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1 Introducció 

Aquesta memòria tècnica descriu el projecte dut a terme  en l’empresa Everis, dins de l’àrea de 

Gestió Documental. La companyia és una consultora multinacional que ofereix solucions de 

negoci, estratègia, i desenvolupament i manteniment d’aplicacions a empreses de diversos 

sectors, per millorar la seva gestió i eficiència. 

La tasca duta a terme durant aquests mesos ha estat dirigida per en Joan Manel López com a 

tutor dintre de l’empresa Everis, i ha estat supervisada per en Enric Mayol professor del 

departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Facultat d’Informàtica de Barcelona. 

En els propers apartats d’aquesta introducció s’exposarà el context i les motivacions del 

projecte, així com els principals objectius del mateix. 

1.1 Context 

Passem a ubicar ara el context en què s’ubica el projecte pel que fa a la seva temàtica, 

tecnologies a utilitzar i maneres de dur a terme la implementació del mateix. 

1.1.1 Què és la gestió documental?  

La gestió documental s’entén com el conjunt de normes tècniques i pràctiques que es fan 

servir per administrar un flux de documents de qualsevol tipus en una organització, 

permetent-nos així la recuperació d’informació, determinar el temps que han de romandre 

emmagatzemats, eliminar els que ja no ens serveixen i assegurar la conservació indefinida dels 

documents importants, aplicant principis de racionalització i economia. 

Es una activitat nascuda de la necessitat de “documentar” o fixar actuacions administratives i 

transaccions legals i comercials per escrit per fer constar fets.  

Amb el creixement cada cop més gran d’informació a les empreses i les noves lleis que 

obliguen al manteniment de molta d’aquesta informació durant períodes de temps cada cop 

més grans, aquest tipus de gestió ha anat fent-se cada cop més necessàries fins a arribar a ser 

una de les branques de la informàtica més importants avui dia. 

Així doncs, la gestió documental s’engloba amb un terme més ampli referent a la gestió de les 

organitzacions, Enterprise Content Management (ECM) que no només inclou els mètodes i 
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eines per gestionar el flux de la informació dintre de les organitzacions sinó que és necessari 

que les eines de gestió documental ajudin a facilitar l’acompliment dels objectius del negoci i 

millorar l’eficiència dels processos empresarials. Tot això es pot fer possible si l’empresa té una 

estratègia ben definida, amb una bona base sobre la que implantar el sistema d’ECM. Per tant, 

qualsevol empresa es veu beneficiada en cas d’aplicar una estratègia ECM de forma correcta i 

amb unes eines adequades proporcionades per les tecnologies de la informació. 

1.1.2 Què és Alfresco? 

Alfresco es un sistema d’administració i gestió de continguts basat en software lliure sota 

llicència GPL. Es un sistema programat en Java, això permet que sigui multi plataforma 

(oficialment Windows, GNU/Linux i Solaris). Està dissenyat per a usuaris que requereixen un 

grau alt de modularitat i rendiment escalable. 

L’ús principal de l’Alfresco és com a programari de gestió documental tant per a documents, 

pàgines web, registres, imatges i desenvolupament col·laboratiu de contingut. 

A continuació mostrem un llistat de les característiques que inclou Alfresco: 

• Gestió de documents, registres i imatges. 

• Framework per a administrar els continguts tant des de la mateixa màquina com via 

WebService 

• Repositori de documents i versionat (similar a Subversion). 

• Interfície CIFS (Common Internet File System) que proporciona compatibilitat de 

sistemes de fitxers en Windows i sistemes de fitxers en Unix. 

• Accés al repositori via FTP i WebDAV 

• Administració de continguts basat en web amb capacitat per a virtualitzar aplicacions 

web. 

• Cercador de continguts basat en software lliure anomenat Lucene. 

• Flux de treball en jBMP (). 

• Xforms autogenerats amb suport AJAX. 

• Servidors descentralitzats 

• Suport per a diferents idiomes 

• Empaquetament d’aplicació portable 

• Integració d’escriptori amb Microsoft Office i OpenOffice.org 

• Suport clustering (desplegament en diversos servidors) 

http://ca.wikilingue.com/es/GNU/Linux�
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1.2 Objectius del projecte 

A grans trets, el projecte té com a objectiu principal demostrar la possibilitat d’utilitzar 

l’Alfresco i algunes de les seves funcionalitats com a base per a la implementació d’un sistema 

de gestió documental per a una organització. En concret, ens basem en la documentació sobre 

la implementació de la plataforma de gestió documental de l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) 

que va ser duta a terme a Everis fent servir un sistema d’ECM molt conegut i de pagament, 

anomenat Filenet. 

Una de les inquietuds que van moure a l’empresa a proposar aquest projecte és la de poder 

oferir productes d’ECM a tot tipus d’empreses i sectors. Actualment, els productes més 

estesos per a la gestió documental són Filenet i Documentum però les seves llicències tenen un 

cost bastant elevat i que segurament els fa difícilment accessibles per a petites o mitjanes 

empreses amb poc capital. Però, com hem dit abans, qualsevol organització es pot beneficiar i 

augmentar l’eficiència dels seus processos en cas d’aplicar una estratègia ECM; és per aquesta 

raó que es va barallar la possibilitat d’estudiar la viabilitat d’utilitzar una eina Open Source com 

a base per a la implantació d’un sistema de gestió documental. 

En definitiva, la meva feina consistiria en investigar les funcionalitats que ofereix l’Alfresco, en 

concret l’API Java per a treballar via WebService contra el gestor, recrear el model documental 

presentat en la documentació de l’ACA (si més no, un subconjunt del mateix) i implementar 

alguns dels serveis més destacats que hauria d’oferir la plataforma documental en qüestió. 

Addicionalment, caldria crear una interfície Web que permetés demostrar les funcionalitats 

implementades de forma visual i clara. 

Estem parlant de subconjunts del model documental i dels serveis donat que la implementació 

de tota aquesta adaptació de gestió documental sobre l’Alfresco requeriria molt més temps 

del disposat i, sobre tot, d’un equip de persones que treballessin conjuntament en la 

implementació de tota la plataforma documental. Tot i així, la idea era que el resultat de la 

meva feina pogués servir per a possibles implantacions de l’Alfresco com a gestor per a algun 

client que decidís optar per un tipus de solució més econòmica, mantenint un nivell acceptable 

per a la gestió dels continguts de la seva empresa. 
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1.3 Organització del document 

En la present memòria tècnica es pretén descriure acuradament el disseny de l’aplicació Java 

que implementa els serveis que comuniquen amb el gestor documental, així com la 

construcció de l’aplicació Web que fa ús d’aquests serveis. A més a més, explicarem com s’ha 

hagut de definir el model documental directament en l’Alfresco. 

Primerament es mostrarà quina serà l’arquitectura del model documental: classes de 

documents i carpetes, herència, etc. A continuació veurem quina ha estat l’arquitectura 

escollida per a la implementació de l’aplicació així com l’estructura client/servidor. 

Seguidament entrarem en detall pel que fa a als requisits funcionals i no funcionals del 

projecte. Parlarem en detall de les classes documentals, dels serveis que aniran associats a 

cadascuna i de com hauran d’interactuar-hi les carpetes i els serveis associats a les mateixes. 

També explicarem el procés de preparació de l’entorn de treball, el software i eines 

necessàries per a treballar en el projecte. 

Més endavant veurem el procés de disseny de l’aplicació: diagrames UML de les classes, 

definició dels casos d’us, diagrames de seqüència de les operacions, etc. Tractarem també la 

part referent al model de dades que utilitzarem com a base de la nostra aplicació. 

I per acabar mostrarem l’aplicació dels serveis implementats sobre la capa Web construïda, 

seguit de l’explicació sobre la planificació del projecte i l’estudi econòmic del mateix. 

1.4 Arquitectura del model documental 

El model de repositori documental que es vol implementar té una ordenació similar a 

l’estructura de carpetes i documents que podem veure un ordinador personal, amb la 

diferència que les carpetes i els documents aporten més informació de l’habitual i existeixen 

diversos tipus o classes que hereten les unes de les altres. 

En el present apartat s’analitzaran les principals característiques d’aquest model documental, 

que inclouen l’estructura del repositori, l’herència de classes documentals i de carpetes, i les 

metadades concretes de cada classe del model. 
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1.4.1 Arbre de carpetes 

L’arbre de carpetes del Sistema de Gestió Documental, està compost per diverses estructures 

utilitzades en la gestió dels documents. En el model complert del projecte per l’ACA 

l’estructura és la següent: 

 

figura 1: estructures de primer nivell del repositori 

 

En aquest projecte ens centrem en l’arxiu electrònic que és l’estructura principal on residiran 

definitivament tots els documents de l’ACA. 

Per tant, obviarem parlar de la resta de carpetes que no son subcarpetes de l’arxiu electrònic. 

Així doncs, l’arrel del nostre repositori es trobarà directament en el següent nivell on hi ha les 

anomenades Funció Marc (la carpeta CDV és una carpeta de suport als processos de l’ACA i no 

la tindrem en compte tampoc en el nostre model). 
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L’arbre de carpetes de l’arxiu electrònic de l’ACA està format per diversos nivells, essent uns 

de caràcter exclusivament organitzatiu (els nivells de Responsable de Gestió Documental) i 

altres que poden ser creats i manipulats per l’usuari final per finalitats de negoci. 

 

figura 2: nivells de l’arxiu electrònic 

Tots els usuaris tindran accés de lectura a tota l’estructura de carpetes dels nivells de 

Responsable de Gestió Documental i serà una qüestió de les aplicacions si el mostren o no 

segons el seu disseny i funcionalitats. 

Els primers 4 nivells (Funció Marc, Funció, Subfunció, Activitat) tenen caràcter organitzatiu 

intern del repositori i de captura del context dels documents, i només seran modificables per 

perfils Responsables de Gestió Documental. 

A partir del nivell de Sèrie Documental les activitats de l’ACA es separen en diversos tipus: 

sèries reglades i no reglades, sèries amb subsèries, etc. Dins l’àmbit del nostre projecte s’han 

eliminat aquestes diferenciacions de manera que només tindrem en compte el tipus Sèrie 

Reglada Simple (que d’ara endavant anomenarem simplement Sèrie). 

Dins de cada Sèrie els usuaris podran crear expedients, de manera que cada sèrie estarà 

composta per un conjunt de carpetes amb documents a dins i uniforme en quant a procés o 

activitat realitzada pels usuaris de l’ACA. En cada sèrie concreta es definiran els criteris en base 

als que es crearan carpetes, com s’explicarà més endavant. 
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Per tant, el nivell de Sèrie Documental serà protagonista respecte als Responsables de Gestió 

Documental, doncs serà el rol encarregat de definir-lo, i és de gran transcendència, ja que és el 

nivell de carpetes encarregat de propagar als Expedients continguts les restriccions d’accés, 

creació i modificació dels documents. 

A continuació es mostra l’esquema simplificat de l’arbre de carpetes tal i com el construirem 

en el projecte: 

 

figura 3: esquema simplificat de l’arbre de carpetes 

1.4.2 Herència de classes de carpetes 

El repositori d’Alfresco tindrà aquesta estructura en quan a classes de carpeta: 

Folder Everis

Funció Marc

Funció

Subfunció

Activitat

Carpeta Sèrie

Carpeta Expedient
 

figura 4: herència de classes de carpetes 
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Hem definit la classe genèrica Folder Everis que hereta directament del tipus genèric Folder de 

l’Alfresco i de la qual hereten la resta de classes de carpeta del repositori. Veurem més 

endavant que aquesta serà una classe abstracta en la nostra implementació. 

La restricció en quan a noves carpetes que es poden crear dintre de cada instancia de cadascun 

dels tipus mostrats en l’esquema és bastant clara. En primer lloc hi haurà una estructura 

Funció Marc/Funció/Subfunció/Activitat/Sèrie amb 1 i només 1 instancia de cada tipus de 

carpeta per cada Funció Marc. Seguidament, cada Sèrie podrà contenir múltiples carpetes 

Expedient però no podrà contenir carpetes de cap més tipus. Finalment, els Expedients només 

podran contenir documents, de manera que no existiran més carpetes a partir d’aquest nivell. 

1.4.3 Herència de classes de documents 

En quan a classes de documents, l’estructura serà la següent: 

Document Everis

Document Expedient

Document Intern

Document Extern

Document Entrada

Document Sortida  

figura 5: herència de classes de documents 

 

De la mateixa manera que en el cas del Folder Everis, el Document Everis hereta de la classe 

Content de l’Alfresco i serà una classe abstracta de la qual heretaran la resta de subclasses 

documentals. A més, la classe Document Expedient serà l’únic tipus que tractarem en el 

projecte, tot i que en la plataforma de l’ACA existeixen altres classes i subclasses de les quals 

no entrarem en detall.  
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Tampoc hi hauran instancies de Document Expedient, però sí de les seves classes filles 

(Document Intern, Extern, Entrada i Sortida) que heretaran les seves metadades i les del 

Document Everis i tindran algunes metadades i restriccions pròpies que diferenciaran uns 

documents dels altres. 

1.4.4 Restriccions en les Sèries 

Com hem anticipat abans, la carpeta Sèrie té una gran importància en tot el model documental 

ja que és a partir d’aquest nivell on es fan presents les restriccions que donen sentit a 

l’existència de diversos rols d’usuari dintre del sistema (a part del paper de l’administrador o 

Responsable de Gestió Documental). Quan es crea una Sèrie hi ha diverses accions que s’han 

de dur a terme per a garantir el correcte funcionament del sistema. 

En primer lloc, com es veurà més endavant en l’especificació, cada Sèrie té associats 3 grups 

d’usuaris que tenen diverses funcions associades només dintre dels Expedients d’aquesta 

Sèrie. Així, hi haurà el grup de Responsables, de Signants i el grup d’Actuació que seran els 

encarregats d’executar les funcionalitats que veurem en detall a l’hora de definir els casos 

d’us. Per tant, en el moment de crear una Sèrie serà indispensable que es creïn els seus 3 

grups associats i que després se’ls hi assignin usuaris per a que es puguin executar les altes 

d’Expedients, canvis d’estat, altes de documents i modificacions, etc. 

A més, a la Sèrie se li associaran un seguit de restriccions (això serà feina del Responsable de 

GD) que anomenarem Categories. Cada Categoria associada a la Sèrie definirà un conjunt 

d’atributs que haurà de complir un document per tal de poder ser creat dintre de les carpetes 

Expedient de la Sèrie. És a dir, que a l’hora de crear un document haurem de consultar les 

metadades en qüestió i comprovar que aquestes coincideixen amb alguna de les Categories 

associades a la Sèrie en la qual ens trobem. 

Seguint amb les Categories associades a la Sèrie, hi haurà un valor assignat en cada instancia 

de la Categoria que indicarà si el tipus de document amb les propietats que ha definit la 

Categoria és obligatori, és a dir, que cal que existeixi en tots els Expedients. També es definirà 

un altre atribut que indicarà si l’existència d’un document com el definit en la Categoria 

permetrà el tancament d’un Expedient. Més endavant s’explicarà que és un requisit 

indispensable per poder tancar un Expedient (fer que no es pugui escriure res més a dintre) 

que s’hagin complert totes les restriccions de la Sèrie, o bé que existeixi algun document que 

permeti el tancament anticipat. 
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1.4.5 Implementació del model documental en l’Alfresco 

El model documental en Alfresco, i en qualssevol gestor documental, és la característica 

essencial que els diferencia d’un simple sistema de fitxers, i és vital per una classificació 

eficient de la informació, per facilitar-ne la cerca, i l’alta de documents. 

Primerament Alfresco ve predefinit amb uns tipus de dades (Data Types) que serveixen per 

concretar les metadades o propietats de què consta cada classe del model documental. A més, 

el gestor consta d’unes classes predefinides pels tipus de contingut bàsic com són carpetes i 

documents. 

Tot i així, per tal d’aconseguir un model complet adaptat a les funcionalitats que el client 

requereix no és suficient amb quedar-se amb les classes i estructura que l’Alfresco ens dóna 

per defecte. Caldrà, per tant, definir un Custom Model o model especialitzat amb les noves 

classes que siguin necessàries, així com les seves metadades associades. 

A més, l’Alfresco permet establir relacions entre classes (Associations), limitar els valors de les 

metadades mitjançant Constraints i declarar Aspects, propietats i associacions que poden ser 

aplicades a més d’una classe o a instancies concretes quan sigui necessari.  

El model per defecte està definit en diversos fitxers en llenguatge XML, i per tal de permetre 

una major flexibilitat i comoditat a l’hora de realitzar actualitzacions del gestor el més adequat 

és crear fitxers independents per declarar les noves classes i metadades especialitzades del 

Custom Model. 

L’estructura d’un arxiu XML que defineix el model documental consta bàsicament de 

restriccions o constraints, definició de tipus o types i declaració d’aspects del model. Els tipus 

tindran associades propietats o properties i aquestes podran estar restringides mitjançant  les 

constraints, a la vegada que es podran assignar aspects que siguin obligatoris a tipus concrets. 
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Per exemple, la definició de la classe documental que està més amunt en l’estructura 

d’herència de classes, el Document Everis, és la següent: 

<type name="ev:docEveris"> 
  <title>Document Everis</title> 

        <parent>cm:content</parent> 
  <properties> 

          <property name="ev:estat"> 
       <type>d:text</type> 
       <mandatory>true</mandatory> 
            <constraints> 
              <constraint ref="ev:estatsCicleVida" /> 
            </constraints> 
          </property> 
          <property name="ev:descripcioDoc"> 
       <type>d:text</type> 
       <mandatory>false</mandatory> 
          </property> 

  </properties> 
                 </type> 

 

Aquesta classe documental té com a pare la classe predefinida de l’Alfresco cm:content i, per 

tant, heretarà totes les metadades que tingui a més de les que estan definides més amunt com 

ev:estat que és de tipus d:text, un Data Type dels que venen predefinits en l’Alfresco i que es 

correspon amb un String de Java. També podem veure que conté el tag mandatory amb valor 

True que indica que aquesta és una metadada obligatòria en qualssevol element de la classe 

Document Everis. 

En l’apartat sobre el model de dades i en els annexos s’entrarà en més detall sobre la resta de 

classes definides en el Custom Model. 
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1.5 Arquitectura de  l’aplicació 

A continuació passarem a detallar els models d’arquitectura que s’han adoptat a l’hora de dur 

a terme la implementació del projecte, així com la descripció de l’arquitectura client/servidor. 

1.5.1 Patró Model Vista Controlador 

L’aplicació s’ha desenvolupat fent servir una arquitectura client/servidor i s’ha estructurat 

seguint el patró en tres capes anomenat MVC (Model Vista Controlador). 

• Model o capa DAO (Data Acces Object) 

 Aquesta capa és la representació específica de les dades del programa. S’encarrega de 

fer totes les operacions sobre els continguts. No te coneixement específic de la capa 

Vista ni de la Capa controlador.  

• Vista 

Es tracta de la interfície amb la que interactua l’usuari. Aquesta capa s’encarrega de 

comunicar les diferents peticions de l’usuari a la capa de gestió i de mostrar els 

resultats obtinguts y les dades sol·licitades, és per tant la interfície visual del Model.  

• Controlador (o lògica de negoci) 

Aquesta capa s’encarrega de donar resposta als events que es generen a la Vista, tant 

per obtenir dades com per fer modificacions o càlculs de qualsevol tipus. Interactua 

amb el Model i amb la Vista per calcular els resultats. 
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A continuació mostrem un esquema del patró MVC per tal de facilitar la comprensió del model 

descrit: 

- Encapsula l’estat de l’aplicació
- Respon a consultes de l’estat
- Exposa les funcionalitats de 
l’aplicació
- Notifica a la vista de canvis

Model

- Renderitza els models
- Demana actualitzacions al model
- Envia les accions de l’usuari al 
controlador
- Permet al controlador seleccionar 
la vista

Vista
- Defineix el comportament de 
l’aplicació
- Mapeja les accions de l’usuari a 
actualitzacions del model
- Selecciona la resposta a la vista
- Un per cada funcionalitat

Controlador

Events

Invocacions a mètodes

 

figura 6: diagrama MVC 

1.5.2 Arquitectura client/servidor 

L’arquitectura client/servidor permet que tota la informació y les operacions estiguin 

centralitzades en un o diferents servidors i que, d’aquesta manera, diferents usuaris poden 

connectar-se de forma remota per realitzar les consultes o gestions sobre els diferents tipus 

d’actius. També centralitza el control de manera que un client defectuós o no autoritzat no 

pugui accedir al sistema. Un altre dels avantatge que proporciona aquesta arquitectura es 

l’escalabilitat, ja que permet augmentar la capacitat de clients i servidors per separat. 
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A continuació mostrem un esquema bàsic de l’arquitectura client/servidor per il·lustrar el 

funcionament que indicàvem en el paràgraf anterior: 

 

figura 7: esquema arquitectura client/servidor 

 

Hem volgut representar el servidor d’aplicacions, el servidor amb l’Alfresco i el servidor amb la 

base de dades servidors diferents (encara que podrien estar tots junts al mateix servidor) per 

mostrar la modularitat que ens permet l’arquitectura escollida. 
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2 Requisits de l’aplicació 

En aquest apartat especificarem els requisits funcionals i no funcionals del projecte, així com la 

metodologia de treball que es durà a terme. 

2.1 Requisits funcionals 

Els requisits funcionals defineixen el comportament intern del software, és a dir, els casos d’ús 

que seran duts a la practica. Són complementats pels requisits no funcionals, que s’enfoquen 

en canvi en el disseny o la implementació. 

Separarem els requisits funcionals en diferents apartats segons a quina part del projecte van 

enfocats. 

2.1.1 Usuaris i grups d’usuaris 

Els requisits que es demanen en aquest projecte per als usuaris, no es centren en la creació i 

gestió dels usuaris, així que aquesta tasca es gestionarà des de l’Alfresco. En el que ens 

centrarem és en la creació de grups d’usuaris, que representaran els rols pels diferents usuaris 

en les Sèries, és a dir, cada cop que es creï una Sèrie s’assignaran rols als diferents usuaris que 

trobem a l’Alfresco, o el que és el mateix, cada usuari s’assignarà a un grup que crearem per 

aquella sèrie. 

Així doncs, les funcionalitats que haurà de suportar la nostra aplicació són: 

• Crear grup d’una sèrie 

És una funció que s’executarà de manera automàtica cada cop que es creï una Sèrie al 

sistema. Crearà un nou grup d’usuaris per cada rol i l’associarà a la sèrie. 

• Assignar usuari a grup 

En principi el funcionament serà automàtic i s’executarà després de crear un grup per 

assignar els usuaris al grup concret. 

• Comprovar rol de grup 

Per cada grup disponible al nostre sistema, podrem comprovar quin és el seu rol. 
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2.1.2 Documents 

L’apartat de requisits funcionals dels Documents està enfocat per facilitar tant l’entrada com la 

consulta i modificació de les metadades dels Documents, com la consulta i modificació del 

contingut dels Documents. 

Tot i que disposem de diferents tipus de Documents, les funcionalitats que es requereixen pel 

sistema són: 

• Alta de documents 

Crear documents al sistema local i pujar-los a l’Alfresco. 

• Modificació de document 

Modificar les metadades i el contingut del Document tant en local com a l’Alfresco. 

• Consultar/Obrir document 

Consultar les metadades i el contingut del Document allotjat a l’Alfresco. 

• Modificar estat/Validar/Signar document 

Hem posat els tres requeriments junts perquè actualment tindran el mateix efecte, és 

a dir, ara mateix validar i signar un document, consisteixen en un canvi d’estat. Tot i 

així s’han de separar perquè en futures ampliacions pot ser que variï el seu 

comportament. 

• Eliminar document 

Eliminar un document del sistema local i eliminar-lo de l’Alfresco.  

2.1.3 Folders (Expedients i Sèries) 

L’apartat de requisits funcionals dels Folders està enfocat per facilitar tant l’entrada com la 

consulta i modificació de les metadades dels Folders dels diferents tipus. 

Les operacions dels diferents tipus de Folders no seran les mateixes, variaran segons el tipus 

de Folder: 

• Alta Folder 

Alta folder s’executa automàticament al crear una Sèrie. Consisteix en la creació a 

l’Alfresco d’un conjunt de carpetes que ens serviran per organitzar les diferents 

carpetes de tipus Sèrie. 

• Alta Sèrie 

Alta Sèrie ens permetrà crear carpetes de tipus Sèrie a l’Alfresco, a la ruta que 

s’especifiqui que, si no existís, hauríem de crear cridant a Alta Folder. 
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• Alta Expedient 

Alta Expedient ens permetrà crear carpetes de tipus Expedient a l’Alfresco, a dins 

d’una carpeta de tipus Sèrie. 

• Editar Folder 

Editar Folder és comú per tots els tipus de Folder i ens permetrà editar les metadades 

dels diferents tipus de Folders. 

• Eliminar Folder 

Eliminar Folder és comú per tots els tipus de Folder i ens permetrà eliminar carpetes 

de qualsevol tipus, tot i que segons el tipus de carpeta eliminat el funcionament pot 

variar una mica. 

• Canviar estat 

Canviar estat permet modificar l’estat dels Folder. Els estats possibles d’un Folder 

dependran del tipus de Folder. 

• Tancar expedient 

Tancar expedient modifica l’estat d’un Folder de tipus expedient. Els expedients 

tancats no permeten afegir nous documents. 

• Afegir grup d’usuaris a una Sèrie 

Afegir grup d’usuaris permetrà afegir un nou grup d’usuaris a la Sèrie. 

2.2 Requisits no funcionals 

Un requisit no funcional és un requeriment que especifica criteris que poden fer-se servir per 

jutjar el funcionament d’un sistema enlloc del seu comportament específic o requeriments 

funcionals. Els requeriments no funcionals es poden dividir en dos categories principals: 

requisits d’execució y requisits d’evolució. 

2.2.1 Requisits d’execució 

• Seguretat 

L’accés al sistema estarà restringit als usuaris registrats a l’Alfresco però serà la nostra 

aplicació la que decideixi quins usuaris poden fer quines operacions en els diferents 

documents. 

• Documentació 

El nostre sistema no serà complert, així que la documentació que realitzarem serà 

únicament l’explicació de les diferents funcions de les nostres classes 
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• Interfície gràfica 

La interfície gràfica que farem serà específica per al nostre sistema només per poder 

mostrar el funcionament de l’aplicació, ja que la part que estem desenvolupant al 

sistema, serien les capes de control i el model. 

• Llicències 

Les llicències del software i eines que es faran servir són totes lliures, excepte la de 

l’Alfresco que es regeix per una llicència GPL2. 

2.2.2 Requisits d’evolució 

• Extensibilitat 

El sistema s’ha desenvolupat pensant en gran mesura en l’extensibilitat ja que només 

estem realitzant una part de tot el sistema. Per tant, s’aplicaran patrons com el Factory 

Method i el patró MVC que ens asseguraran aquesta extensibilitat. 

• Escalabilitat 

El sistema que està previst que es faci servir per molt usuaris i que hi hagi molt 

documents, per tant es busca que el creixement de continguts i usuaris no afecti al 

funcionament del mateix.  

• Robustesa 

Al tractar-se d’un sistema que es vol aplicar a una empresa, ha de ser robust, és a dir, 

s’ha de controlar al màxim els possibles errors. 

2.2.3 Metodologia de treball 

La metodologia de treball ha estat un requeriment a l’hora de realitzar el projecte. 

2.2.3.1 Gestor documental 

El gestor documental escollit per formar part de la nostra aplicació ha estat Alfresco i això ha 

condicionat gran part de la metodologia de treball i les decisions sobre quines eines fer servir. 

Un altre avantatge que s’ha tingut en comte és que es tracta d’una aplicació amb llicència 

GPL2, cosa que permet utilitzar-lo de forma lliure sota certes normes especificades a l’annex. 
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2.2.3.2 Llenguatges de programació 

Com ja hem explicat en apartats anteriors, hem escollit Alfresco com a gestor de continguts i 

això ha influït en les decisions a la hora d’escollir el llenguatge de programació que s’utilitzarà 

per implementar l’aplicació. Alfresco està programat en Java i disposa d’unes llibreries fetes 

també en Java per a la gestió dels continguts, per tant la nostra aplicació estarà programada en 

Java 1.6. 

La vista serà un cas especial, ja que hem decidit que sigui una pàgina web per simplificar la 

creació. Com que la programació del Controlador i del Model es realitzen en Java, hem decidit 

que la interfície o Vista es programi en JSP. JSP (JavaServer Pages) és un llenguatge de 

programació que permet generar contingut dinàmic per web en forma de documents HTML, 

XML o d’un altre tipus compatible amb web, però que a més, permet la utilització de codi Java 

dintre del codi de la web, mitjançant scripts. El codi HTML (HyperText Markup Language) és un 

llenguatge basat en etiquetes. És el llenguatge predominant per la elaboració de pàgines web. 

Finalment també farem servir el llenguatge CSS també a la Vista. CSS és un llenguatge de 

programació que es fa servir per definir la presentació d’un document estructurat escrit en 

HTML o XML, és a dir, ens permet definir estils a les diferents etiquetes de l’HTML i, per tant, 

separar la presentació de la programació de la Vista de la web. 

2.2.3.3 Entorn de programació 

L’entorn de programació escollit ha estat Eclipse ja que està especialment desenvolupat per a 

la programació de projectes en Java i JSP.  

Eclipse és un entorn de programació de codi obert multi-plataforma desenvolupat en Java per 

la Fundació Eclipse. Els principals avantatges que ens proporciona Eclipse són: 

• Compilació en temps real permetent eliminar errors de sintaxi mentre escrivim el codi 

(fins i tot marca alguns errors d’execució).   

• Auto completa el nom de les funcions. 

• Potent gestor de projectes que ens permet afegir i treure API’s de forma senzilla fent 

servir la seva especificació per compilar. 

• Eines de debugatge molt potent que facilita la localització d’errors d’execució. 

• Disposa d’una gran comunitat d’usuaris, cosa que garantitza el mínim número de bugs. 

• Basat en plugins. Els plugins afegeixen funcionalitats a Eclipse que ens ajuden a 

simplificar tasques com la sincronització amb el servidor de proves dels continguts o el 

control del servidor web. Eclipse permet als usuaris desenvolupar els seus propis 



 

20 
 

plugins, cosa que, junt amb la gran quantitat d’usuaris que el fan servir, provoca que hi 

hagi una gran quantitat de plugins que donen molta versatilitat a l’hora de programar, 

no només en Java, sinó en qualsevol llenguatge. 

• La interfície d’Eclipse és molt senzilla i intuïtiva. 

Per aquests motius i perquè està especialment desenvolupat per a la programació en Java, ens 

hem decantat per aquest entorn. 

2.2.3.4 Servidor web 

L’Alfresco disposa d’un entorn web amb el que podem visualitzar i gestionar els continguts i 

incorpora Tomcat com a servidor. 

Tomcat és un contenidor de servlets i servidor web (no un servidor d’aplicacions) 

desenvolupant en el projecte Jakarta per l’Apache Software Fundation en Java que implementa 

tant les especificacions de servlets com les de Java Server Pages (JSP).  

D’altra banda, com ja hem dit, la Vista de la nostra aplicació la farem en Web i farem servir JSP. 

Podríem fer servir qualsevol servidor web que interpretés JSP, però hem decidit fer servir 

també Tomcat ja que és un dels servidors web amb suport JSP més potents. Algunes de les 

característiques més destacables que proporciona són: 

• És multi-plataforma, permetent la seva instal·lació en la majoria de sistemes operatius 

actuals. 

• Es un servidor poc pesat, per tant pot executar-se en servidors poc potents i no te 

grans requeriments d’espai. 

• És compatible amb les APIs més recents de Java. 

• Disposa d’una gran comunitat d’usuaris que l’utilitzen i ajuden en el seu 

desenvolupament. 

• Presenta una gran fiabilitat 
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2.2.3.5 Arquitectura tècnica del servidor 

El servidor que hem fet servir pel desenvolupament de l’aplicació i per realitzar les diferents 

proves disposa de les següents característiques: 

• Processador: Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz 

• Memoria RAM: 4 GB 

• Disc Dur: 500 GB 

• Targeta de xarxa: Linksys WMP600N Wireless-N PCI Adapter with Dual-Band 

 

La instal·lació s’ha separat en dues parts: 

 

Servidor Alfresco 

S’ha creat un servidor virtual fent servir VMWare per instal·lar l’entorn de l’Alfresco. VMWare 

és un sistema de virtualització per software, és a dir, un programa que simula un sistema físic 

(un hardware) amb unes característiques hardware determinades. Proporciona un ambient 

d’execució similar a tots els efectes a un ordenador físic.  

Hem instal·lat Ubuntu, una distribució Linux basada en Debian GNU/Linux que proporciona un 

sistema operatiu. També hem instal·lat un Tomcat amb el que podrem fer servir les 

característiques remotes d’Alfresco. 

 

Servidor local 

El servidor local disposa d’un sistema operatiu Windows 7 de 64 bits i disposem d’una 

instal·lació de Java 1.6, així com un Tomcat per servir la web. 

  



 

22 
 

3 Especificació 

En aquest apartat ens centrarem en l’anàlisi del sistema. Per tal de complementar i fer més 

comprensible l’explicació s’han afegit diagrames UML tot ocultant els atributs i operacions 

amb l’objectiu d’afavorir-ne la claredat. 

3.1 Model conceptual 

En les següents pàgines exposarem el model conceptual dels blocs principals de l’aplicació.  

3.1.1 Diagrama de classes de documents 

En el següent diagrama UML presentem les relacions entre les diverses classes de document 

que fem servir en l’aplicació. Com hem explicat anteriorment, només tindrem instancies de les 

classes DocumentEntrada, Documentsorti8da, DocumentIntern i DocumentExtern, mentre que 

la classe DocumentEveris i la classe DocumentExpedient seran abstractes i només heretaran 

d’elles els atributs comuns. 

 

figura 8: diagrama de classes de documents 

DocumentEveris

DocumentExpedient

DocumentEntrada DocumentSortida DocumentIntern DocumentExtern
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3.1.2 Diagrama de classes de carpeta 

A continuació mostrem el diagrama amb les relacions entre les classes de carpeta, així com la 

relació de les carpetes Sèrie amb la classe Categoria que defineix les restriccions associades als 

continguts dels Expedients de la Sèrie. 

 

figura 9: diagrama de classes de carpeta 

 

  

FolderEveris

Serie Activitat Subfuncio Funcio FuncioMarc

FolderExpedient Categoria

11..* 11 11 11

0..*

0..*

0..*

1

0..*

0..*
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3.1.3 Diagrama de classes d’usuaris 

Tot seguit tenim el diagrama on podem visualitzar les relacions entre els usuaris del sistema, 

els seus rols o grups, i com aquests es relacionen amb les carpetes Sèrie que, com ja hem 

explicat, són la base de tot el sistema pel que fa a restriccions d’accés dels usuaris a les 

funcionalitats dels continguts de la Sèrie. 

 

figura 10: diagrama de classes d’usuaris 

Restriccions textuals: 

RT1: si un Usuari ACA no està relacionat a cap Sèrie, llavors no ho està amb cap Grup. 

RT2: un Usuari ACA pot pertànyer com a màxim a 3 Grups per cada Sèrie amb què estigui 

relacionat. 

  

Grup

Serie

Usuari

ResponsableGD

GrupActuacio GrupSignants GrupResponsables

1

1

1

1

1

1
Usuari ACA0..*

0..*

0..*

0..*
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3.2 Model de casos d’us 

Un cas d’ús és una tècnica per capturar requisits potencials d’un nou sistema. Cada cas d’ús 

proporciona un o més escenaris que indiquen com hauria d’interactuar el sistema amb l’usuari 

o amb un altre sistema per aconseguir un objectiu específic.  

Per clarificar la descripció del model mostrarem un diagrama de casos d’ús per a cada part de 

l’aplicació. Un diagrama de casos d’ús és un diagrama de comportament basat en el llenguatge 

UML. Les relacions que suporten els diagrames de casos d’ús són representades gràficament 

pel model UML i són les següents: 

• Associació de comunicació 

És tracta de la relació que es dona entre un actor (rol) i un cas d’ús. 

• Inclusió (include o use) 

És una forma d’interacció, un cas d’ús donat pot “incloure” un altre cas d’ús. El primer 

cas d’ús depèn sovint del resultat del cas d’ús inclòs.  

• Extensió (Extend) 

És una altre forma d’interacció, un cas d’ús donat pot extendre un altre. Aquesta 

relació indica que el comportament del cas d’ús extensió, pot ser inserit en el cas d’ús 

extès sota certes condicions. Un cas d’us relacionat amb un altre cas d’ús sempre es 

relacionarà per extend o insert. 

• Generalització/Especialització 

La relació generalització o especialització s’assembla a la relació de classe/subclase. Un 

cas d’ús donat pot estar en una forma especialitzada d’un cas d’ús existent. 
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A continuació mostrem els casos d’ús de l’aplicació: 

3.2.1 Casos d’us dels Documents 

Aquí exposarem els casos d’ús que afecten als documents. 

3.2.1.1 Rols dels usuaris 

Els rols d’usuaris que participen en aquests casos d’ús serien: 

 

figura 11: actors dels casos d’ús de la lògica de documents 

3.2.1.2 Diagrama de casos d’ús 

 

figura 12: diagrama de casos d’ús de la lògica de documents 

  

Grup d'actuació Signant serie Responsable serieUsuari ACA

Grup d'actuació

Signant serie

Responsable serie

Usuari ACA

Responsable gestió documental

Obrir document

Alta document

Modificar document

Acceptar borrador

Validar document

Signar document

Eliminar document

Editar propietat

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Pujar fitxer
<<include>>

<<include>>

Descarregar fitxer

<<include>>

<<include>>

Eliminar fitxer

<<include>>
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3.2.1.3 Casos d’ús 

Obrir document 

L’usuari vol consultar les dades i/o el contingut d’un document. 

Usuari ACA Sistema 

1. L’usuari accedeix al sistema per obrir/consultar un 

document creat amb anterioritat. 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i selecciona la carpeta on està el 

document que volem obrir. 

 

 4. El sistema mostra els fitxers que conté la carpeta en 

que ens trobem. 

5. L’usuari escull un el document que vol obrir.  

 6. El sistema mostra les dades del document. 

 

Alta document 

L’usuari vol donar d’alta un nou document al sistema. Només es pot donar d’alta un document 

a una Carpeta expedient i només si aquest compleix les restriccions associades a la Sèrie. 

Grup d’actuació Sistema 

1. Aquest cas comença quan l’usuari vol donar d’alta un 

document i accedeix al sistema. 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i obre la carpeta on vol afegir el 

document. 

 

 4. El sistema mostra els fitxers que conté la carpeta en 

que ens trobem. 

5. L’usuari inicia el procés d’alta.  

 6. El sistema mostra un formulari perquè l’usuari ompli 

les dades del document. 

7. L’usuari introdueix el tipus de document que vol 

crear, el path i la resta de metadades del document. 

 

8. L’usuari confirma el procés d’alta.  

 9. El sistema crea el document i puja les dades 

adjuntades si es que en conté. 
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Modificar document 

L’usuari vol modificar les dades d’un document. La realització de la modificació del document 

dependrà de l’estat en que es trobi i de l’usuari encarregat. 

Propietari - Grup d’actuació Sistema 

1. Aquest cas comença quan l’usuari vol modificar un 

document i accedeix al sistema. 
 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i obre la carpeta on està el document 

que volem modificar. 
 

 
4. El sistema mostra els fitxers que conté la carpeta en 

que ens trobem. 

5. L’usuari escull un el document que vol modificar.  

 6. El sistema mostra les dades del document. 

7.L’usuari inicia el procés de modificació.  

 8.El sistema mostra un formulari amb les dades actuals. 

9. L’usuari modifica la informació del servidor amb les 

noves dades. 
 

 10. El sistema modifica les dades a l’aplicació. 

 
11. El sistema retorna un missatge indicant que el 

document s’ha modificat correctament 

 

  



 

29 
 

Acceptar esborrany 

Aquest cas d’ús només pot donar-se quan el tipus del document és document Intern o 

document Extern amb estat esborrany. Modifica l’estat de document esborrany a esborrany de 

grup (només la pot realitzar el propietari del document). 

Propietari Sistema 

1. Aquest cas comença quan l’usuari vol canviar l’estat 

d’un document i accedeix al sistema. 

 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i obre la carpeta on està el document 

que volem modificar. 
 

 
4. El sistema mostra els fitxers que conté la carpeta en 

que ens trobem. 

5. L’usuari escull un el document que vol modificar.  

 6. El sistema mostra les dades del document. 

7.L’usuari inicia el procés de acceptar l’esborrany.  

 10. El sistema modifica les dades a l’aplicació. 

 
11. El sistema retorna un missatge indicant que canviat 

l’estat. 
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Validar document 

Aquest cas d’ús només pot donar-se quan el tipus del document és document Intern o 

document Extern amb estat esborrany de grup. Modifica l’estat de document d’esborrany de 

grup a validat. 

Grup d’actuació Sistema 

1. Aquest cas comença quan l’usuari vol canviar l’estat 

d’un document i accedeix al sistema. 
 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i obre la carpeta on està el document 

que volem modificar. 
 

 
4. El sistema mostra els fitxers que conté la carpeta en 

que ens trobem. 

5. L’usuari escull un el document que vol modificar.  

 6. El sistema mostra les dades del document. 

7.L’usuari inicia el procés de validar el document.  

 10. El sistema modifica les dades a l’aplicació. 

 
11. El sistema retorna un missatge indicant que canviat 

l’estat. 
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Signar document 

Aquest cas d’ús només pot donar-se quan el tipus del document és document Intern o 

document Extern amb estat validat. Modifica l’estat del document de validat a signat. 

Signant sèrie Sistema 

1. Aquest cas comença quan l’usuari vol canviar l’estat 

d’un document i accedeix al sistema. 
 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i obre la carpeta on està el document 

que volem modificar. 
 

 
4. El sistema mostra els fitxers que conté la carpeta en 

que ens trobem. 

5. L’usuari escull un el document que vol modificar.  

 6. El sistema mostra les dades del document. 

7.L’usuari inicia el procés de signar del document..  

 10. El sistema modifica les dades a l’aplicació. 

 
11. El sistema retorna un missatge indicant que canviat 

l’estat. 
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Eliminar el document 

El cas d’ús eliminar document únicament pot ser executat per un usuari amb el rol 

administrador. Eliminar document elimina un document i el seu contingut adjunt del sistema. 

Responsable de gestió documental Sistema 

1. Aquest cas comença quan l’usuari vol eliminar un 

fitxer i accedeix al sistema. 
 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i obre la carpeta on està el document 

que volem eliminar. 
 

 
4. El sistema mostra els fitxers que conté la carpeta en 

que ens trobem. 

5. L’usuari escull un el document que vol eliminar.  

 6. El sistema mostra les dades del document. 

7.L’usuari inicia el procés d’eliminació.  

 
8.El sistema elimina el document i el fitxer adjunt (si en 

té). 

 
9. El sistema retorna un missatge indicant que el 

document s’ha eliminat correctament. 
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3.2.2 Casos d’ús de les Carpetes (folder) 

A continuació es mostren els casos d’ús que afecten als diferents tipus de carpetes (Folders). 

3.2.2.1 Rols dels usuaris 

Els rols d’usuaris que participen en aquests casos d’ús serien: 

 

figura 13: actors dels casos d’ús de la lògica de carpetes 

3.2.2.2 Diagrama de casos d’ús 

 

figura 14: diagrama de casos d’ús de la lògica de carpetes 

  

Usuari ACA Responsable gestió documental

Usuari ACA

Responsable gestió documental

Consulta carpeta

Modificar carpeta

Alta carpeta

Consulta Continguts de la carpeta

Eliminar carpeta
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3.2.2.3 Casos d’ús 

Consulta els continguts de la carpeta 

Aquest cas d’ús mostra el contingut d’una carpeta del sistema. 

Usuari ACA Sistema 

1. L’usuari accedeix al sistema per consultar els 

continguts d’ una carpeta. 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i selecciona la carpeta que vol 

consultar. 

 

 4. El sistema mostra els fitxers que conté la carpeta en 

que ens trobem. 

 

Consulta carpeta 

Aquest cas d’us mostra la meta-informació d’una carpeta. 

Usuari ACA Sistema 

1. L’usuari accedeix al sistema per obrir/consultar una 

carpeta. 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca la carpeta, però no hi accedeix, sinó 

que inicia el procés per consultar les meta-dades. 

 

 4. El sistema mostra les metadades corresponents a la 

carpeta en que ens trobem. 
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Alta carpeta 

L’usuari vol donar d’alta una nova carpeta. 

Responsable de gestió documental Sistema 

1. Aquest cas comença quan l’usuari vol donar d’alta 

una nova carpeta i accedeix al sistema. 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

3. L’usuari busca i obre la carpeta on vol afegir la nova 

carpeta. 

 

 4. El sistema mostra un formulari perquè l’usuari ompli 

les dades de la carpeta. 

5. L’usuari introdueix el tipus de carpeta en el cas de 

que es pugui (algunes carpetes poden contenir més 

d’un tipus de carpetes, però d’altres només poden dur 

un tipus concret) i omple el formulari. 

 

 6. El sistema crea la carpeta a l’aplicació 

 
7. El sistema mostra un missatge indicant que s’ha creat 

correctament la carpeta 
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Modificar carpeta 

L’usuari vol modificar les meta-dades d’una carpeta. 

Responsable de gestió documental Sistema 

1. Aquest cas comença quan l’usuari vol modificar una 

carpeta i accedeix al sistema. 
 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca la carpeta, però no hi accedeix, sinó 

que inicia el procés per consultar les meta-dades . 
 

 
4. El sistema mostra un formulari amb les dades de la 

carpeta. 

5. L’usuari modifica les dades al formulari i inicia 

accepta els canvis. 
 

 
6. El sistema modifica les metadades de la carpeta a 

l’aplicació. 

 
7. El sistema retorna un missatge indicant que el 

document s’ha modificat correctament. 

 

Eliminar carpeta 

L’usuari vol eliminar una carpeta i el seu contingut del sistema. 

Responsable de gestió documental Sistema 

1. Aquest cas comença quan l’usuari vol eliminar un 

fitxer i accedeix al sistema. 
 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca  la carpeta que vol eliminar però no hi 

accedeix, sinó que inicia el procés d’eliminar la carpeta. 
 

 
4. El sistema accedeix recursivament als continguts de 

la carpeta i els elimina. 

 5. El sistema elimina la carpeta de l’aplicació. 
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3.2.3 Casos d’ús de Sèrie 

Sèrie és una subclasse de carpeta a la qual afecten alguns casos d’ús diferenciats que 

mostrarem a continuació. 

3.2.3.1 Rols dels usuaris 

Els rols d’usuaris que participen en aquests casos d’ús serien: 

 

figura 15: actor en els casos d’ús associats a la Sèrie 

Responsable gestió documental
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3.2.3.2 Diagrama de casos d’ús 

 

figura 16: diagrama de casos d’ús de la lògica de carpeta Sèrie 

  

Responsable gestió documental

Afegir usuari al grup Grup d'actuació

Afegir usuari al grup Reponsable de la sèrie
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Eliminar usaris del grup Responsables de la sèrie

Eliminar usuari del grup Signants de la sèrie

Afegir usuari al grup Signants de la sèrie

Tancar sèrie
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Sistema

Alta sèrie

Crear grup  Grup d'actuació

Crear grup Responsables de sèrie

Crear grup Signants de sèrie

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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Llistar categories

<<include>>

<<include>>
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3.2.3.3 Casos d’ús 

Afegir usuari al grup Grup d’actuació 

L’usuari afegeix usuaris al grup Grup d’actuació. 

Responsable de gestió documental Sistema 

1. L’usuari accedeix al sistema per afegir usuaris al grup 

d’usuaris Grup d’actuació. 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i selecciona la sèrie a la que vol afegir 

usuaris del grup d’actuació i selecciona la opció 

gestionar usuaris de la sèrie. 

 

 4. El sistema mostra els usuaris del sistema. 

5. L’usuari escull un usuari i selecciona com a rol grup 

d’actuació de la sèrie. 

 

 6. El sistema afegeix l’usuari al grup d’usuaris Grup 

d’actuació de la sèrie. 

 7. El sistema mostra un missatge indicant que l’usuari 

s’ha afegit correctament. 

8. L’usuari finalitza la gestió dels usuaris de la sèrie.  

La zona enquadrada es repetirà tantes vegades com usuaris es vulguin afegir. 
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Eliminar usuari del grup Grup d’actuació 

L’usuari elimina usuaris al grup Grup d’actuació. 

Responsable de gestió documental Sistema 

1. L’usuari accedeix al sistema per eliminar usuaris al 

grup d’usuaris Grup d’actuació. 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i selecciona la sèrie a la que vol 

eliminar usuaris del grup d’actuació i selecciona el grup 

Grup d’actuació. 

 

 4. El sistema mostra els usuaris del Grup d’actuació. 

5. L’usuari escull un usuari i selecciona eliminar usuari 

del grup. 

 

 6. El sistema elimina l’usuari del grup d’usuaris Grup 

d’actuació de la sèrie. 

 7. El sistema mostra un missatge indicant que l’usuari 

s’ha eliminat correctament. 

8. L’usuari finalitza la gestió dels usuaris de la sèrie.  

La zona enquadrada es repetirà tantes vegades com usuaris es vulguin afegir. 
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Afegir usuaris al grup Responsables de la sèrie 

L’usuari afegeix usuaris al grup de Responsables de la sèrie. 

Responsable de gestió documental Sistema 

1. L’usuari accedeix al sistema per afegir usuaris al grup 

d’usuaris de Responsables de la sèrie. 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i selecciona la sèrie a la que vol afegir 

usuaris del de Responsables de la sèrie i selecciona la 

opció gestionar usuaris de la sèrie. 

 

 4. El sistema mostra els usuaris del sistema. 

5. L’usuari escull un usuari i selecciona com a rol 

responsables de la sèrie. 

 

 6. El sistema afegeix l’usuari al grup d’usuaris grup de 

Responsables de la sèrie. 

 7. El sistema mostra un missatge indicant que l’usuari 

s’ha afegit correctament. 

8. L’usuari finalitza la gestió dels usuaris de la sèrie.  

La zona enquadrada es repetirà tantes vegades com usuaris es vulguin afegir. 
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Eliminar usuari del grup Responsables de la sèrie 

L’usuari elimina usuaris al grup Responsables de la sèrie. 

Responsable de gestió documental Sistema 

1. L’usuari accedeix al sistema per eliminar usuaris al 

grup d’usuaris Responsables de la sèrie. 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i selecciona la sèrie a la que vol 

eliminar usuaris del grup d’actuació i selecciona el grup 

Responsables de la sèrie. 

 

 4. El sistema mostra els usuaris del Responsables de la 

sèrie. 

5. L’usuari escull un usuari i selecciona eliminar usuari 

del grup. 

 

 6. El sistema elimina l’usuari del grup d’usuaris 

Responsables de la sèrie. 

 7. El sistema mostra un missatge indicant que l’usuari 

s’ha eliminat correctament. 

8. L’usuari finalitza la gestió dels usuaris de la sèrie.  

La zona enquadrada es repetirà tantes vegades com usuaris es vulguin afegir. 
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Afegir usuari al grup Signant Sèrie 

L’usuari afegeix usuaris al grup de Signants de la sèrie. 

Responsable de gestió documental Sistema 

1. L’usuari accedeix al sistema per afegir usuaris al grup 

d’usuaris Signants de la sèrie. 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i selecciona la sèrie a la que vol afegir 

usuaris del grup d’actuació i selecciona la opció 

gestionar usuaris de la sèrie. 

 

 4. El sistema mostra els usuaris del sistema. 

5. L’usuari escull un usuari i selecciona com a rol 

signant de la sèrie. 

 

 6. El sistema afegeix l’usuari al grup d’usuaris Signants 

de la sèrie. 

 7. El sistema mostra un missatge indicant que l’usuari 

s’ha afegit correctament. 

8. L’usuari finalitza la gestió dels usuaris.  

La zona enquadrada es repetirà tantes vegades com usuaris es vulguin afegir. 
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Eliminar usuari del grup Signant Sèrie 

L’usuari elimina usuaris al grup Signant de la sèrie. 

Responsable de gestió documental Sistema 

1. L’usuari accedeix al sistema per eliminar usuaris al 

grup d’usuaris de Signants de la sèrie. 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i selecciona la sèrie a la que vol 

eliminar usuaris del grup d’actuació i selecciona el grup 

Signants de la sèrie. 

 

 4. El sistema mostra els usuaris dels Signants de la 

sèrie. 

5. L’usuari escull un usuari i selecciona eliminar usuari 

del grup. 

 

 6. El sistema elimina l’usuari del grup d’usuaris Signants 

de la sèrie. 

 7. El sistema mostra un missatge indicant que l’usuari 

s’ha eliminat correctament. 

8. L’usuari finalitza la gestió dels usuaris de la sèrie.  

La zona enquadrada es repetirà tantes vegades com usuaris es vulguin afegir. 
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Tancar sèrie 

L’usuari tanca la sèrie, cosa que vol dir que no es podran afegir nous continguts a aquesta 

sèrie. Per poder tanca una sèrie, els expedients que conté han d’estar tancats. 

Responsable de gestió documental Sistema 

1. L’usuari accedeix al sistema per tancar una sèrie.  

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i selecciona la sèrie que tancar i escull 

la opció tancar sèrie. 

 

 4. El sistema comprova que tots els expedients estan 

tancats. 

 5. El sistema tanca la sèrie. 

 6.. El sistema mostra un missatge indicant que la sèrie 

s’ha tancat correctament. 
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Alta sèrie 

L’usuari vol donar d’alta una nova sèrie. Quan es dona d’alta una nova sèrie, s’han de crear els 

grups d’usuaris per aquella sèrie. 

Responsable de gestió documental Sistema 

1. Aquest cas comença quan l’usuari vol donar d’alta 

una nova sèrie i accedeix al sistema. 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

3. L’usuari busca i obre la carpeta on vol afegir la nova 

sèrie. 

 

 4. El sistema mostra un formulari perquè l’usuari ompli 

les dades de la sèrie. 

5. L’usuari omple el formulari.  

 6. El sistema crea la sèrie a l’aplicació. 

 7. El sistema crear el grup d’actuació de la sèrie. 

 8. El sistema crea el grup de Responsables de la sèrie. 

 9. El sistema crea el grup de Validadors de la sèrie. 

 
10. El sistema mostra un missatge indicant que s’ha 

creat correctament la carpeta 

 

Obrir sèrie 

L’usuari vol consultar la meta dades de la sèrie i la informació de les categories que hi estan 
associades. 

Responsable de gestió documental Sistema 

1. Aquest cas comença quan l’usuari vol consultar el 

contingut d’una sèrie i accedeix al sistema. 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

3. L’usuari busca i obre la sèrie .  

 4. El sistema obté la llista de les categories del sistema. 

 5. El sistema mostra la meta informació i la llista de 

categories. 
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Alta categoria 

L’usuari vol crear una categoria al sistema per després poder assignar-la a alguna sèrie. 

Responsable de gestió documental Sistema 

1. Aquest cas comença quan l’usuari vol donar d’alta 

una nova categoria i accedeix al sistema. 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

3. L’usuari busca i obre una sèrie .  

 3.El sistema obté la llista de les categories del sistema. 

4. L’usuari accedeix a la opció crear categoria  

 5. El sistema crea la categoria 

 4. El sistema envia un missatge dient que s’ha realitzat 

correctament. 

 

Eliminar categoria 

L’usuari crear una categoria al sistema per després poder assignar-la a alguna sèrie. 

Responsable de gestió documental Sistema 

1. Aquest cas comença quan l’usuari vol eliminar una 

categoria i accedeix al sistema. 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

3. L’usuari busca i obre una sèrie .  

 3.El sistema obté la llista de les categories del sistema. 

4. L’usuari selecciona la categoria que vol eliminar i 

inicia l’acció. 

 

 5. El sistema elimina la categoria del sistema. 

 6. El sistema retorna un missatge indicant que s’ha 

eliminat correctament. 
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3.2.4 Casos d’ús dels Expedients 

Expedient és una subclasse de carpeta a la qual afecten alguns casos d’ús diferenciats als de les 

carpetes, que mostrem a continuació. 

3.2.4.1 Rols dels usuaris 

Els rols d’usuaris que participen en aquests casos d’ús serien: 

 

figura 17: actor en els casos d’ús de l’Expedient 

3.2.4.2 Diagrama de casos d’ús 

 

figura 18: diagrama de casos d’ús de la lògica de carpeta Expedient 

  

Grup d'actuació Responsable gestió documental

Responsable gestió documental

Tancar expedient esPotTancar

<<include>>

Afegir relació

Eliminar relació

Grup d'actuació

Llistar relació
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3.2.4.3 Casos d’ús 

Tancar expedient 

L’usuari tanca l’Expedient, cosa que vol dir que no es podran afegir nous continguts a aquest 

expedient. Per poder tancar un Expedient, aquest ha de contenir tots el documents obligatoris 

que marca la sèrie (definits a les categories associades a la sèrie). 

Responsable de gestió documental Sistema 

1. L’usuari accedeix al sistema per tancar un expedient.  

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i selecciona l’expedient que tancar i 

escull la opció tancar expedient. 

 

 4. El sistema comprova si les condicions de la sèrie 

permeten tancar l’expedient. 

 5. El sistema tanca l’expedient. 

 6. El sistema mostra un missatge indicant que 

l’expedient s’ha tancat correctament. 

 

Llistar relacions 

Llistar relacions consisteix en llistar els Expedients de la Sèrie que estan relacionats amb 

l’Expedient actual. 

Grup d’actuació Sistema 

1. L’usuari accedeix al sistema per llistar els Expedients 

relacionats amb un Expedient. 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i selecciona l’expedient del que vol 

llistar els expedients relacionats. 

 

 4. El sistema mostra la informació de l’expedient i les 

relacions existents. 
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Afegir relació 

Afegir relació consisteix en crear una relació entre dos Expedients d’una mateixa Sèrie. 

Grup d’actuació Sistema 

1. L’usuari accedeix al sistema per crear una associació 

entre dos expedients. 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i selecciona un dels expedients que vol 

associar i inicia l’acció de modificar carpeta. 

 

 4. El sistema mostra la informació de l’expedient i les 

relacions existents. 

5. L’usuari selecciona l’expedient que vol associar i 

inicia l’acció de crear nova associació 

 

 6. El sistema crea una associació entre els dos 

expedients. 

 7. El sistema mostra un missatge indicant que s’ha 

realitzat correctament. 

 

Eliminar relació 

Eliminar relació consisteix en eliminar una relació entre dos Expedients relacionats. 

Grup d’actuació Sistema 

1. L’usuari accedeix al sistema per eliminar una 

associació entre dos expedients. 

 

 2. El sistema mostra un arbre de continguts. 

2. L’usuari busca i selecciona un dels expedients 

associats. 

 

 4. El sistema mostra la informació de l’expedient i les 

relacions existents. 

5. L’usuari selecciona l’expedient que vol del que vol 

eliminar l’associació i inicia l’acció d’eliminar associació 

 

 6. El sistema elimina l’associació entre els dos 

expedients. 

 7. El sistema mostra un missatge indicant que s’ha 

realitzat correctament. 
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3.2.5 Casos d’ús de l’ApplicationManager 

ApplicationManager és una classe que farem servir per mantenir un control sobre els usuaris 

connectats i els continguts oberts a l’aplicació. 

3.2.5.1 Rols dels usuaris 

Els rols d’usuaris que participen en aquests casos d’ús serien: 

 

figura 19: actor en els casos d’ús d’ApplicationManager 

3.2.5.2 Diagrama de casos d’ús 

 

figura 20: diagrama de casos d’ús de la classe ApplicationManager 

  

Usuari ACA

Crear instància

Nova sessió

Tancar sessió

Afegir document actiu

Eliminar document actiu

Usuari ACA

Sistema
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 Nova sessió 

Nova sessió consisteix en afegir al sistema informació d’un usuaris que acaba d’accedir al 

sistema. La sessió es mantindrà un temps limitat si l’usuari està inactiu. Al cap d’aquest temps 

la sessió es tancarà automàticament. 

Usuari ACA Sistema 

1. L’usuari fa login al sistema.  

 2. El sistema comprova les dades de l’usuari. 

 3. El sistema crea i emmagatzema una sessió per aquest 

usuari. 

 4. El sistema indica a l’usuari que ha accedit 

correctament. 

 

Tancar sessió 

Tancar sessió pot donar-se de dues maneres. Per una banda pot ser que l’usuari decideixi 

tancar la sessió, i per altre, hi haurà un procés intern que tancarà les sessions d’usuari inactives 

que hagin sobrepassat un temps donat. Consisteix en eliminar la informació de sessió 

associada a un usuari. 

Usuari ACA Sistema 

1. L’usuari decideix sortir de l’aplicació fent logoff.  

 2. El sistema elimina la informació de sessió associada a 

aquest usuari. 

2. L’usuari selecciona una categoria i selecciona 

eliminar. 

3. El sistema tanca els documents oberts associats a 

aquest usuari. 

 4. El sistema mostra un missatge indicant que la sessió 

ha finalitzat. 
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Afegir document actiu 

Afegir document actiu consisteix en afegir a la sessió d’un usuari, informació sobre els 

documents que te oberts i està modificant per evitar que dos usuaris editin el mateix 

document. 

Usuari ACA Sistema 

1. L’usuari accedeix al sistema per modificar un 

document. 

 

 2. El sistema afegeix el document a la llista de 

documents actius i l’associa a l’usuari. 

 3. El sistema mostra un formulari amb la informació del 

document. 

 

Eliminar document actiu 

Eliminar document actiu pot donar-se de dues maneres. Per una banda pot ser que l’usuari 

decideixi finalitzar la modificació del document, i per altre, quan es tanca la sessió d’un usuari. 

El procés consisteix en eliminar la informació del fitxer de la taula de documents actius 

Usuari ACA Sistema 

1. L’usuari decideix tancar el document en que treballa 

ja sigui gravant o sortint sense guardar modificacions. 

 

 2. El sistema elimina la informació del document de la 

taula de documents actius. 

 3. El sistema mostra un missatge indicant que la 

operació requerida s’ha dut a terme correctament. 

 

Crear instància 

Crear instància consisteix en crear la instància de la classe al iniciar-se el sistema. El propi 

sistema s’encarregarà de dur a terme la operació. 
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4 Disseny 

Amb l’especificació hem exposat d’una manera formal i metòdica com és el sistema que volem 

construir i què hem de fer. La següent etapa, el disseny, ens permetrà saber cóm fer-lo. 

El disseny consisteix en definir el sistema amb suficient detall com per permetre la 

implementació a partit de l’anàlisi i especificació anteriors. 

4.1 Normalització 

El procés de normalització consisteix en convertir un model conceptual de dades d’anàlisi en 

un disseny inicial de les classes software que representaran les entitats del sistema a la capa de 

domini.  

Aquesta fase podem dividir-la en quatre processos: 

4.1.1 Eliminació de classes associatives 

Per tenir un diagrama de classes normalitzat, haurem d’eliminar les classes associatives. Per 

fer-ho convertirem aquestes classes associatives en classes normals. Després de dur a terme 

l’especificació del model no hem tingut la necessitat de crear cap classe associativa i, per tant, 

no caldrà prendre cap mesura en aquest sentit. 

4.1.2 Eliminació de relacions n-àries 

Les relacions n-àries que contenen alguns diagrames, han de ser normalitzades convertint-les 

en binàries.  En el nostre model no hem tingut la necessitat de fer cap relació d’aquest tipus 

amb la qual cosa, passem al següent pas. 

4.1.3 Tractament de la informació derivada 

Els atributs derivats han de ser normalitzats passant a formar par d’alguna de les nostres 

classes. En el nostre cas no serà necessària, ja que la nostra especificació no conté cap atribut 

derivat. 
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4.1.4 Control de les restriccions d’integritat 

El model obtingut a l’especificació conté restriccions textuals. Per poder eliminar aquestes 

restriccions, han de ser tingudes en compte en les operacions del sistema, es a dir, s’han de fer 

els contractes de les operacions tenint en compte aquestes restriccions i, d’aquesta manera, 

desapareixeran del model conceptual. 

4.2 Patrons de disseny 

Un patró de disseny és una solució a un problema de disseny no trivial, que és efectiva, es a 

dir, que ja ha resolt el problemes similars de forma satisfactòriament amb anterioritat, i 

reutilitzable, és a dir, que és aplicable a diferents problemes de disseny en diferents 

circumstàncies. 

Els patrons de disseny pretenen: 

• Proporcionar catàlegs d’elements reutilitzables en el disseny de sistemes de software. 

• Evitar al reiteració en la cerca de solucions a problemes ja coneguts. 

• Estandarditzar el mode en què és realitza el disseny. 

• Facilitar l’aprenentatge de les noves generacions de dissenyadors 

En el nostre cas en particular, aplicarem dos dels patrons més habituals, el patró Factory 

Method i el patró Singleton. 
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4.2.1 Patró Factory Method 

El patró Factory Method és un patró que ens permet lidiar amb el problema de crear objectes 

sense especificar la classe concreta de l’objecte que serà creat. Defineix una interfície per crear 

objectes, però deixa que siguin les subclasses qui decideixi quina classe instanciar; permet que 

una classe delegui en les seves subclasses la creació d’objectes (una classe derivada pren la 

decisió sobre quina classe instanciar i com instanciar-la). 

Aplicació 

• Una classe no pot preveure la classe d’objectes que ha de crear 

• Una classe vol que les seves subclasses siguin les que especifiquin els objectes que 

estan creant. 

• Les classes deleguen la responsabilitat en una entre varies classes auxiliars, i volem 

localitzar concretament en quina subclasse de les auxiliar es delega. 

Conseqüències 

• Crear objectes dintre d’una classe com a mètode de fabricació és sempre més flexible 

que fer-ho directament. 

A continuació mostrem un diagrama dels canvis que hem fet  a la nostra aplicació per aplicar el 

patró Factory Method: 

 

DocumentExpedient

DocumentEveris

figura 21: exemple d’aplicació del patró Factory 
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4.2.2 Patró Singleton 

El patró de disseny Singleton (instància única) està dissenyat per restringir la creació d’objectes 

pertanyents a una classe o el valor d’un tipus a un únic objecte. La intenció és la de garantir 

que una classe tingui una sola instància i proporcionar un punt d’accés global a ella. 

La forma d’implementar el patró Singleton és creant en una classe un mètode que crea una 

instància de l’objecte només si encara no existeix alguna. Per assegurar-nos que la classe no 

pugui ser instanciada novament es regula l’abast del constructor (amb atributs com protegit o 

privat). 

Les situacions més habituals a l’hora d’aplicació del model Singleton són aquelles en les que la 

classe en qüestió controla l’accés a un recurs físic únic o quan cert tipus de dades ha d’estar 

disponible per tots els demés objectes de l’aplicació. 

El patró Singleton proporciona una única instància global gràcies a que: 

• La pròpia classe és responsable de crear la única instància 

• Permet l’accés global a la instància donada mitjançant un mètode de classe 

• Declara el constructor de classe com a privat perquè no sigui instanciable directament 

i només es pugui fer a través de la classe 

En el nostre cas crearem una classe Singleton amb la que controlarem l’accés als fitxers i els 

usuaris connectats. 

A continuació mostrem un diagrama de l’aplicació del patró Singleton al sistema: 

 

figura 22: exemple d’aplicació del patró Singleton 

  

ApplicationManager

-instance: Appl icationManager
-sess ionsActives : l i s t
-documentsOberts : l i s t

-Appl icationManager()
+getInstance(): Appl icationManager
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4.3 Diagrames de classes 

Un diagrama de classes és un tipus de diagrama estàtic que descriu l’estructura d’un sistema 

mostrant les seves classes, atributs i relacions entre elles. Els diagrames de classes es fan servir 

per crear el disseny conceptual de la informació que es farà servir al sistema, i els components 

que s’encarregaran del funcionament, així com la relació entre ells. 

Hem separat el diagrama de classes de l’aplicació en varis diagrames per facilitar la comprensió 

del mateix. 

4.3.1 Diagrama de classes dels Documents 

En aquest apartat mostrem el diagrama de classes dels diferents tipus de documents amb que 

treballem en la nostra aplicació. Com podem veure tots DocumentEveris és el document pare i 

DocumentExpedient hereta d’ell. La resta de tipus de documents hereten de 

DocumentExpedient ja que en la nostra aplicació treballem sobre la part del sistema que 

gestiona els expedients. 

 

figura 23: diagrama definitiu de classes de documents 
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4.3.2 Diagrama de classes de les carpetes 

En aquest apartat mostrem el diagrama de classes dels diferents tipus de carpetes (folder) amb 

que treballem en la nostra aplicació i la relació entre elles. No mostrem la relació amb la resta 

de classes del sistema per simplificar el diagrama. 

 

figura 24: diagrama definitiu de classes de carpeta 
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4.3.3 Diagrama de classes d’Usuaris i Grups 

Tot i que en el nostre projecte la gestió d’usuaris no és una de les tasques a desenvolupar, hem 

fet un diagrama per representar la relació entre els grups d’usuaris, els document i les 

carpetes, ja que la gestió dels diferents tipus de carpetes i documents dependrà del grup al 

que pertanyi l’usuari. 

 

figura 25: diagrama definitiu de classes d’usuaris 

 

4.3.4 Diagrama de la classe ApplicationManager 

 

figura 26: Diagrama de la classe ApplicationManager 

  

Grup

Serie

Usuari

ResponsableGD

GrupActuacio GrupSignants GrupResponsables

1

1

1

1

1

1
Usuari ACA0..*

0..*

0..*

0..*

ApplicationManager

-instance: Appl icationManager
-sess ionsActives : l i s t
-documentsOberts : l i s t

-Appl icationManager()
+getInstance(): Appl icationManager
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4.4 Diagrames de seqüència 

Els diagrames de seqüència són un tipus de diagrama que es fa servir per modelar interaccions 

en un sistema basat en llenguatge UML (Unified Modeling Language). 

Un diagrama de seqüència mostra la interacció d’un conjunt d’objectes en una aplicació a 

través del temps i és modela per cada mètode de la classe.  

Mentre que els diagrames de casos d’ús (vistos amb anterioritat) permeten el modelat d’una 

vista bussiness de l’escenari, el diagrama de seqüència conté detalls de la implementació de 

l’escenari, incloent els objectes i classes que es fan servir per a implementar l’escenari, i els 

missatges que s’intercanvien entre els objectes. 

Habitualment s’examina la descripció de casos d’ús per determinar quins objectes són 

necessaris per la implementació de l’escenari.  

4.4.1 Diagrames de seqüència de Gestió de document 

Els diagrames de seqüència dels documents són iguals per tots els tipus de documents, per 

aquest motiu hem escollit un dels tipus, DocumentEntrada, com a exemple per als diagrames 

de seqüència. 
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4.4.1.1 AltaDocument 

El procés d’alta d’un nou document al sistema Alfresco implica la creació d’un nou objecte de 

la classe DocumentEntrada al nostre servidor d’aplicacions. Un cop instanciat l’objecte en 

local, cridarem el webservice de l’Alfresco per crear l’objecte a l’Alfresco i pujar el contingut. 

Aquesta operació ens retornarà una referència que després farem servir per poder accedir als 

documents a l’Alfresco. 

 

figura 27: diagrama de seqüència d’AltaDocument 

 

  

rol="G.Actuacio"alt

pare.tipus="Expedient"alt

 : Grup d'actuació

LogicaDocuments DocumentEntradaFactoryDocumentEntrada WebServiceClientLogicaSerie

1 : altaDocument()

WebServiceClient farà crides a les funcions del 
WebService de l'alfresco però per facilitar la 
comprensió i ja que no són classes creades per 
nosaltres, hem obviat aquesta informació.

Referència del document
al repositori

2 : comprovarPare()

3 : obtenirRol()

4 : rol

5 : constructor()

<<create>>

6 : DocumentEntrada

7 : constructor()
<<create>>

8 : DocumentEntradaFactory

9 : create()
10 : create()

11 : Reference
12 : id

13 : id
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4.4.1.2 ModificarDocument 

La modificació del contingut es fa en dues passes, en primer lloc es modifica el contingut de 

l’Alfresco i si la modificació es realitza correctament, modificarem la classe en local. Es pot 

modificar tant les metadades com el contingut de l’Alfresco. 

 

figura 28: diagrama de seqüència de ModificarDocument 

 

  

rol="G.Actuacio"alt

 : Grup d'actuació

LogicaDocuments DocumentEntrada DocumentEntradaFactory WebServiceClientLogicaSerie

1 : modificarDocument()

2 : obtenirRol()

3 : rol

4 : constructor()
<<create>>

5 : DocumentEntrada

6 : constructor()
<<create>>

7 : DocumentEntradaFactory

8 : update()
9 : update()

10 : boolean

11 : uploadContent()

12 : boolean13 : boolean

14 : boolean
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4.4.1.3 ObrirDocument 

Obrir document consisteix en consultar les dades de l’Alfresco i crear un nou objecte de la 

classe en local que és el que farem servir per realitzar les diferents operacions. 

 

figura 29: diagrama de seqüència d’ObrirDocument 

 

  

 : Grup d'actuació

LogicaDocuments DocumentEntradaDocumentEntradaFactory WebServiceClient

1 : obrirDocument()
2 : constructor()

<<create>>

3 : DocumentEntradaFactory

4 : get()

5 : get()

6 : Node

7 : constructor()
<<create>>

8 : DocumentEntrada

9 : setMetadades()

10
11 : DocumentEntrada

12 : DocumentEntrada

Fem el set per cada
Metadada
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4.4.1.4 AcceptarEsborrany 

Acceptar un esborrany consisteix en modificar l’estat d’un document perquè passi de ser un 

Esborrany a un Esborrany de Grup. Un esborrany només pot ser editat pel propietari del 

document, en canvi un Esborrany de Grup pot ser editat per qualsevol usuari del grup 

d’actuació. 

 

figura 30: diagrama de seqüència d’AcceptarEsborrany 

 

  

(estat=='esborrany_grup')alt

rol='G.Actuacio'alt

 : Grup d'actuació

LogicaDocuments DocumentEntradaLogicaSerie

1 : validarDocument()
2 : obtenirRol()

3 : rol

4 : getEstat()

5 : estat

6 : editarPropietat()

7 : boolean
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4.4.1.5 ValidarDocument 

El procés de validar un document consisteix en modificar la propietat Estat del document per 

passar-lo a Pendent de Signar, però hem creat una funció a part ja que en un futur aquest 

procés podria implicar més operacions. 

 

figura 31: diagrama de seqüència de ValidarDocument 

 

  

(estat=='esborrany_grup')alt

rol='G.Actuacio'alt

LogicaDocuments DocumentEntradaLogicaSerie

 : Responsable serie
1 : validarDocument()

2 : obtenirRol()

3 : rol

4 : getEstat()

5 : estat

6 : editarPropietat()

7 : boolean
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4.4.1.6 SignarDocument 

El procés de signar un document només pot ser dut a terme per un usuari pque pertanyi al 

grup de Signants de la Sèrie. Consisteix en modificar l’Estat del document per passar-lo a 

Definitiu, però hem creat una funció a part ja que en un futur aquest procés podria implicar 

més operacions. 

 

figura 32: diagrama de seqüència de SignarDocument 

 

  

(estat=='esborrany_grup')alt

rol='G.Actuacio'alt

LogicaDocuments DocumentEntradaLogicaSerie

 : Signant serie
1 : signarDocument()

2 : obtenirRol()

3 : rol

4 : getEstat()

5 : estat

6 : editarPropietat()

7 : boolean
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4.4.1.7 EditarPropietat 

Editar propietat consisteix en modificar una metadada d’un document. 

 

figura 33: diagrama de seqüència d’EditarPropietat 

 

  

DocumentEntradaFactory WebServiceClientLogicaDocuments

1 : editarPropietat()

2 : constructor()
<<create>>

3 : DocumentEntradaFactory

4 : update()

5 : update()

6 : boolean
7 : boolean
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4.4.2 Diagrames de seqüència de Gestió Carpetes (folders) 

Els diagrames de seqüència de Gestió Carpetes representen les diferents funcions que es 

poden realitzar amb els diferents tipus de carpetes. Tot i que carpeta és una classe de tipus 

abstracte, ho farem servir com a representació. Més endavant veurem casos concrets de tipus 

d’alguns tipus de carpetes. 

4.4.2.1 ConsultarContingutsCarpeta 

Consultar continguts de la carpeta consisteix en obtenir la llista de documents i carpetes que 

conté una carpeta. 

 

figura 34: diagrama de seqüència de ConsultarContingutsCarpeta 

 

 

  

LogicaCarpetes

 : Sistema

FolderEverisFactoryFolderEveris WebServiceClient

1 : consultarContingutsCarpeta()

2 : constructor()
<<create>>

3 : Serie

4 : constructor()
<<create>>

5 : folderEverisFactory

6 : llistarContingutFolder()

7 : llistatContingutFolder()

8 : llista

FolderEveris és un tipus abstracte del que hereden 
la majoria de carpetes, en realitat estem cridant
al constructor concret. Ho posem de manera 
genèrica com a cas orientatiu.

9 : llista

10 : llista
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4.4.2.2 ConsultarCarpeta 

Consultar carpeta consisteix en consultar la meta informació de la carpeta. 

 

figura 35: diagrama de seqüència de ConsultarCarpeta 

  

 : Usuari ACA

LogicaCarpetes FolderEverisFactory FolderEverisWebServiceClient

1 : consultaCarpeta()

2 : constructor()
<<create>>

3 : folderEverisFactory

4 : get()

5 : get()

6 : Node

7 : constructor()
<<create>>

8 : FolderEveris

9 : FolderEveris

10

FolderEveris és un tipus abstracte del que hereden 
la majoria de carpetes, en realitat estem cridant
al constructor concret. Ho posem de manera 
genèrica com a cas orientatiu.
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4.4.2.3 AltaCarpeta 

Alta carpeta permet crear una carpeta del tipus escollit a la carpeta escollida. En cas de ser una 

carpeta Expedient també la pot crear un usuari que pertanyi al Grup Responsable de la Sèrie. 

 

figura 36: diagrama de seqüència d’AltaCarpeta 

  

rol=Respons.Docalt

tipusOk=truealt tipusOk=truealt tipusOk=truealt

LogicaCarpetes FolderEverisFactoryFolderEveris WebServiceClient

 : Responsable gestió documental

LogicaSerie

1 : altaCarpeta()

2 : obtenirRol()

3 : rol

4 : comprovarTipus()

5 : constructor()
<<create>>

6 : Folder

7 : constructor()
<<create>>

8 : FolderFactory

9 : create()
10 : create()

11 : Reference

tipusOK comprova que el tipus de la 
carpeta es pot crear dintre de la 
carpeta actual

12 : Reference

13 : id

FolderEveris és un tipus abstracte del que hereden 
la majoria de carpetes, en realitat estem cridant
al constructor concret. Ho posem de manera 
genèrica com a cas orientatiu. En el cas de sèrie
farem el diagrama a part perquè te algunes 
variacions.
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4.4.2.4 ModificarCarpeta 

Modificar carpeta permet modificar la meta informació d’una carpeta. En cas de ser una 

carpeta Expedient també la pot modificar un usuari que pertanyi al Grup Responsable de la 

Sèrie. 

 

figura 37: diagrama de seqüència de ModificarCarpeta 

  

rol=Respons.Docalt

LogicaCarpetes FolderEverisFactoryFolderEveris WebServiceClient

 : Responsable gestió documental

LogicaSerie

1 : modificarCarpeta()

2 : obtenirRol()

3 : rol

4 : constructor()
<<create>>

5 : Folder

6 : constructor()
<<create>>

7 : FolderFactory

8 : update()
9 : update()

10
11

12

FolderEveris és un tipus abstracte del que hereden 
la majoria de carpetes, en realitat estem cridant
al constructor concret. Ho posem de manera 
genèrica com a cas orientatiu. En el cas de sèrie
farem el diagrama a part perquè te algunes 
variacions.
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4.4.2.5 EliminarCarpeta 

Eliminar carpet consisteix en eliminar una carpeta del sistema i tots els seus continguts. 

 

figura 38: diagrama de seqüència d’EliminarCarpeta 

  

rol=Respons.Docalt

LogicaCarpetes FolderEverisFactoryFolderEveris WebServiceClient

 : Responsable gestió documental

LogicaSerie

1 : eliminarCarpeta()

2 : obtenirRol()

3 : rol

4 : constructor()
<<create>>

5 : FolderFactory

6 : delete()

7 : delete()

8

9

10

FolderEveris és un tipus abstracte del que hereden 
la majoria de carpetes, en realitat estem cridant
al constructor concret. Ho posem de manera 
genèrica com a cas orientatiu. En el cas de sèrie
farem el diagrama a part perquè te algunes 
variacions.
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4.4.3 Diagrames de seqüència de Gestió de Sèrie 

Els diagrames de seqüència de Gestió de sèrie representen les funcions concretes, diferents a 

les que ja es realitze per ser una carpeta. 

4.4.3.1 AfegirUsuariGrupActuació 

Afegir usuari al grup d’actuació permet afegir un usuari al Grup d’Actuació de la Sèrie actual. 

 

figura 39: diagrama de seqüència d’AfegirUsuariGrupActuació 

  

 : Responsable gestió documental

LogicaSerie SerieFactorySerie WebServiceClient

1 : afegirUsuariGrupActuacio()
2 : addToGrupActuacio()

3

4 : addToGrupActuacio() 5 : addToGrupActuacio()

6
7

8
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4.4.3.2 EliminarUsuariGrupActuació 

Eliminar usuaris del grup d’actuació permet eliminar un usuari del Grup d’Actuació de la Sèrie 

actual. 

 

figura 40: diagrama de seqüència d’EliminarUsuariGrupActuació 

4.4.3.3 TancarSèrie 

Tancar sèrie consisteix en modificar l’estat de la sèrie perquè es doni per tancada. Abans de 

tancar la sèrie cal comprovar que tots els expedients que contenen estiguin tancats. 

 

figura 41: diagrama de seqüència de TancarSèrie 

 : Responsable gestió documental

LogicaSerie SerieFactorySerie WebServiceClient

1 : eliminarUsuariGrupActuacio()
2 : deleteFromGrupActuacio()

3

4 : deleteFromGrupActuacio()
5 : deleteFromGrupActuacio()

6
7

8

 : Responsable gestió documental

LogicaSerie SerieFactorySerie WebServiceClient

1 : tancarSerie()
2 : setEstatSerie()

3

4 : editarPropietat()
5 : editarPropietat()

6
7

8
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4.4.3.4 AltaSèrie 

Alta de sèrie permet donar d’alta una nova sèrie. Quan es dona d’alta la sèrie, també s’han de 

crear al sistema els diferents grups de rols de la sèrie. 

 

figura 42: diagrama de seqüència d’AltaSèrie 

  

rol=Respons.Docalt

tipusOk=truealt

no acabadoloop

tipusOk=truealt

no acabadoloop

tipusOk=truealt

no acabadoloop no acabadoloop no acabadoloop

WebServiceClient

 : Responsable gestió documental

LogicaSerie Serie SerieFactory

tipusOK comprova que el tipus de la 
carpeta es pot crear dintre de la 
carpeta actual

1 : altaCarpeta()

2 : obtenirRol()

3 : comprovarTipus()

4 : constructor()
<<create>>

5

6 : constructor()
<<create>>

7 : Serie

8 : create()
9 : create()

10 : Node

11 : createGrup()

12

13 : id

14 : id

Crea els grups pels diferents rols
d'usuaris per aquesta serie.
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4.4.3.5 ObtenirRol de l’usuari 

Obtenir rol d’usuari permet obtenir els rols de l’usuari a la sèrie. 

 

figura 43: diagrama de seqüència d’ObtenirRol 

  

LogicaSerie

 : Sistema

Serie

1 : obtenirRol()

2 : consultarCarpeta()

3 : constructor()

4 : Serie

5 : obtenirRol()

6 : rol
7
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4.4.3.6 LlistarCategories 

LlistarCategories permet obtenir una llista de totes les Categories existents al repositori o, si hi 

passem una id, podrem llistar les Categories de la Sèrie. 

 

figura 44: diagrama de seqüència de LlistarCategories 

  

 : Responsable gestió documental

LogicaSerie WebServiceClient

1 : llistarCategories()

2 : llistarCategories()

3 : llista

4 : boolean



 

79 
 

4.4.3.7 AfegirCategoria 

AfegirCategoria permet afegir una nova Categoria al conjunt de Categories del repositori. 

 

figura 45: diagrama de seqüència d’AfegirCategoria 

  

 : Responsable gestió documental

LogicaSerie WebServiceClientCategoria

1 : altaCategoria()
2 : constructor()

<<create>>

3 : Categoria

4 : crearCategoria()

5 : boolean
6 : boolean



 

80 
 

4.4.3.8 EliminarCategoria 

EliminarCategoria permet eliminar una Categoria del conjunt de Categories del repositori. 

 

figura 46: diagrama de seqüència d’EliminarCategoria 

 

  

 : Responsable gestió documental

LogicaSerie WebServiceClient

1 : eliminarCategoria()

2 : eliminarCategoria()

3 : boolean

4 : boolean
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4.4.4 Diagrames de seqüència de Gestió d’expedient 

Els diagrames de seqüència de Gestió de sèrie representen les funcions concretes, diferents a 

les que ja es realitze per ser una carpeta. 

4.4.4.1 TancarExpedient 

Tancar expedient consisteix en modificar una propietat, però per poder fer-ho, primer s’ha de 

comprovar que es pugui tancar. 

 

figura 47: diagrama de seqüència de TancarExpedient 

  

 : Responsable gestió documental

WebServiceClientLogicaExpedient Expedient ExpedientFactory

1 : tancarExpedient()

2 : esPotTancar()

3 : setEstatExpedient()

4

5 : editarPropietat()

6 : editarPropietat()

7
8

9
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4.4.4.2 EsPotTancar 

Es pot tancar consisteix en comprovar en la configuració de la sèrie si  els documents que 

conté l’expedient permeten el tancament. 

 

figura 48: diagrama de seqüència d’EsPotTancar 

  

 : Sistema

LogicaExpedient Serie

1 : esPotTancar()

2 : consultarContingutsCarpeta()

3 : getSetCategories()

4 : categories

Conjunt de categories que
han de tenir els documents
per poder tancar la sèrie

Comprovem si els documents obtinguts 
cumpleixen tots els requisits de les 
categories de la sèrie.

5 : comprovarCategories()

6 : boolean
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4.4.4.3 LlistarRelacions 

Llistar relacions permet llistar les relacions d’un expedient amb altres expedients. 

 

figura 49: diagrama de seqüència de LlistarRelacions 

4.4.4.4 AfegirRelació 

Afegir relació permet afegir una relació entre dos expedients d’una mateixa sèrie. 

 

figura 50: diagrama de seqüència d'AfegirRelació 

 : Grup d'actuació

LogicaExpedient ExpedientFactory
WebServiceClient

1 : llistarRelacions()

2 : constructor()
<<create>>

3

4 : getAssociations()
5 : getAssociations()

6 : llista

7 : llista

8 : llista

 : Grup d'actuació

LogicaExpedient ExpedientFactory WebServiceClient

1 : altaRelacio()
2 : constructor()

<<create>>

3 : ExpedientFactory

4 : associate()

5 : update()

6 : boolean
7 : boolean

8 : boolean
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4.4.4.5 EliminarRelació 

Eliminar relació permet eliminar una relació entre dos expedients. 

 

figura 51: diagrama de seqüència d'EliminarRelació 

  

 : Grup d'actuació

ExpedientFactoryLogicaExpedient WebServiceClient

1 : eliminarRelacio()

2 : constructor()
<<create>>

3 : ExpedientFactory

4 : deleteAssociation()

5 : update()

6 : boolean

7 : boolean

8 : boolean
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4.5 Model de dades 

Un  model de dades és un llenguatge orientat a descriure una base de dades. Típicament un 

model de dades permet descriure: 

• Les estructures de dades de la base 

El tipus de les dades que hi ha a la base de dades i la forma en que es relacionen. 

• Les restriccions d’integritat 

Un conjunt de condicions que s’han de complir les dades per reflectir correctament la 

realitat desitjada. 

• Operacions de manipulació de dades 

Típicament operacions d’agregat, esborrat, modificació i recuperació de les dades de la 

base de dades. 

4.5.1 Model de dades a l’Alfresco 

Degut a que fem servir l’Alfresco com a intermediari entre la capa de dades i la nostra 

aplicació, no disposem de control directe sobre l’estructura de la base de dades. Això implica 

que no tindria sentit mostrar un esquema de les taules.  

El que fem per dir-li al gestor els tipus de dades que necessitem i les metadades de què 

disposa cada tipus es fa mitjançant la construcció d’un XML Custom que defineix les nostres 

classes documentals i de carpetes com a subclasses dels tipus predefinits de l’Alfresco. 

S’inclourà la definició del model dintre dels annexos d’aquesta memòria tècnica.  
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5 Capa de presentació 

Com hem explicat amb anterioritat, la implementació d’una aplicació Web era una part 

addicional del projecte per tal de demostrar els objectius assolits. En el següent apartat 

mostrarem visualment les funcionalitats d’aquesta aplicació. 

Sabent l’aplicació Web s’havia de poder comunicar amb els serveis Java, l’opció més lògica era 

escollir un llenguatge que permetés aquesta comunicació de la forma més eficaç possible. Així 

doncs, JSP es presentava com la millor opció per implementar les parts dinàmiques per sota de 

la capa d’HTML de la Web. A més, vam intentar donar també un aspecte agradable (tot 

mantenint una estructura bastant senzilla) que permetés mostrar les funcionalitats del 

projecte de forma clara i entenedora. 

5.1 Storyboards 

Representar tots els casos d’us implementats en forma de vistes de l’aplicació Web seria molt 

extens, així que a continuació mostrarem els que tenen més rellevància. Per evitar que 

l’extensió d’aquest apartat sigui excessiva ometrem qualsevol pantalla de confirmació o 

d’error. 
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5.1.1 Pàgina inicial de l’aplicació 

En aquesta primera pàgina l’usuari ha d’entrar les seves dades per accedir al sistema. Pot ser 

que l’usuari sigui l’administrador (Responsable de GD) o bé que sigui un usuari general (que no 

té cap grup assignat) o un usuari que està assignat a algun grup d’alguna Sèrie. En qualsevol 

cas, si no hi ha error el sistema haurà comprovat les dades a l’Alfresco i guardarà la sessió 

activa fins que aquesta es tanqui. 

   

figura 52: vista de la pantalla de login 

Si el Gestor retorna 

error es mostrar un avís 

en la mateixa pantalla 
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5.1.2 Llistar continguts del repositori 

Sigui quin sigui el rol de l’usuari, tots tenen permisos de lectura del repositori, i només variaran 

les opcions per accedir a funcionalitats restringides de modificació i altra de contingut. 

 

figura 53: vista de la carpeta arrel del repositori 

 

Al fer clic sobre una carpeta accedim als seus continguts. Al fer clic sobre l’icona de visualitzar 

opcions ( ) accedim a les metadades de la carpeta. 

  

L’opció eliminar 

només será visible al 

responsable de GD 
Només 

habilitada per al 

responsable de 

GD 



 

89 
 

A continuació mostrem el seguit de vistes resultat d’accedir successivament a les subcarpetes 

organitzatives del repositori (Funció Marc > Funció > Subfunció > Activitat) fins arribar al nivell 

de la Sèrie. 

 

  

figura 54: vistes de llistar carpetes fins al nivell de Sèrie 
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5.1.3 Visualitzar metadades i opcions de la Sèrie 

Mostrem la vista de metadades de la Sèrie que conté els atributs comuns que mostrarien les 

carpetes de tipus Funció, Subfunció, etc; però a més incorpora el llistat de les categories 

autoritzades de la Sèrie i les metadades específiques, així com l’opció per Tancar la Sèrie per al 

Responsable de GD. 

 

figura 55: vista metadades de la Sèrie 
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5.1.4 Llistat d’Expedients de la Sèrie 

En aquesta pantalla encara no serà possible crear nous documents, tot i que aquí ja es podran 

crear noves carpetes expedient tant per part del Responsable de Gestió Documental com per 

part dels integrants del Grup de Responsables de la Sèrie en qüestió. 

 

figura 56: vista dels Expedients de la Sèrie 
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5.1.5 Visualitzar metadades i opcions de l’Expedient 

En aquest cas, igual que en la Sèrie, mostrem les metadades comunes i les pròpies de la 

carpeta Expedient, incloent el llistat d’Expedients relacionats i la possibilitat de Tancar 

l’Expedient en el cas que l’usuari sigui el Responsable de GD o pertanyi al Grup Responsable de 

la Sèrie. 

 

figura 57: vista metadades de l’Expedient 
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5.1.6 Llistar continguts de l’Expedient 

Observem que en aquest nivell ja es poden crear nous documents, sempre i quant l’usuari 

pertanyi a algun Grup de la Sèrie o sigui el Responsable de GD (sinó podrà consultar les 

metadades i descarregar el document). 

 

figura 58: vista dels continguts de l’Expedient 
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5.1.7 Mostrar metadades del Document Entrada 

En accedir a l’opció de mostrar les propietats l’usuari es trobarà amb totes les metadades 

modificables i no modificables del document. Depenent de l’estat del document i del rol de 

l’usuari hi haurà més o menys opcions disponibles. El fons acolorit d’un camp del formulari 

indica que és una propietat no modificable. En el cas que el document es trobi en estat 

Esborrany, totes les metadades seran no modificables excepte per al propietari del document. 

 

figura 59: vista de les propietats del Document Entrada 

El document té estat Esborrany de grup 

i l’opció de canvi d’estat és Validar per 

als membres del Grup d’Actuació 
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6 Proves 

La correcció i robustesa d’una aplicació és un aspecte fonamental, especialment quan estem 

tractant processos empresarials on qualsevol falla del sistema pot ser crítica. Per això és 

necessari dissenyar i executar un conjunt de proves que ens permetin detectar de forma 

sistemàtica les possibles falles de la manera més eficient i precisa possible per tal de 

minimitzar el temps i l’esforç invertits. 

En l’àmbit d’aquest projecte hem dut a terme jocs de proves de diferents tipus: 

• Proves unitàries: per cada capa de l’aplicació com a component unitari. 

• Proves d’integració: per comprovar la integració entre les diverses capes. 

• Proves de sistema: per testejar tot el sistema com una unitat d’execució. 

• Proves de validació: per assegurar que es compleixen tots els requeriments des del 

punt de vista de l’usuari del sistema. 

6.1 Tests de la capa Vista 

En la capa de l’aplicació Web les proves a dur a terme inclouen la validació dels formularis 

d’entrada de dades al sistema així com les comprovacions de les funcionalitats de la vista que 

han de ser mostrades segons els diferents tipus d’usuari o estats dels documents i carpetes. 

Pel que fa a l’entrada de dades: 

• Validar la correcció de les dades introduïdes. 

• Validar la correcció de la longitud dels camps. 

• Validar la correcció de totes les accions. 

I en referència a les funcionalitats: 

• Comprovar que les opcions que donen accés a funcionalitats restringides es comprovin 

correctament abans de ser mostrades. 

• Validar els permisos abans de mostrar la informació. 
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6.2 Tests de la capa Controlador 

És important comprovar el correcte funcionament de la capa que implementa la lògica de 

negoci ja que aquesta interacciona tant amb la Vista com amb la capa d’accés a les dades. Per 

tant, a més de les proves finals, s’han anat realitzant proves periòdiques en aquesta capa a 

mesura que hem avançat en la implementació de la mateixa. 

Les proves efectuades consisteixen en assegurar-nos de que les dades rebudes a través de 

l’aplicació Web són correctes i retornar l’error corresponent en cas de no ser-ho. A més, és 

necessari comprovar que es realitza correctament el pas d’informació entre les capes per 

minimitzar la possibilitat d’errors. 

6.3 Tests de la capa Model 

En el cas del nostre projecte, estem treballant amb la capa DAO implementada que es 

comunica directament amb la API de l’Alfresco i, per tant, la major part dels errors produïts en 

aquest nivell ja retornaran correctament la informació necessària per a ser solucionats. Tot i 

així cal fer tests d’enviament de dades fictícies cap al repositori mitjançant els mètodes 

implementats i validar, com en el cas de la capa Controlador, que les dades enviades a 

l’Alfresco són correctes. 

En un cas estàndard hauríem d’assegurar-nos també de que la comunicació amb la base de 

dades es fa correctament, però en aquest cas ens és suficient amb que ens puguem comunicar 

amb el gestor. 

6.4 Valoració dels resultats 

En general els tests unitaris no han presentat problemes, sobre tot pel que fa a la capa de 

l’aplicació Web. On hem trobat més problemes ha estat a l’hora de comunicar la capa de 

negoci amb l’Alfresco. Donat que al principi vam començar a treballar sense cap coneixement 

de l’API que proporciona el Gestor, les proves van ser bastant repetides al començament del 

projecte però a la part final ja no van sorgir tants inconvenients. Pel que fa a la comunicació de 

la vista amb l’aplicació Java, gràcies a la tecnologia JSP hem pogut minimitzar molt el nombre 

d’errors a l’hora de passar les dades i, finalment, s’han passat les proves amb pràcticament cap 

problema. 
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7 Planificació i estudi econòmic 

En aquest apartat realitzarem un anàlisi temporal del projecte, fent un resum de les diverses 

etapes i marcant el temps final emprat en la realització de cadascuna. A més, inclourem també 

un estudi econòmic per tal de valorar el cost real del projecte tenint en compte tant les hores 

de programació, anàlisi i disseny com la infraestructura hardware i software que ha estat 

necessària per a la seva elaboració. 

7.1 Planificació temporal 

En quan a l’apartat de la planificació temporal del projecte, tractarem de separar les fases més 

destacades i explicar en què han consistit, per després mostrar gràficament mitjançant un 

diagrama les dependències entre aquestes etapes i l’abast temporal de les mateixes. 

7.1.1 Etapes del projecte 

A grans trets, hem separat la realització del projecte en 3 grans etapes:  

• Introducció a l’Alfresco 

• Definició  i implementació del model documental 

• Definició i implementació de l’arquitectura de serveis documentals 

A continuació entrarem més en detall en quan a les tasques dutes a terme en cadascuna 

d’aquestes fases. Tot i així, cal remarcar que entre la 2a i la 3a fase es va produir una pausa de 

diversos mesos, com es podrà observar més endavant en el diagrama de Gantt. De totes 

formes, aquesta pausa no ens influeix en el temps emprat en cadascuna de les etapes i només 

ens causa un cert buit entremig. 
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7.1.1.1 Introducció a l’Alfresco 

Després de conèixer el títol de la proposta i, a grans trets, els objectius del projecte, calia 

valorar la feina a fer i buscar informació sobre com s’hauria de dur a terme. 

Estudi de la proposta i recerca d’informació 

En primera instància, a més de conèixer la temàtica del projecte i la seva descripció va ser 

necessària també una presa de contacte amb l’empresa en la qual es duria a terme el mateix. 

Després d’un període d’adaptació calia començar a estudiar quines serien les fites, planificar el 

temps per a dur-les a terme, i fer una feina d’investigació acurada. Com que tota la temàtica 

de la Gestió Documental era bastant desconeguda per a mi, el temps de recerca d’informació 

previ va ser, segurament, més llarg del que es podria esperar en altres circumstàncies. 

Preparació i familiarització amb l’entorn de treball 

Amb una base més o menys clara de tota la temàtica del projecte i els objectius marcats va ser 

necessari preparar l’entorn de treball, tot instal·lant les eines de desenvolupament, configurar 

el servidor i el gestor. 

Proves d’accés al repositori 

Amb tot preparat, una primera presa de contacte abans d’entrar de ple amb la implementació 

del projecte va consistir en fer proves per a la comunicació via WebService amb l’Alfresco, fent 

ús de la informació trobada amb anterioritat. 

7.1.1.2 Definició  i implementació del model documental 

Superada la primera fase, vam seguir definint el model documental que hauria de ser la base 

del projecte, sobre el qual implementaríem els serveis documentals. A part de la presa de 

decisions, aquesta fase inclou també la configuració del model en l’Alfresco (mitjançant els 

XML, com s’ha explicat anteriorment). 
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Classes de carpetes 

Com s’ha explicat ja en aquest document, el model original procedent de l’arquitectura 

documental de l’ACA era més extens i, per tant, va ser necessari estudiar quines eren les parts 

més destacades de l’estructura per tal de definir la pròpia del  nostre projecte. Així doncs, va 

caler escollir un subconjunt representatiu de classes de carpeta que contribuiria a mostrar les 

funcionalitats més destacades de l’aplicació. 

Classes de documents 

De la mateixa forma que amb les carpetes, amb les tipologies de documents vam haver 

d’escollir també aquelles més representatives d’acord amb els tipus de carpeta escollits. 

Arbre de carpetes 

Tenint el subconjunt de classes de carpeta i document l’estructura del repositori es va veure 

afectada conseqüentment i va ser necessari definir com quedaria finalment. 

Categories. Tipus i enllaç amb el model 

Pel que fa a les categories, ja hem explicat amb anterioritat el seu funcionament però, va ser 

una tasca bastant important comprendre el funcionament d’aquestes categories especials 

incloses a les carpetes Sèrie i adaptar la forma en què s’havia implementat mitjançant Filenet a 

una forma que permetés oferir la mateixa funcionalitat fent servir l’Alfresco. 

Permisos. Cicles de vida de documents 

Aquestes tasques es van centrar en la cerca d’una forma d’implementar el sistema de canvis 

d’estat dels documents i carpetes i com aquests afecten als permisos dels usuaris a l’hora 

d’executar diverses accions. 

Documentació del model 

Paral·lelament a la realització de les diverses tasques va caler anar documentant les decisions 

preses i la feina duta a terme. 
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7.1.1.3 Definició i implementació de l'arquitectura de serveis documentals 

Aquesta va ser la fase més llarga i complexa ja que inclou tota la implementació dels 

WebServices Java que es comuniquen amb l’Alfresco. 

Definir quins serveis s'implementaran 

En primer terme, de la mateixa manera que vam fer amb les classes del model documental, va 

ser necessari escollir un subconjunt representatiu de serveis que s’haurien d’implementar per 

demostrar la viabilitat i el correcte funcionament de la proposta. 

Capa DAO 

Aquesta etapa inclou tot el procés d’implementació de la capa que es comunica directament 

amb l’API del repositori documental. 

Capa de la lògica de negoci 

Un cop finalitzada la implementació dels serveis al nivell més baix, seguia la part de la lògica de 

negoci, que fa d’intermediària entre el DAO i la capa de la vista. 

Capa de presentació 

Amb la resta de capes finalitzades, aquesta era la part addicional que volíem implementar, 

mitjançant una aplicació Web, per mostrar els resultats dels serveis implementats. 

Documentació dels serveis 

Com en la fase prèvia, la documentació dels serveis implementats es va anar fent a la vegada, 

tot i que va quedar més feina per al final. 

Y, fora de totes aquestes fases hi ha també la part de la documentació general de tot el 

projecte, que engloba la dels serveis i el model, juntament amb la resta d’informació inclosa en 

aquesta memòria. 
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7.1.2 Diagrama de Gantt 

Com hem comentat abans, entre les dues primeres fases i la última va haver-hi una pausa 

d’uns quants mesos, com es pot observar en el diagrama. Això no estava planificat així 

inicialment, però degut a que les primeres tasques es van allargar més del compte i a alguns 

problemes personals que van causar una interrupció temporal, es van haver d’ampliar els 

temps en els primers apartats i desplaçar la implementació dels serveis. 

En el següent diagrama es mostra la distribució de les tasques de les dues primeres fases: 

 

figura 60: diagrama de Gantt 1a part 

 

Seguidament mostrem la resta de la distribució temporal del projecte, amb la organització de 

la feina en la última fase que, tot i haver de ser desplaçada uns mesos, no va sofrir gaires 

canvis pel que fa a temps emprat en la implementació de cadascuna de les capes de l’aplicació. 

 

figura 61: diagrama de Gantt 2a part 
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7.2 Estudi econòmic 

L’anàlisi del cost econòmic del projecte engloba el cost derivat del personal necessari per al 

seu desenvolupament, així com el cost de les aplicacions software utilitzades. 

7.2.1 Recursos humans 

Per tal de valorar el cost econòmic en base a les hores de treball, es representarà en forma de 

taula una estimació de les hores invertides i el sou aproximat que cobraria una empresa per 

cada hora d’un dels seus treballadors segons el seu rol. 

Rol Preu/hora Hores Total 

Dissenyador gràfic 25,00 € 30 750,00€ 

Analista 30,00€ 130 3.900,00 € 

Programador 25,00€ 450 11.250,00 € 

Director del projecte 40,00€ 70 2.800,00 € 

 Total 680 18.700,00 € 

 

7.2.2 Recursos software 

Aquí detallem les aplicacions que han estat essencials per a dur a terme la implementació del 

projecte i els preus de les seves llicències. 

Software Llicència Cost 

Apache Tomcat Server Apache License 0,00€ 

VMware Workstation Aplicació de pagament 154,00 € 

Eclipse Eclipse Public License 0,00 € 

Ubuntu GNU/GPL 0,00 € 

Windows 7 x64 Llicencia FIB 0,00 € 

Alfresco SDK GNU/GPL 0,00 € 

Alfresco 3.2 Community Edition GNU/GPL 0,00€ 

 Total 154,00 € 
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7.2.3 Pressupost total 

Veiem ara el cost global del projecte tenint en compte tots els costs: 

Concepte Cost 

Recursos humans 18.700,00€ 

Recursos software 154,00 € 

 18.854,00 € 
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8 Conclusions i treball futur 

Al inici d’aquest document hem fet ressò de la importància que estan adquirint avui dia els 

sistemes de gestió documental per a les organitzacions, donat que l’aplicació d’estratègies 

ECM afegeix eficiència en els processos empresarials de manera que dóna valor a l’empresa. La 

implementació d’una opció més econòmica com la proposada aquí, que dóna accés a un 

ventall més ampli d’empreses que no pas les solucions més utilitzades, però amb un cost molt 

més elevat i de més difícil manteniment és quelcom a tenir en compte de cara a futurs clients. 

Pel que fa als objectius marcats al inici del projecte, en podem treure una valoració prou 

satisfactòria, ja que ha estat possible cobrir tots els requeriments plantejats. Ara mateix 

disposem d’una arquitectura prou sòlida que permet comunicar l’usuari, mitjançant 

WebServices Java, amb el Gestor Documental Alfresco i  a la vegada tenim una aplicació Web 

independent que pot ser ampliada o implementada de nou segons les necessitats. 

La possibilitat de fer servir Java com a llenguatge de programació ens dóna molta llibertat per 

estendre fàcilment el model documental i afegir noves funcionalitats, així com l’aplicació de 

patrons com el Factory ens faciliten aquesta ampliació que pot incloure noves classes 

documentals o de carpeta. A més, gràcies a JSP podem construir una aplicació Web d’una 

forma bastant senzilla, podent comunicar-nos directament amb la capa de negoci que ens 

comunica amb el gestor. 

Tot l’èxit obtingut, aquest no és més que un prototip que podria donar peu a la seva 

implantació com a solució per a la plataforma de gestió documental d’alguna empresa. Així 

doncs, caldria afegir més funcionalitats de cara a la implantació sobre un model real i complet. 

Una de les tasques a realitzar seria donar suport per al control de versions sobre els 

documents. Aquesta es una funcionalitat que l’Alfresco inclou de sèrie, però per la qual hauria 

que implementar els casos d’ús en la nostra arquitectura de serveis. A més a més, un pas més 

consistiria en l’enllaç de l’aplicació directament amb els processos BPM de les empreses, per 

tal de poder gestionar Workflows i facilitar encara més l’estratègia ECM. Per acabar, quedaria 

oberta la possibilitat de no utilitzar el sistema de gestió d’usuaris de l’Alfresco directament 

sinó que es podria enllaçar el Gestor directament amb la base de dades d’usuaris de l’empresa. 
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Com a conclusió personal, ha resultat molt enriquidor treballar en una temàtica completament 

nova que, a més, pot ser-me útil de cara al món laboral. Tot i així, el que vaig trobar a faltar i 

que esperava al demanar un projecte en modalitat B va ser la incorporació en algun equip de 

treball que em permetés conèixer millor la forma de fer les coses en el àmbit d’una consultora 

així com tenir un suport més actiu que m’hauria estalviat problemes a l’hora d’intentar 

entendre moltes coses que vaig haver de solucionar pel meu compte. Tot i així, la part positiva 

és que ha resultat molt útil de cara a conèixer les meves capacitats de recerca i auto 

aprenentatge en temes que no havia tocat mai. 

Finalment, només resta agrair el suport al director del projecte i a tots els membres del 

tribunal; en especial donar les gràcies per acceptar l’endarreriment en l’entrega de l’informe 

previ. I, com no, agrair també a aquells companys i amics que, havent finalitzat ja els seu PFC 

m’han aconsellat i donat suport.  
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10 Glossari 

ECM:  
Enterprise Content Managememt, engloba les tecnologies, estratègies, mètodes i eines 

utilitzades per capturar, gestionar, preservar i enviar continguts i documents referents 

a la organització i els seus processos. 

BPM: 
Business Process Management, és la metodologia empresarial que té per objectiu 

millorar l’eficiència de les organitzacions mitjançant l’optimització en la gestió dels 

seus processos de negoci. 

Workflow: 
També conegut com Flux de Treball, es refereix a l’estructuració de les tasques 

necessàries per dur a terme una feina concreta, la relació entre elles, la forma en què 

es sincronitzen i seu el seguiment fins a haver completat tot el procés. 

JSP: 
Java Server Pages, és una tecnologia Java que permet generar respostes dinàmicament 

a peticions HTTP. A més, permet que codi Java i certes accions predefinides siguin 

incrustades en un context estàtic 
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11 Annex 

11.1 Custom Model definit en l’Alfresco 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- Definicio d'un nou model --> 
<model name="ev:everismodel" 
xmlns="http://www.alfresco.org/model/dictionary/1.0"> 
    <!-- Metadades opcionals sobre el model --> 
 <description>Everis Model</description> 
 <author>Jud</author> 
 <version>1.0</version> 
 <!-- 

Imports necessaris per a permetre referenciar definicions 
d'altres 

  models 
 --> 
 <imports> 
        <!-- Import Alfresco Dictionary Definitions --> 
  <import uri="http://www.alfresco.org/model/dictionary/1.0" 
   prefix="d" /> 
        <!-- Import Alfresco Content Domain Model Definitions --> 

<import uri=http://www.alfresco.org/model/content/1.0 
prefix="cm" /> 

 </imports> 
     
    <!-- Definim un namespace per al nou model --> 
 <namespaces> 
  <namespace uri="http://www.everis.com/model/content/1.0" 
   prefix="ev" /> 
 </namespaces> 
 <constraints> 
  <constraint name="ev:llistaAcces" type="LIST"> 
   <parameter name="allowedValues"> 
    <list> 
     <value>Oficial</value> 
     <value>Facultatiu</value> 
     <value>Nota</value> 
    </list> 
   </parameter> 
  </constraint> 
  <constraint name="ev:estatsCarpeta" type="LIST"> 
   <parameter name="allowedValues"> 
    <list> 
     <value>Obert</value> 
     <value>Tancat</value> 
    </list> 
   </parameter> 
  </constraint> 
  <constraint name="ev:estatsCicleVida" type="LIST"> 
   <parameter name="allowedValues"> 
    <list> 
     <value>Esborrany</value> 
     <value>Esborrany de grup</value> 
     <value>Pendent de signar</value> 
     <value>Definitiu</value> 
    </list> 

http://www.alfresco.org/model/content/1.0�
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   </parameter> 
  </constraint> 
  <constraint name="ev:tipusObligatorietat" type="LIST"> 
   <parameter name="allowedValues"> 
    <list> 
     <value>Si</value> 
     <value>No</value> 
     <value>Anticipat</value> 
    </list> 
   </parameter> 
  </constraint> 
  <constraint name="ev:tipusEntitats" type="LIST"> 
   <parameter name="allowedValues"> 
    <list> 
     <value>1</value> 
     <value>2</value> 
     <value>3</value> 
     <value>4</value> 
    </list> 
   </parameter> 
  </constraint> 
  <constraint name="ev:nivellsAgrupacio" type="LIST"> 
   <parameter name="allowedValues"> 
    <list> 
     <value>Documents</value> 
     <value>Activitats</value> 
    </list> 
   </parameter> 
  </constraint> 
 </constraints> 
  
 <types> 
        <!-- Tipus especials --> 
  <type name="ev:setCategoria"> 
   <title>Set Categoria</title> 
   <parent>cm:cmobject</parent> 
   <properties> 
    <property name="ev:categoriaDoc"> 
     <title>Categoria Documental</title> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>true</mandatory> 
     <multiple>false</multiple> 
    </property> 
    <property name="ev:acces"> 
     <title>Tipus Acces</title> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>true</mandatory> 
     <multiple>false</multiple> 
     <constraints> 
      <constraint ref="ev:llistaAcces" /> 
     </constraints> 
    </property> 
    <property name="ev:obligatorietat"> 
     <title>Obligatorietat Document</title> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>true</mandatory> 
     <multiple>false</multiple> 
     <constraints> 

<constraint 
ref="ev:tipusObligatorietat" /> 

     </constraints> 
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    </property> 
   </properties> 
  </type> 
         
        <!-- Noves tipologies de documents --> 
  <type name="ev:docEveris"> 
   <title>Document Everis</title> 
   <parent>cm:content</parent> 
   <properties> 
    <property name="ev:estat"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>true</mandatory> 
     <constraints> 

<constraint 
ref="ev:estatsCicleVida" /> 

     </constraints> 
    </property> 
    <property name="ev:descripcioDoc"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>false</mandatory> 
    </property> 
   </properties> 
  </type> 
  <type name="ev:docExpedient"> 
   <title>Document Expedient</title> 
   <parent>ev:docEveris</parent> 
   <properties> 
    <property name="ev:codiExpedient"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>true</mandatory> 
    </property> 
    <property name="ev:categoria"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>true</mandatory> 
    </property> 
    <property name="ev:tipusAcces"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>true</mandatory> 
     <constraints> 
      <constraint ref="ev:llistaAcces" /> 
     </constraints> 
    </property> 
   </properties> 
   <mandatory-aspects> 
    <aspect>ev:identificacioISO</aspect> 
    <aspect>ev:interessats</aspect> 
   </mandatory-aspects> 
  </type> 
  <type name="ev:entrada"> 
   <title>Document Entrada</title> 
   <parent>ev:docExpedient</parent> 
   <properties> 
    <property name="ev:remitent"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>true</mandatory> 
    </property> 
    <property name="ev:numRegistreEntrada"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>true</mandatory> 
    </property> 
    <property name="ev:dateRegistreEntrada"> 
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     <type>d:date</type> 
     <mandatory>true</mandatory> 
    </property> 
    <property name="ev:municipi"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>true</mandatory> 
    </property> 
    <property name="ev:numAnnexesEntrada"> 
     <type>d:int</type> 
     <mandatory>true</mandatory>   
    </property> 
   </properties> 
  </type> 
  <type name="ev:sortida"> 
   <title>Document Sortida</title> 
   <parent>ev:docExpedient</parent> 
   <properties> 
    <property name="ev:destinatari"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>true</mandatory> 
    </property> 
    <property name="ev:numRegistreSortida"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>false</mandatory> 
    </property> 
    <property name="ev:dateRegistreSortida"> 
     <type>d:date</type> 
     <mandatory>false</mandatory> 
    </property> 
    <property name="ev:annexes"> 
     <type>d:int</type> 
     <mandatory>true</mandatory>   
    </property> 
    <property name="ev:numAnnexesSortida"> 
     <type>d:int</type> 
     <mandatory>true</mandatory>   
    </property> 
   </properties> 
  </type> 
  <type name="ev:intern"> 
   <title>Document Intern</title> 
   <parent>ev:docExpedient</parent> 
   <properties> 
    <property name="ev:numRegistreSortidaAssociat"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>false</mandatory> 
     <multiple>true</multiple> 
    </property> 
    <property name="ev:responsable"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>false</mandatory> 
     <multiple>true</multiple> 
    </property> 
   </properties> 
  </type> 
  <type name="ev:extern"> 
   <title>Document Extern</title> 
   <parent>ev:docExpedient</parent> 
   <properties> 
    <property name="ev:numRegistreEntradaAssociat"> 
     <type>d:text</type> 
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     <mandatory>false</mandatory> 
     <multiple>true</multiple> 
    </property> 
    <property name="ev:autor"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>false</mandatory> 
     <multiple>true</multiple> 
    </property> 
   </properties> 
  </type> 
         
        <!-- Noves tipologies de carpeta --> 
  <type name="ev:folderEveris"> 
   <title>Carpeta Everis</title> 
   <parent>cm:folder</parent> 
   <properties> 
    <property name="ev:descripcioFolder"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>false</mandatory> 
    </property> 
    <property name="ev:codiFolder"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>false</mandatory> 
    </property> 
   </properties> 
   <mandatory-aspects> 
    <aspect>ev:identificacioISO</aspect> 
   </mandatory-aspects> 
  </type> 
  <type name="ev:funcioMarc"> 
   <title>Funcio Marc</title> 
   <parent>ev:folderEveris</parent> 
   <properties> 
   </properties> 
  </type> 
  <type name="ev:funcio"> 
   <title>Funcio</title> 
   <parent>ev:folderEveris</parent> 
   <properties> 
   </properties> 
  </type> 
  <type name="ev:subfuncio"> 
   <title>Subfuncio</title> 
   <parent>ev:folderEveris</parent> 
   <properties> 
   </properties> 
  </type> 
  <type name="ev:activitat"> 
   <title>Activitat</title> 
   <parent>ev:folderEveris</parent> 
   <properties> 
   </properties> 
  </type> 
  <type name="ev:folderSerie"> 
   <title>Carpeta Serie</title> 
   <parent>ev:folderEveris</parent> 
   <properties> 
    <property name="ev:normativaRelacionada"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>false</mandatory> 
     <multiple>true</multiple> 
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    </property> 
    <property name="ev:estatSerie"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>true</mandatory> 
     <default>Obert</default> 
     <constraints> 

<constraint ref="ev:estatsCarpeta" 
/> 

     </constraints> 
    </property> 
   </properties> 
   <associations> 
    <association name="ev:setCategories"> 
     <title>Set de Categories</title> 
     <source> 
      <mandatory>true</mandatory> 
      <many>true</many> 
     </source> 
     <target> 
      <class>ev:setCategoria</class> 
      <mandatory>true</mandatory> 
      <many>true</many> 
     </target> 
    </association> 
   </associations> 
  </type> 
  <type name="ev:folderExpedient"> 
   <title>Carpeta Expedient</title> 
   <parent>ev:folderEveris</parent> 
   <properties> 
    <property name="ev:estatExpedient"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>true</mandatory> 
     <default>Obert</default>ç 
     <constraints> 

<constraint ref="ev:estatsCarpeta" 
/> 

     </constraints> 
    </property> 
    <property name="ev:dataFiExpedient"> 
     <type>d:date</type> 
     <mandatory>false</mandatory> 
    </property> 
    <property name="ev:expedientsRelacionats"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>false</mandatory> 
    </property> 
    <property name="ev:unitatDepartament"> 
     <type>d:text</type> 
     <mandatory>false</mandatory> 
    </property> 
   </properties> 
   <association name="ev:assocExpRel"> 
    <title>Expedients Relacionats</title> 
    <source> 
     <mandatory>false</mandatory> 
     <many>true</many> 
    </source> 
    <target> 
     <class>ev:folderExpedient</class> 
     <mandatory>false</mandatory> 
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     <many>true</many> 
    </target> 
   </association> 
  </type> 
 </types> 
 <aspects> 
  <aspect name="ev:identificacioISO"> 
   <properties> 
    <property name="ev:tipusEntitat"> 
    <type>d:text</type> 
    <mandatory>true</mandatory> 
    <constraints> 
     <constraint ref="ev:tipusEntitats" /> 
    </constraints> 
   </property> 
   <property name="ev:nivellAgrupacio"> 
    <type>d:text</type> 
    <mandatory>true</mandatory> 
    <constraints> 
     <constraint ref="ev:nivellsAgrupacio" /> 
    </constraints> 
   </property> 
   </properties> 
  </aspect> 
 </aspects> 
</model> 
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