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Introducció	  al	  projecte	  

1. Introducció	  
1.1 Motivació	  del	  Projecte	  

Ernest	  Teniente,	  un	  dels	  membres	  del	  grup	  d’investigació	  MPI,	  em	  va	  proposar	  fer	  una	  pàgina	  
web	  per	  mostrar	  la	  informació	  dels	  grups	  que	  pertanyen	  a	  MPI,	  centralitzada	  en	  un	  únic	  
sistema.	  Fins	  ara	  tota	  la	  informació	  del	  grup	  estava	  repartida	  en	  pàgines	  personals	  dels	  
membres	  i	  en	  pàgines	  estàtiques	  dels	  grups.	  

Per	  poder	  començar	  amb	  el	  projecte,	  primer	  s’havia	  d’investigar	  quina	  era	  la	  millor	  manera	  de	  
fer-‐ho.	  Després	  de	  consultar	  alguns	  grups	  d’investigació	  que	  corren	  per	  la	  xarxa,	  i	  de	  veure	  la	  
informació	  que	  oferien	  als	  usuaris,	  es	  van	  decidir	  els	  requisits	  a	  partir	  d’algunes	  propostes.	  

Més	  tard,	  va	  tocar	  decidir	  quina	  seria	  la	  plataforma	  en	  que	  es	  mostrarien	  les	  dades	  i	  
l’arquitectura	  del	  sistema	  que	  les	  contenia.	  El	  CMS	  que	  ofereix	  la	  UPC	  pels	  grups	  d’investigació	  
era	  una	  aposta	  segura,	  tant	  en	  facilitat	  de	  modificació	  en	  continguts,	  com	  en	  implantació	  de	  
dades	  externes	  al	  CMS.	  La	  part	  més	  díficil	  del	  projecte	  ha	  estat	  el	  com	  fer	  una	  arquitectura	  
basada	  en	  capes	  i	  amb	  software	  lliure.	  	  

Després	  de	  mesos	  d’investigació,	  de	  recerca	  d’informació	  i	  d’estudi,	  vaig	  tenir	  clar	  que	  una	  
arquitectura	  en	  dos	  capes	  més	  una	  de	  transaccions	  seria	  la	  millor	  forma	  de	  fer	  que	  el	  sistema	  
fos	  canviable,	  fins	  al	  punt	  de	  poder-‐la	  transformar	  en	  arquitectura	  Model	  Vista	  Controlador	  
(MVC)	  en	  el	  moment	  que	  fos	  necessari.	  Una	  altre	  qualitat	  d’aquesta	  arquitectura	  és	  la	  facilitat	  
d’introduir	  noves	  funcionalitats,	  sense	  la	  necessitat	  de	  tocar	  res	  que	  ja	  estigui	  en	  el	  sistema.	  

La	  idea	  era	  clara,	  però	  com	  fer-‐ho	  amb	  un	  llenguatge	  de	  programació	  interpretat	  com	  és	  PHP,	  
no	  estava	  tant	  clar.	  PHP,	  a	  partir	  de	  la	  versió	  5	  inclou	  la	  millora	  del	  suport	  d’orientació	  a	  
objectes	  i	  facilita	  la	  programació	  per	  aquesta	  arquitectura,	  a	  més	  hi	  ha	  diferents	  frameworks	  
per	  poder	  construir	  pàgines	  web	  d’una	  manera	  relativament	  fàcil,	  encara	  que	  la	  solució	  
framework	  per	  aquest	  projecte	  no	  servia,	  ja	  que	  l’arquitectura	  es	  vol	  crear	  de	  zero	  amb	  totes	  
les	  conseqüències.	  	  

Finalment	  vaig	  trobar	  la	  manera	  de	  crear	  aquesta	  aplicació	  amb	  cada	  una	  de	  les	  linies	  de	  codi	  
programades	  per	  mi	  i	  pensades	  per	  mi.	  Aquest	  projecte	  ha	  estat	  tot	  un	  repte	  professional.	  

1.2 Objectius	  generals	  del	  Projecte	  
El	  projecte	  “Aplicació	  web	  per	  grup	  MPI”	  té	  com	  a	  objectiu	  crear	  una	  eina	  que	  permeti	  
administrar	  els	  grups	  d’investigació	  que	  formen	  part	  de	  MPI	  (aquest	  inclòs).	  A	  més,	  es	  vol	  fer	  
un	  lloc	  web	  on	  les	  dades	  d’aquests	  grups	  es	  vegin	  reflectides	  de	  cara	  a	  promocionar-‐se,	  o	  
simplement	  donar	  informació.	  

El	  projecte	  està	  fet	  amb	  programació	  orientada	  a	  objectes,	  més	  una	  base	  de	  dades	  relacional,	  
tot	  incrustat	  en	  un	  CMS1	  oficial	  per	  a	  institucions	  que	  pertanyen	  a	  la	  UPC.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Sistema	  gestor	  de	  continguts.	  
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Es	  diferencia	  l’eina	  administrativa	  i	  el	  lloc	  web	  perquè	  tenen	  diferents	  maneres	  d’accedir-‐hi.	  A	  
la	  primera	  s’hi	  accedirà	  directament	  des	  del	  servidor,	  mentres	  que	  a	  la	  segona,	  a	  través	  del	  
CMS.	  El	  lloc	  web	  tindrà	  informació	  guardada	  directament	  en	  el	  CMS.	  

1.3 Planificació	  inicial	  
La	  següent	  taula	  mostra	  les	  principals	  tasques	  del	  projecte,	  amb	  una	  estimació	  de	  la	  seva	  
durada	  en	  hores	  que	  en	  principi	  es	  pensava.	  L’estimació	  és	  en	  jornades	  de	  3	  hores	  diaries	  amb	  
un	  total	  de	  7	  mesos	  (21	  dies	  laborals	  al	  mes	  aprox.),	  en	  total	  441	  hores.	  A	  l’apartat	  de	  
planificació	  real	  i	  valoració	  econòmica	  es	  pot	  veure	  la	  durada	  real.	  	  

Tasca	   Durada	  estimada	  

Investigació	  i	  recerca	  
1.	  Plataforma	  (CMS)	   12h	  
2.	  Arquitetura	  del	  sistema	   63h	  
Preparació	  del	  maquinari	  
3.	  Actualització	  del	  servidor	  guifre	   21h	  
Desenvolupament	  
4.	  Anàlisi	  de	  requeriments	   12h	  
5.	  Especificació	   45h	  
Disseny	   	  

-‐ 6.	  Capa	  de	  presentació	  
-‐ 7.	  Capa	  de	  domini	  
-‐ 8.	  Capa	  de	  dades	  
-‐ 9.	  Base	  de	  dades	  

	  
42h	  
42h	  
42h	  
30h	  

10.	  Implementació	   63h	  
11.	  Proves	   45h	  
Altres	  
12.	  Manual	  Usuari	   24h	  

Total	   441h	  
	  



Núria	  Montoya	  Rodríguez	   	   Facultat	  d’Informàtica	  de	  Barcelona	  

	  

	  
15	  

Diagrama	  de	  GANTT	  de	  la	  planificació	  

A	  continuació	  es	  mostra	  el	  resultat	  del	  diagrama	  de	  GANTT	  coincidint	  amb	  la	  taula	  anterior	  de	  
les	  tasques.	  Aquest	  diagrama	  està	  fet	  amb	  Microsoft	  Excel.	  

✓ La	  barra	  horitzontal	  o	  barra	  X:	  cada	  número	  és	  una	  setmana.	  
✓ La	  barra	  vertical	  o	  barra	  Y:	  cada	  posició	  és	  una	  tasca	  i	  està	  relacionada	  amb	  cada	  número	  

de	  la	  tasca	  de	  la	  taula	  anterior.	  
✓ Barres	  de	  color	  blau:	  el	  número	  que	  hi	  ha	  en	  el	  seu	  interior	  son	  les	  setmanes.	  

	  



Núria	  Montoya	  Rodríguez	   	   Facultat	  d’Informàtica	  de	  Barcelona	  

	  

	  
16	  

Anàlisi	  de	  requeriments	  

2. Requeriments	  i	  necessitats	  del	  client	  
L’anàlisi	  de	  requeriments	  ens	  permet	  estudiar	  les	  necessitats	  del	  client	  i	  donar	  una	  solució	  o	  
vàries,	  la	  més	  real	  possible,	  amb	  la	  finalitat	  de	  crear	  un	  producte	  que	  satisfaci	  els	  
requeriments.	  	  

Els	  requeriments	  es	  divideixen	  bàsicament	  en	  dos:	  
-‐ Funcionals:	  són	  els	  que	  l’usuari	  necessita	  que	  funcionin	  en	  el	  programari.	  
-‐ No	  funcionals:	  son	  les	  qualitats	  generals	  que	  ha	  de	  tenir	  l’aplicació,	  criteris	  que	  poden	  

ajudar	  a	  jutjar-‐la,	  com	  factors	  de	  qualitat,	  de	  rendiment,	  seguretat,	  etc.	  

Per	  poder	  fer	  aquest	  anàlisi	  es	  fan	  servir	  una	  serie	  de	  tècniques,	  com	  entrevistes	  amb	  els	  
clients,	  presentació	  de	  prototips	  que	  simulen	  el	  sistema,	  tallers,	  etc.	  

La	  tècnica	  utilitzada	  en	  aquest	  anàlisi,	  ha	  estat	  les	  entrevistes	  amb	  els	  clients	  i	  la	  comunicació	  
via	  mail.	  

3. Requeriments	  funcionals	  
L’aplicació	  ha	  de	  funcionar	  via	  web	  i	  ha	  de	  considerar	  com	  a	  mínim	  3	  rols	  o	  perfils	  d’usuaris:	  
l’administrador	  del	  sistema,	  l’usuari	  visitant	  en	  quan	  a	  la	  intranet	  i	  l’usuari	  en	  quan	  la	  web.	  	  

-‐ El	  perfil	  administrador	  del	  sistema	  intranet	  serà	  qui	  tingui	  tots	  els	  permisos	  i	  podrà	  
accedir	  i	  manipular	  qualsevol	  cosa	  del	  sistema.	  

-‐ El	  perfil	  visitant	  podrà	  entrar	  en	  el	  sistema	  intranet	  només	  tindrà	  permisos	  de	  lectura,	  
es	  dir,	  només	  podrá	  llistar	  les	  persones,	  els	  grups,	  les	  publicacions	  i	  els	  col·∙laboradors	  
per	  poder	  veure	  la	  informació.	  No	  podrà	  accedir	  a	  gestio	  de	  l’error.	  

-‐ El	  perfil	  usuari	  és	  el	  que	  té	  accés	  a	  la	  part	  web,	  podrà	  llistar	  persones,	  grups,	  articles	  i	  
fer	  servir	  el	  buscador	  d’articles.	  Aquest	  perfil	  també	  serà	  qui	  podrà	  logar-‐se	  per	  
accedir	  a	  la	  intranet	  i	  passar	  a	  tenir	  el	  perfil	  administrador	  o	  visitant.	  

-‐ En	  el	  cas	  de	  les	  actualitzacions	  automàtiques	  entraria	  un	  nou	  rol,	  el	  rellotge	  del	  
sistema.	  

3.1 Gestionar	  els	  grups.	  	  
-‐ Insertar	  un	  grup.	  El	  grup	  MPI	  està	  estructurat	  en	  dos	  subgrups	  i	  en	  un	  futur	  es	  vol	  

poder	  insertar-‐ne	  de	  nous	  si	  fos	  necessari.	  
Opcionalment	  podrà	  relacionar	  el	  nou	  grup	  amb	  les	  persones	  que	  pertanyen	  a	  ell	  i	  els	  
col·∙laboradors.	  

-‐ Modificar	  grup.	  Modificar	  el	  grup	  en	  qualsevol	  dels	  paràmetres	  i	  relacions.	  
-‐ Eliminar	  grup.	  Els	  grups	  es	  donaràn	  de	  baixa,	  no	  s’esborraràn	  del	  sistema.	  

3.2 Gestionar	  les	  persones.	  
-‐ Insertar	  Persona.	  Poder	  insertar	  una	  nova	  persona	  al	  sistema.	  
-‐ Modificar	  Persona.	  Modificar	  la	  persona	  en	  qualsevol	  dels	  paràmetres.	  
-‐ Eliminar	  Persona.	  Les	  persones	  es	  donaràn	  de	  baixa,	  no	  s’esborraràn	  del	  sistema.	  
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3.3 Gestionar	  les	  publicacions	  	  
-‐ Actualitzar	  remotament	  les	  publicacions	  a	  partir	  d’un	  lloc	  web	  extern.	  
-‐ Les	  dades	  es	  recullen	  llegint	  arxius	  XML	  i	  es	  guarden	  en	  el	  nostre	  sistema	  gestor	  de	  

base	  de	  dades.	  
-‐ No	  es	  tenen	  en	  compte	  els	  autor	  que	  no	  pertanyen	  al	  sistema,	  encara	  que	  hagin	  

participat	  en	  el	  article.	  Només	  es	  mostren	  les	  membres	  dels	  grups	  amb	  els	  articles	  que	  
hagin	  participat.	  

3.4 Gestió	  del	  lloc	  web	  
Després	  d’estudiar	  varies	  alternatives,	  s’ha	  decidit	  que	  la	  part	  web	  estigui	  feta	  amb	  un	  CMS,	  
aixó	  facilitarà	  l’entrada	  de	  contigut	  i	  gestió	  dels	  menús.	  

-‐ Idiomes.	  El	  lloc	  web	  estarà	  en	  dos	  idiomes,	  català	  i	  anglés.	  
-‐ Menú.	  Cada	  menú	  serà	  la	  descripció	  d’un	  grup.	  
-‐ Submenu.	  Cada	  submenú	  serà	  una	  característica	  del	  menú	  pare.	  
-‐ Insertar,	  modificar	  i	  eliminar	  contingut	  de	  la	  pàgina	  web.	  A	  través	  del	  CMS	  i	  d’editors	  

incrustats	  en	  aquest,	  es	  podrà	  manipular	  qualsevol	  contingut	  d’aquest.	  Les	  dades	  que	  
estàn	  en	  el	  servidor	  de	  la	  intranet	  mai	  es	  podràn	  manipular	  des	  del	  CMS.	  

4. Requeriments	  no	  funcionals	  

4.1 Factors	  de	  qualitat	  
-‐ Canviabilitat:	  la	  integració	  de	  noves	  funcionalitats	  no	  ha	  d’afectar/modificar	  el	  sistema	  

existent.	  	  
-‐ Modularitat:	  independència	  entre	  els	  elements	  del	  programari.	  
-‐ Portabilitat:	  el	  sistema	  ha	  de	  tenir	  la	  màxima	  indepèndencia	  respecte	  l’entorn	  usat.	  
-‐ Economia:	  utilització	  de	  programari	  lliure.	  
-‐ Mantenibilitat:	  la	  correcció	  d’errors	  del	  sistema	  ha	  de	  ser	  fàcil.	  
-‐ Integritat:	  capacitat	  de	  protegir	  els	  components	  del	  sistema	  contra	  accesos	  no	  

autoritzats.	  

4.2 Interfícies	  d’usuari	  i	  factors	  humans	  

-‐ La	  interacció	  amb	  l’usuari	  serà	  a	  través	  de	  maquinari:	  la	  computadora	  i	  els	  sistemes	  de	  
perifèrics	  de	  l’usuari.	  

-‐ L’aplicació	  detectarà	  operacions	  incorrectes	  de	  l’usuari.	  

4.3 La	  seguretat	  
-‐ La	  part	  web	  es	  mostrarà	  lliurement	  a	  qualsevol	  usuari	  que	  pugui	  entrar	  a	  internet.	  
-‐ Per	  usar	  l’aplicació	  de	  la	  intranet	  serà	  necessari	  identificar	  correctament	  l’usuari	  que	  

en	  faci	  ús.	  
-‐ L’accés	  a	  la	  base	  de	  dades	  online	  serà	  a	  partir	  de	  dos	  perfils	  d’usuaris	  amb	  els	  permisos	  

mínims	  per	  poder	  tractar	  les	  dades.	  El	  perfil	  administrador,	  el	  qual	  té	  permisos	  a	  tot,	  
només	  podrà	  accedir	  in	  situ.	  

-‐ Les	  còpies	  de	  seguretat	  de	  tot	  plegat,	  a	  priori	  serà	  responsabilitat	  de	  l’administrador	  
de	  sistemes.	  
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4.4 Tractament	  d’erros	  

-‐ En	  cas	  d’una	  entrada	  incorrecta	  el	  sistema	  avisarà	  a	  l’usuari,	  tenint	  en	  compte	  el	  tipus	  
d’usuari	  i	  la	  part	  de	  l’aplicació	  on	  es	  trobi.	  És	  a	  dir,	  l’usuari	  que	  entri	  a	  consultar	  la	  web,	  
no	  rebrà	  el	  mateix	  tipus	  de	  missatge	  que	  l’administrador	  de	  la	  intanet.	  

5. Requeriments	  tecnològics	  del	  projecte	  
A	  partir	  de	  l’estudi	  de	  requeriments,	  es	  troba	  la	  necessitat	  de	  fer	  un	  estudi	  sobre	  les	  
tecnologies	  que	  es	  faran	  servir.	  Després	  de	  tenir	  en	  compte	  les	  necessitats	  del	  producte	  final	  
s’ha	  seleccionat	  aquest	  conjunt	  de	  tecnologies	  i/o	  métodes	  per	  poder	  satisfer	  els	  requeriments	  
funcionals	  i	  no	  funcionals.	  

5.1 Administració	  i	  configuració	  del	  servidor	  guifre	  
L’aplicació	  es	  vol	  instal·∙lar	  en	  el	  servidor	  del	  client	  amb	  nom	  guifre.	  Les	  característiques	  
necessaries	  per	  implementar	  l’aplicació	  són:	  

-‐ Sistema	  Operatiu	  Linux	  amb	  distribució	  Devian.	  
-‐ Servidor	  Apache	  versió	  2.xx.	  Amb	  els	  paquets	  de	  mysql	  i	  php.	  
-‐ Gestor	  de	  Base	  de	  Dades	  Relacional,	  MySql.	  
-‐ Llenguatge	  de	  programació:	  php,	  javascript+AJAX.	  

5.2 Requisits	  arquitectònics	  
A	  partir	  d’un	  llenguatge	  de	  “scripting”,	  una	  arquitectura	  en	  tres	  capes	  i	  sistemes	  distribuits	  
utilitzant	  patrons	  de	  programació,	  tot	  implementat	  des	  de	  zero,	  sense	  cap	  llibreria	  ni	  paquets	  
que	  simulin	  l’arquitectura.	  	  En	  resum:	  

-‐ Patró	  arquitectònic,	  arquitectura	  en	  3	  capes	  (2	  capes	  +	  domini	  amb	  transacció	  de	  
dades):	  
1. Capa	  de	  dades:	  patró	  passarel·∙la	  fila	  amb	  consultes	  +	  Façana	  remota.	  En	  comptes	  

de	  passarel·∙les	  retornarà	  DTO’s.	  
2. Capa	  de	  domini:	  patró	  Transaction	  script	  (Transacció	  +	  Façana	  remota	  i	  DTO).	  
3. Capa	  de	  presentació:	  patró	  cas	  d’ús	  +	  patrons	  d’interficie.	  

-‐ Sistema	  d’errors.	  Implementació	  d’un	  paquet	  per	  manipular	  i	  controlar	  els	  possibles	  
errors	  del	  sistema.	  

-‐ Sistema	  de	  permisos.	  Implementació	  d’un	  paquet	  per	  administrar	  permisos.	  

5.3 CMS	  (Content	  Management	  System)	  

El	  lloc	  web	  ha	  estat	  generat	  amb	  el	  GenWeb	  UPC2,	  una	  eina	  que	  permet	  la	  creació	  i	  gestió	  de	  
webs	  segons	  el	  llibre	  d'estil	  institucional	  de	  la	  UPC.	  
	  
El	  GenWeb	  UPC2	  ha	  estat	  desenvolupat	  conjuntament	  pel	  Servei	  de	  Comunicació	  i	  Promoció3	  
de	  la	  UPC	  i	  UPCnet4	  ,	  utilitzant	  com	  a	  base,	  el	  sistema	  de	  gestió	  de	  continguts	  de	  programari	  
lliure	  Plone5.	  S’ha	  dissenyat	  perquè	  sigui	  completament	  accessible	  i	  usable,	  funcionant	  d'acord	  
amb	  les	  guies	  d'accessibilitat	  W3C	  de	  contingut	  web.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  https://www.upc.edu/comunicacio/www/GenWeb-‐UPC	  
3	  https://www.upc.edu/comunicacio	  
4	  http://www.upc.edu/	  
5	  http://plone.org/	  
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Especificació	  del	  sistema	  

6. Model	  conceptual	  de	  dades	  
En	  aquest	  punt	  es	  mostra	  el	  diagrama	  de	  classes	  del	  model	  conceptual.	  

Un	  esquema	  conceptual	  o	  model	  conceptual	  de	  dades	  és	  un	  mapa	  de	  conceptes	  i	  les	  seves	  
relacions.	  Específicament,	  descriu	  les	  coses	  d’importància	  per	  una	  organització	  (classes	  o	  
entiats)	  sobre	  el	  que	  s’inclina	  a	  recollir	  informació,	  les	  característiques	  (atributs)	  i	  les	  
associacions	  entre	  parell	  de	  coses	  d’importància	  (les	  relacions).	  

6.1 Diagrama	  de	  classes	  

Figura	  1	  Model	  conceptual	  de	  dades	  

6.2 Restriccions	  d’integritat	  
1-‐ La	  relació	  dirigeix	  és	  un	  subconjunt	  de	  pertany,	  entre	  la	  classe	  Grup	  i	  la	  classe	  Persona.	  

7. Casos	  d’ús	  
Els	  casos	  d’us	  es	  fan	  servir	  per	  especificar	  la	  comunicació	  i	  el	  comportament	  d’un	  sistema	  
mitjançant	  la	  seva	  interacció	  amb	  els	  usuaris	  i/o	  altres	  sistemes.	  

Aquesta	  tècnica	  ens	  ajudarà	  a	  tractar	  d’una	  manera	  visual	  i	  redactada	  la	  seqüència	  
d’interaccions	  que	  es	  desenvolupen	  entre	  el	  sistema	  i	  els	  actors,	  en	  resposta	  a	  un	  event	  que	  
inicia	  un	  actor	  principal	  sobre	  el	  propi	  sistema.	  	  
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7.1 Diagrama	  de	  casos	  dús	  

7.1.1 Actors	  
	  

	  
Figura	  2	  Actors	  de	  casos	  d’ús	  

usuari:	  interacciona	  amb	  els	  casos	  d’ús	  que	  mostren	  informació	  de	  les	  dades,	  en	  la	  part	  de	  la	  
web.	  	  

administrador:	  interacciona	  amb	  els	  casos	  d’ús	  de	  gestió	  de	  les	  dades,	  en	  la	  part	  de	  la	  intranet.	  

visitant:	  interacciona	  amb	  els	  casos	  d’ús	  on	  es	  llisten	  dades,	  només	  de	  lectura,	  en	  la	  part	  de	  la	  
intranet.	  

rellotge:	  interacciona	  amb	  el	  cas	  d’ús	  d’actualització	  d’automàtica,	  en	  la	  part	  de	  la	  intranet.	  
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7.1.2 Diagrames	  

Figura	  3	  Actors	  i	  casos	  d’ús,	  adminstrador	  i	  visitant	  
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Figura	  4	  Actor	  i	  casos	  d’ús,	  usuari	  

	  
Figura	  5	  Actor	  i	  cas	  dús,	  rellotge	  

7.2 Descripció	  dels	  casos	  dús	  

7.2.1 Gestió	  grups	  
a)	  Crear	  grup	  
Actors	  que	  hi	  intervenen:	  Administrador	  	  
Descripció:	  Es	  crea	  un	  nou	  grup.	  
Diàleg	  típic	  entre	  els	  actors	  i	  el	  sistema	  i	  canvis	  que	  s'operen	  en	  el	  sistema:	  
1.	  El	  sistema	  mostra	  el	  formulari	  de	  crear	  grup,	  on	  demana	  el	  nom,	  les	  sigles,	  direcció,	  
població,	  telèfon,	  codi	  postal,	  email	  i	  fax.	  Totes	  són	  opcionals	  menys	  sigles	  i	  director.	  	  
L’administrador	  podrà	  associar	  el	  grup	  amb	  les	  persones	  i	  col·∙laboradors	  que	  hi	  hagin	  en	  el	  
sistema.	  
2.	  L’administrador	  omple	  les	  dades	  del	  corresponent	  formulari	  i	  valida	  el	  formulari.	  
3.	  El	  sistema	  desa	  les	  dades	  i	  dóna	  un	  avís	  segons	  el	  resultat	  de	  l’operació	  (si	  ha	  estat	  correcte	  
o	  no).	  
4.	  Fi	  del	  cas	  d’ús.	  
Errors	  possibles:	  
1.	  Ja	  existeix	  un	  grup	  amb	  aqueste	  sigles(3).	  
2.	  Errors(2)	  en	  introduir	  les	  dades	  (camps	  en	  blanc,	  format	  incorrecte...).	  
Cursos	  alternatius:En	  cas	  d’error	  l’usuari	  rebrà	  un	  missatge	  diferent	  segons	  el	  tipus	  d’error.	  
Podrà	  tornar	  a	  introduir	  les	  dades	  que	  eren	  errònies.	  
 
b)	  Modificar	  grup	  
Actors	  que	  hi	  intervenen:	  Administrador	  	  
Descripció:	  Modifica	  les	  dades	  d'un	  grup	  en	  el	  sistema.	  
Diàleg	  típic	  entre	  els	  actors	  i	  el	  sistema	  i	  canvis	  que	  s'operen	  en	  el	  sistema:	  
1.	  L’administrador	  escull	  el	  grup	  a	  modificar.	  
2.	  El	  sistema	  li	  mostra	  el	  formulari	  com	  el	  del	  cas	  d'ús	  crear	  grup	  però	  amb	  els	  camps	  ja	  
emplenats	  amb	  les	  dades	  que	  ja	  hi	  ha	  al	  sistema.	  
3.	  L’administrador	  canvia	  les	  dades	  que	  necessita	  canviar	  i	  verifica	  el	  canvi.	  
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4.	  El	  sistema	  desa	  les	  dades	  i	  dóna	  un	  avís	  segons	  el	  resultat	  de	  l’operació	  (si	  ha	  estat	  correcte	  
o	  no).	  
5.	  Fi	  del	  cas	  d’ús.	  
Errors	  possibles:	  Errors(3)	  en	  introduir	  les	  dades	  (camps	  en	  blanc,	  format	  incorrecte).	  
Cursos	  alternatius:	  En	  cas	  d’error	  l’usuari	  rebrà	  un	  missatge	  diferent	  segons	  el	  tipus	  d’error.	  
Podrà	  tornar	  a	  introduir	  les	  dades	  que	  eren	  errònies.	  
 
c)	  Eliminar	  grup	  
Actors	  que	  hi	  intervenen:	  Administrador	  	  
Descripció:	  Marca	  el	  grup	  com	  donat	  de	  baixa.	  	  
Diàleg	  típic	  entre	  els	  actors	  i	  el	  sistema	  i	  canvis	  que	  s'operen	  en	  el	  sistema:	  
1.	  L’administrador	  escull	  el	  grup	  a	  eliminar.	  
2.	  El	  sistema	  mostra	  un	  avís	  d’acceptació.	  
3.	  El	  sistema	  marca	  aquest	  grup	  com	  donat	  de	  baixa	  en	  cas	  que	  l’acceptació	  sigui	  afirmativa	  i	  
no	  fa	  res	  en	  cas	  contrari.	  Sempre	  es	  podrà	  recuperar	  la	  informació.	  
4.	  Fi	  de	  cas	  d’us	  
Errors	  possibles:	  -‐-‐-‐	  
Cursos	  alternatius:	  -‐-‐-‐	  

7.2.2 Informació	  grup	  
Actors	  que	  hi	  intervenen:	  Usuari	  
Descripció:	  Consultar	  la	  informació	  d’un	  grup.	  
Diàleg	  típic	  entre	  els	  actors	  i	  el	  sistema	  i	  canvis	  que	  s'operen	  en	  el	  sistema:	  
1.	  El	  sistema	  mostra	  la	  inforamció	  d’un	  grup	  determinat.	  
2.	  Fi	  del	  cas	  d’ús.	  
Errors	  possibles:	  No	  hi	  ha	  dades	  per	  mostrar	  al	  sistema(1).	  	  
Cursos	  alternatius:	  En	  cas	  d’error	  el	  usuari	  rebrà	  un	  missatge	  advertint	  que	  no	  hi	  ha	  dades	  al	  
sistema.	  

7.2.3 Gestió	  col·∙laboradors	  
a)	  Crear	  col·∙laboradors	  
Actors	  que	  hi	  intervenen:	  Administrador	  	  
Descripció:	  Es	  crea	  un	  nou	  col·∙laborador.	  
Diàleg	  típic	  entre	  els	  actors	  i	  el	  sistema	  i	  canvis	  que	  s'operen	  en	  el	  sistema:	  
1.	  El	  sistema	  mostra	  el	  formulari	  de	  crear	  un	  col·∙laborador,	  on	  demana	  el	  nom,	  localització,	  
email	  i	  url	  (possible	  web	  del	  col·∙laborador).	  Totes	  són	  opcionals	  menys	  nom.	  	  
L’administrador	  podrà	  associar	  el	  col·∙laborador	  amb	  els	  grups	  que	  hi	  hagin	  en	  el	  sistema.	  
2.	  L’administrador	  omple	  les	  dades	  del	  corresponent	  formulari	  i	  valida	  el	  formulari.	  
3.	  El	  sistema	  desa	  les	  dades	  i	  dóna	  un	  avís	  segons	  el	  resultat	  de	  l’operació	  (si	  ha	  estat	  correcte	  
o	  no).	  
4.	  Fi	  del	  cas	  d’ús	  
Errors	  possibles:	  
1.	  Ja	  existeix	  un	  col·∙laborador	  amb	  aquest	  nom(3).	  
2.	  Errors(2)	  en	  introduir	  les	  dades	  (camp	  nom	  en	  blanc)	  
Cursos	  alternatius:	  
En	  cas	  d’error	  l’usuari	  rebrà	  un	  missatge	  diferent	  segons	  el	  tipus	  d’error.	  Podrà	  tornar	  a	  
introduir	  les	  dades	  que	  eren	  errònies.	  
 
b)	  Modificar	  col·∙laboradors	  
Actors	  que	  hi	  intervenen:	  Administrador	  	  
Descripció:	  Modifica	  les	  dades	  d'un	  col·∙laborador	  en	  el	  sistema.	  
Diàleg	  típic	  entre	  els	  actors	  i	  el	  sistema	  i	  canvis	  que	  s'operen	  en	  el	  sistema:	  
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1.	  L’administrador	  escull	  el	  col·∙laborador	  a	  modificar.	  
2.	  El	  sistema	  li	  mostra	  el	  formulari	  com	  el	  del	  cas	  d'ús	  crear	  col·∙laborador	  però	  amb	  els	  camps	  
ja	  emplenats	  amb	  les	  dades	  que	  ja	  hi	  ha	  al	  sistema.	  
3.	  L’administrador	  canvia	  les	  dades	  que	  necessita	  canviar	  i	  verifica	  el	  canvi.	  
4.	  El	  sistema	  desa	  les	  dades	  i	  dóna	  un	  avís	  segons	  el	  resultat	  de	  l’operació	  (si	  ha	  estat	  correcte	  
o	  no).	  
5.	  Fi	  del	  cas	  d’ús.	  
Errors	  possibles:	  Errors(3)	  en	  introduir	  les	  dades	  (camps	  nom	  en	  blanc).	  
Cursos	  alternatius:	  En	  cas	  d’error	  l’usuari	  rebrà	  un	  missatge	  diferent	  segons	  el	  tipus	  d’error.	  
Podrà	  tornar	  a	  introduir	  les	  dades	  que	  eren	  errònies.	  
 
c)	  Eliminar	  col·∙laboradors	  
Actors	  que	  hi	  intervenen:	  Administrador	  	  
Descripció:	  Elimina	  el	  col·∙laborador	  del	  sistema.	  	  
Diàleg	  típic	  entre	  els	  actors	  i	  el	  sistema	  i	  canvis	  que	  s'operen	  en	  el	  sistema:	  
1.	  L’administrador	  escull	  el	  col·∙laborador	  a	  eliminar.	  
2.	  El	  sistema	  mostra	  un	  avís	  d’acceptació.	  
3.	  El	  sistema	  elimina	  el	  col·∙laborador	  en	  cas	  de	  que	  l’acceptació	  sigui	  afirmativa;	  no	  fa	  res	  en	  
cas	  contrari.	  L’acció	  és	  permanent,	  no	  es	  podrà	  recuperar	  la	  informació.	  
4.	  Fi	  de	  cas	  d’us	  
Errors	  possibles:	  -‐-‐-‐	  
Cursos	  alternatius:	  -‐-‐-‐	  

7.2.4 Actualitzar	  article	  manualment	  
Actors	  que	  hi	  intervenen:	  Administrador	  
Descripció:	  Actualitza	  els	  articles	  a	  partir	  d’un	  script	  manualment.	  	  
Diàleg	  típic	  entre	  el	  actor	  administrador	  i	  el	  sistema	  i	  canvis	  que	  s'operen	  en	  el	  sistema:	  
1.	  El	  sistema	  mostra	  el	  formulari	  que	  conté	  dos	  botons	  (actualizar	  i	  desar)	  i	  una	  llista	  en	  
principi	  buida.	  
2.	  L’administrador	  clica	  el	  botó	  d’actualitzar.	  
3.	  El	  sistema	  comprova	  si	  hi	  ha	  nous	  articles.	  En	  el	  cas	  de	  que	  n’hi	  hagin	  de	  nous,	  mostra	  un	  
llistat	  amb	  aquests	  articles	  nous.	  
4.	  Si	  l’administrador	  vol	  actualitzar,	  clica	  el	  botó	  de	  desar.	  
5.	  Fi	  del	  cas	  d’ús.	  
Errors	  possibles:	  No	  es	  pot	  llegir	  els	  XMLs	  amb	  els	  articles	  de	  la	  web	  on	  s’extreuen(3).	  
Cursos	  alternatius:	  En	  cas	  d’error	  l’usuari	  rebrà	  un	  missatge	  de	  l’error.	  

7.2.5 Actualitzar	  article	  automàticament	  
Actors	  que	  hi	  intervenen:	  Sistema	  
Descripció:	  El	  sistema	  actualitza	  els	  articles	  a	  partir	  d’un	  script	  automàticament.	  	  
Funcionament	  típic	  del	  sistema	  i	  canvis	  que	  s'operen	  en	  el	  sistema:	  
1.	  Cada	  periode	  de	  temps	  s’executa	  l’script	  automàticament.	  
2.	  El	  sistema	  comprova	  si	  hi	  ha	  nous	  articles.	  En	  el	  cas	  de	  que	  n’hi	  hagin	  de	  nous,	  els	  actualitza.	  
4.	  Envia	  un	  missatge	  amb	  el	  llistat	  d’articles	  actualitzats	  al	  administrador	  o	  administradors,	  en	  
cas	  que	  n’hi	  hagi	  més	  d’un.	  
5.	  Fi	  del	  cas	  d’ús.	  
Errors	  possibles:	  No	  es	  pot	  llegir	  els	  XMLs	  amb	  els	  articles	  de	  la	  web	  on	  s’extreuen(2).	  
Cursos	  alternatius:	  En	  cas	  d’error	  l’usuari	  rebrà	  un	  missatge	  de	  l’error.	  

7.2.6 Llistar	  articles	  
Actors	  que	  hi	  intervenen:	  Usuari	  
Descripció:	  Consultar	  els	  articles	  que	  hi	  ha	  guardats	  al	  sistema.	  Des	  de	  aquest	  cas	  d’ús	  es	  
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podrà	  consultar	  per	  grup,	  es	  dir,	  per	  les	  persones	  que	  han	  participat	  als	  articles	  que	  pertanyen	  
a	  un	  determinat	  grup.	  
Diàleg	  típic	  entre	  els	  actors	  i	  el	  sistema	  i	  canvis	  que	  s'operen	  en	  el	  sistema:	  
1.	  El	  sistema	  mostra	  el	  llistat	  dels	  articles	  
2.	  Fi	  del	  cas	  d’ús.	  
Errors	  possibles:	  No	  hi	  ha	  dades	  per	  mostrar	  al	  sistema(1).	  	  
Cursos	  alternatius:	  En	  cas	  d’error	  el	  usuari	  rebrà	  un	  missatge	  advertint	  que	  no	  hi	  ha	  dades	  al	  
sistema.	  

7.2.7 Cercar	  articles	  
Actors	  que	  hi	  intervenen:	  Usuari	  
Descripció:	  Cercador	  d’articles,	  per	  nom	  d’autor,	  any	  o	  nom	  de	  l’article.	  
Diàleg	  típic	  entre	  els	  actors	  i	  el	  sistema	  i	  canvis	  que	  s'operen	  en	  el	  sistema:	  
1.	  El	  sistema	  mostra	  un	  formulari	  amb	  els	  camps	  de	  nom	  d’autor,	  any,	  nom	  de	  l’article	  i	  un	  
llistat	  en	  principi	  buit.	  
2.	  L’usuari	  escull	  el	  nom	  de	  l’article	  o/i	  l’any	  i/o	  nom	  de	  l’autor	  i	  clica	  el	  botó	  de	  cerca.	  	  
3.	  El	  sistema	  mostra	  el	  llistar	  amb	  el	  resultat	  de	  la	  cerca.	  
4.	  Fi	  del	  cas	  d’ús	  	  
Errors	  possibles:	  No	  es	  troben	  articles	  amb	  aquests	  paràmetres	  de	  cerca(2).	  
Cursos	  alternatius:	  En	  cas	  d’error	  el	  usuari	  rebrà	  un	  missatge	  indicant	  l’error.	  

7.2.8 Gestió	  persones	  
a)	  Crear	  persona	  
Actors	  que	  hi	  intervenen:	  Administrador	  
Descripció:	  Es	  crea	  un	  nova	  persona.	  	  
Diàleg	  típic	  entre	  els	  actors	  i	  el	  sistema	  i	  canvis	  que	  s'operen	  en	  el	  sistema:	  
1.	  El	  sistema	  mostra	  el	  formulari	  de	  crear	  persona,	  on	  demana	  les	  dades	  necessàries:	  nom,	  dni,	  
cognoms,	  email,	  foto,	  telèfon,	  titulació,	  càrrec,	  department,	  despatx,	  vinculació	  (UPC,	  UOC,	  …),	  
i	  la	  url	  del	  XML	  de	  la	  pàgina	  on	  s’agafaran	  els	  seus	  articles.	  Totes	  són	  opcionals	  menys	  nom,	  
cognom	  i	  email.	  	  
2.	  L’administrador	  omple	  les	  dades	  del	  corresponent	  formulari	  i	  valida	  el	  formulari.	  	  
3.	  El	  sistema	  desa	  les	  dades	  i	  dóna	  un	  avís	  segons	  el	  resultat	  de	  l’operació	  (si	  ha	  estat	  correcte	  
o	  no).	  	  
4.	  Fi	  del	  cas	  d’ús	  
Errors	  possibles:	  
1.	  Ja	  existeix	  la	  persona	  al	  sistema(3).	  
2.	  Errors(2)	  en	  introduir	  les	  dades	  (camps	  en	  blanc,	  format	  incorrecte...)	  	  
Cursos	  alternatius:	  En	  cas	  d’error	  el	  usuari	  rebrà	  un	  missatge	  diferent	  segons	  el	  tipus	  d’error.	  
Podrà	  tornar	  a	  introduir	  les	  dades	  que	  eren	  errònies.	  
 
b)	  Modificar	  persona	  
Actors	  que	  hi	  intervenen:	  Administrador	  	  
Descripció:	  Modifica	  les	  dades	  d'una	  persona	  existent	  en	  el	  sistema.	  	  
Diàleg	  típic	  entre	  els	  actors	  i	  el	  sistema	  i	  canvis	  que	  s'operen	  en	  el	  sistema:	  
1.	  L’administrador	  escull	  la	  persona	  a	  modificar.	  	  
2.	  El	  sistema	  li	  mostra	  el	  formulari	  com	  el	  del	  cas	  d'ús	  crear	  persona	  però	  amb	  els	  camps	  ja	  
emplenats	  amb	  les	  dades	  que	  ja	  hi	  ha	  al	  sistema.	  
3.	  L’administrador	  canvia	  les	  dades	  que	  necessita	  canviar	  i	  verifica	  el	  canvi.	  
4.	  El	  sistema	  desa	  les	  dades	  i	  dóna	  un	  avís	  segons	  el	  resultat	  de	  l’operació	  (si	  ha	  estat	  correcte	  
o	  no).	  
5.	  Fi	  del	  cas	  d’ús.	  
Errors	  possibles:	  Errors(1,	  2)	  en	  introduir	  les	  dades	  (camps	  en	  blanc,	  format	  incorrecte).	  
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Cursos	  alternatius:	  En	  cas	  d’error	  el	  usuari	  rebrà	  un	  missatge	  diferent	  segons	  el	  tipus	  d’error.	  
Podrà	  tornar	  a	  introduir	  les	  dades	  que	  eren	  errònies.	  
 
d)	  Eliminar	  persona	  
Actors	  que	  hi	  intervenen:	  Administrador	  	  
Descripció:	  Marca	  com	  baixa	  a	  una	  persona	  del	  sistema.	  	  
Diàleg	  típic	  entre	  els	  actors	  i	  el	  sistema	  i	  canvis	  que	  s'operen	  en	  el	  sistema:	  
1.	  L’administrador	  escull	  la	  persona	  a	  donar	  de	  baixa.	  
2.	  El	  sistema	  mostra	  un	  avís	  d’acceptació.	  
3.	  El	  sistema	  marca	  aquesta	  persona	  com	  donada	  de	  baixa	  en	  cas	  de	  que	  l’acceptació	  sigui	  
afirmativa	  i	  no	  fa	  res	  en	  cas	  contrari.	  Sempre	  es	  podrà	  recuperar	  la	  informació.	  
4.	  Fi	  de	  cas	  d’us.	  
Errors	  possibles:	  -‐-‐-‐	  	  
Cursos	  alternatius:	  -‐-‐-‐	  

7.2.9 Llistar	  persones	  
Actors	  que	  hi	  intervenen:	  Usuari	  
Descripció:	  Consulta	  les	  persones	  que	  hi	  ha	  guardades	  al	  sistema	  segons	  el	  grup	  a	  que	  
pertanyi.	  	  
Diàleg	  típic	  entre	  els	  actors	  i	  el	  sistema	  i	  canvis	  que	  s'operen	  en	  el	  sistema:	  
1.	  El	  sistema	  mostra	  el	  llistat	  de	  persones	  disponibles	  
2.	  Fi	  del	  cas	  d’ús.	  
Errors	  possibles:	  No	  hi	  ha	  dades	  al	  sistema(1).	  	  
Cursos	  alternatius:	  En	  cas	  d’error	  el	  usuari	  rebrà	  un	  missatge	  advertint	  que	  no	  hi	  ha	  dades	  al	  
sistema.	  

8. Diagrames	  de	  seqüència	  i	  contractes	  de	  les	  operacions	  del	  
sistema	  

8.1 Alta	  Grup	  
	  

	  

	  

	  

	  

(*)	  =	  director,	  direcció,	  poblacio,	  telf,	  codiPostal,	  email,	  email,	  fax	  

Operació:	  altaGrup(sigles:	  String,	  nom:	  String,	  	  director:	  Integer,	  direcció:	  String,	  poblacio:	  
String,	  telf:	  String,	  codiPostal:	  String,	  email:	  String,	  email:	  String,	  fax:	  String,	  id_pers:	  Set(	  
String),	  id_cols:	  Set(String))	  

Semàntica:	  Dóna	  d’alta	  a	  un	  grup.	  

Precondicions:	  	  

1. No	  hi	  ha	  cap	  grup	  en	  el	  sistema	  amb	  les	  sigles	  =	  sigles.	  

:Administrador	   :Sistema	  

altaGrup(sigles,	  nom,	  (*),	  Set(String),	  Set(	  String))	  
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2. Hi	  ha	  una	  persona	  en	  el	  sistema	  que	  id_pers	  =	  director.	  
3. Existeixen	  totes	  les	  persones	  de	  id_pers	  en	  el	  sistema.	  
4. Existeixen	  tots	  els	  col·∙laboradors	  de	  id_cols	  en	  el	  sistema.	  

Postcondició:	  Es	  crea	  un	  grup	  amb	  els	  paràmetres	  passats	  i	  es	  relaciona	  amb	  les	  persones	  i	  els	  
col·∙laboradors,	  en	  el	  cas	  que	  els	  conjunts	  no	  siguin	  buits.	  Es	  marca	  com	  a	  baixa	  =	  fals.	  

Sortida:	  -‐-‐-‐	  

8.2 Llegir	  Grup	  
	  

	  

	  

	  

	  

Operació:	  llegirGrup(sigles:	  String):	  String	  

Semàntica:	  Dóna	  tota	  la	  información	  d’un	  grup.	  

Precondicions:	  	  

1. Existeix	  un	  grup	  amb	  les	  sigles	  =	  sigles.	  

Postcondició:	  -‐-‐-‐	  

Sortida:	  result	  =	  retorna	  el	  grup	  del	  sistema	  amb	  sigles	  =	  sigles.	  

8.3 Modificar	  Grup	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

(*)	  =	  director,	  direcció,	  població,	  telf,	  codiPostal,	  email,	  email,	  fax	  

Operació:	  modificarGrup(siglesVell:	  String,	  siglesNou:	  String,	  nom:	  String,	  	  director:	  Integer,	  
direcció:	  String,	  poblacio:	  String,	  telf:	  String,	  codiPostal:	  String,	  email:	  String,	  email:	  String,	  fax:	  
String,	  id_pers:	  Set(	  String),	  id_cols:	  Set(String))	  

	  

Semàntica:	  Modifica	  tota	  la	  información	  d’un	  grup.	  

	  

:Administrador	   :Sistema	  

llegirGrup(sigles)	  

:grup	  

:Administrador	   :Sistema	  

modificarGrup(siglesVell,	  siglesNou,	  nom,	  (*),	  
Set(String),	  Set(	  String))	  
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Precondicions:	  	  

1. No	  hi	  ha	  cap	  grup	  en	  el	  sistema	  amb	  les	  sigles	  =	  sigles.	  
2. Hi	  ha	  una	  persona	  en	  el	  sistema	  que	  id_pers	  =	  director.	  
3. Existeixen	  totes	  les	  persones	  de	  id_pers	  en	  el	  sistema.	  
4. Existeixen	  tots	  els	  col·∙laboradors	  de	  id_cols	  en	  el	  sistema.	  

Postcondició:	  Es	  modifica	  el	  grup	  siglesVell	  amb	  els	  nous	  paràmetres.	  

Sortida:	  -‐-‐-‐	  

8.4 Baixa	  Grup	  
	  

	  

	  

	  

	  

Operació:	  baixaGrup(sigles:	  String)	  

Semàntica:	  Dóna	  de	  baixa	  un	  grup.	  

Precondicions:	  	  

1. Hi	  ha	  un	  grup	  en	  el	  sistema	  amb	  les	  sigles	  =	  sigles.	  

Postcondició:	  Es	  marca	  el	  grup	  sigles	  amb	  baixa	  =	  cert.	  

Sortida:	  -‐-‐-‐	  

8.5 Alta	  Col·∙laborador	  
	  

	  

	  

	  

	  

Operació:	  altaColaborador(nom:	  String,	  localització:	  String,	  email:	  String,	  url:String,	  grups:	  
Set(String))	  

Semàntica:	  Dóna	  d’alta	  a	  un	  col·∙laborador.	  

Precondicions:	  -‐-‐-‐	  

	  

:Administrador	   :Sistema	  

baixaGrup(sigles)	  

:Administrador	   :Sistema	  

altaColabora(nom,	  localització,	  email,	  url,	  Set(String))	  
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Postcondició:	  	  

	   Es	  crea	  un	  col·∙laborador	  amb	  els	  paràmetres	  passats	  i	  es	  relaciona	  amb	  els	  grups,	  en	  el	  
cas	  que	  el	  conjunt	  no	  sigui	  buit.	  	  

Sortida:	  -‐-‐-‐	  

8.6 Llegir	  Col·∙laboradors	  
	  

	  

	  

	  

	  

Colaborador:	  TupleType(nom:	  String,	  localització:	  String,	  email:	  String,	  url:String)	  

Operació:	  llegirColaboradors(sigles:	  String):	  Set(Colaborador)	  

Semàntica:	  Dóna	  tota	  la	  información	  dels	  col·∙laboradors	  d’un	  grup.	  

Precondicions:	  	  

1. Existeix	  un	  grup	  amb	  les	  sigles	  =	  sigles.	  

Postcondició:	  -‐-‐-‐	  

Sortida:	  result	  =	  retorna	  el	  conjunt	  de	  col·∙laboradors	  del	  grup	  amb	  sigles	  =	  sigles.	  

8.7 Llegir	  Col·∙laborador	  
	  

	  

	  

	  

	  

Operació:	  llegirColaboradors(id:	  IntegerString):	  Colaborador	  

Semàntica:	  Dóna	  tota	  la	  información	  del	  col·∙laborador	  amb	  id_col	  =	  id	  que	  hi	  ha	  en	  el	  sistema.	  

Precondicions:	  	  

1. Existeix	  un	  col·∙laborador	  amb	  id_col	  =	  id	  en	  el	  sistema.	  

Postcondició:	  -‐-‐-‐	  

Sortida:	  result	  =	  retorna	  el	  col·∙laborador	  amb	  id_col	  =	  id.	  

:Administrador	   :Sistema	  

llegirColaboradors(sigles)	  

:Set(Colaborador)	  

:Administrador	   :Sistema	  

llegirColaborador(id)	  

:Colaborado	  
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8.8 Modificar	  Col·∙laborador	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Operació:	  modificarColaborador(id:	  Integer,	  nom:	  String,	  localització:	  String,	  email:	  String,	  
url:String,	  grups:	  Set(String))	  

Semàntica:	  Modifica	  tota	  la	  información	  d’un	  col·∙laborador.	  

Precondicions:	  	  

1. Existeix	  el	  col·∙laborador	  amb	  id_cols	  =	  id	  en	  el	  sistema.	  
2. Existeixen	  tots	  els	  grups	  en	  el	  sistema	  que	  pertanyin	  al	  conjunt	  grups.	  

Postcondició:	  Es	  modifica	  el	  col·∙laborador	  amb	  col_id	  =	  id	  amb	  els	  nous	  paràmetres.	  

Sortida:	  -‐-‐-‐	  

8.9 Elimina	  Col·∙laborador	  

	  

	  

	  

	  

	  

Operació:	  eliminaColaborador(id:	  Integer)	  

Semàntica:	  Elimina	  un	  col·∙laborador	  del	  sistema.	  

Precondicions:	  	  

1. Hi	  ha	  un	  col·∙laborador	  en	  el	  sistema	  amb	  id_col	  =	  id.	  

Postcondició:	  S’elimina	  el	  col·∙laborador	  	  amb	  id_col	  =	  id	  del	  sistema.	  

Sortida:	  -‐-‐-‐	  

:Administrador	   :Sistema	  

modificarColaborador(nom:	  String,	  localització:	  
String,	  email:	  String,	  url:String,	  grups:	  Set(String))	  

:Administrador	   :Sistema	  

eliminaColaborador(id)	  
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8.10 Actualitzar	  Article	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Articles:	  TupleType(id_art:	  Integer,	  num_publi:	  Integer,	  titol_art:	  String,	  any:	  String,	  
tipus_publi:	  String,	  url_edic:	  String,	  url_bibtex:	  String,	  pag:	  String,	  lloc_publi:	  String,	  automatic:	  
Integer,	  xml:	  String)	  

-‐	  Operació:	  obteUrlAutors(Set(Integer))	  :Set(urlAutor:String)	  

Semàntica:	  Obté	  les	  url	  dels	  autors	  que	  estàn	  en	  el	  conjunt	  passat	  per	  paràmetre,	  d’articles	  
que	  hi	  ha	  al	  sistema.	  

Precondicions:	  -‐-‐-‐	  

Postcondició:	  -‐-‐-‐	  

Sortida:	  result=	  retorna	  totes	  les	  url	  dels	  autors	  d’articles	  que	  hi	  ha	  al	  sistema.	  

-‐	  Operació:	  obteUrlArticles(id_autor:	  String)	  :Set(String)	  

Semàntica:	  Obté	  les	  urls	  dels	  XML	  on	  estan	  la	  informació	  dels	  artícles	  per	  un	  autor.	  

Precondicions:	  	  

1. Existeix	  un	  autor	  amb	  id_pers	  =	  id_autor	  que	  tingui	  articles	  associats.	  

Postcondició:	  -‐-‐-‐	  

Sortida:	  result=	  retorna	  les	  urls	  dels	  XML	  d’articles	  per	  l’autor	  id_autor.	  	  

-‐	  Operació:	  llegirXML(urlArticle)	  :Articles	  

Semàntica:	  llegeix	  l’arbre	  que	  forma	  l’XML	  per	  extreure	  la	  informació	  d’un	  article.	  

Precondicions:	  	  

1. Existeix	  l’url	  de	  l’XML	  de	  l’article.	  
2. No	  existeix	  l’Article	  amb	  xml	  =	  urlArticle	  en	  el	  sistema	  	  

Postcondició:	  -‐-‐-‐	  

Sortida:	  result=	  retorna	  un	  Article	  amb	  tots	  els	  atributs	  resultants	  del	  XML.	  

:Administrador	   :Sistema	  

*	  	  	  	  	  	  obteUrlArticles(urlAutor)	  

:Set(urlArticle:	  String)	  

obteUrlAutors(Set(Integer))	  

:Set(urlAutor:	  String)	  

*	  	  	  	  	  llegirXML(urlArticle))	  

	  	  	  	  	  	  :Article	  
actualitzarArticle(Article)	  



Núria	  Montoya	  Rodríguez	   	   Facultat	  d’Informàtica	  de	  Barcelona	  

	  

	  
32	  

-‐	  Operació:	  actualitzarArticle(Article)	  

Semàntica:	  Crea	  un	  nou	  article	  amb	  la	  informació	  extreta	  del	  XML.	  

Precondicions:	  	  

1. No	  existeixe	  l’Article	  amb	  titol_art	  =	  titol	  i	  lloc	  de	  publicacio	  =	  lloc_publi	  en	  els	  sistema.	  

Postcondició:	  	  

1. Es	  crea	  un	  article	  amb	  els	  paràmetres	  passats.	  
2. S’actualitza	  la	  data	  en	  la	  qual	  s’ha	  creat	  el	  nou	  article.	  

Sortida:	  -‐-‐-‐	  

8.11 Llegir	  Articles	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Operació:	  llegirArticles(grup:	  String):	  Set(Article)	  

Semàntica:	  Obté	  tots	  els	  articles	  dels	  autors	  que	  pertanyen	  a	  un	  determinat	  grup.	  

Precondicions:	  	  

1. Existeix	  un	  grup	  en	  el	  sistema	  amb	  les	  sigles	  =	  grup.	  

Postcondició:	  -‐-‐-‐	  

Sortida:	  result	  =	  tots	  els	  articles	  dels	  autors	  que	  pertanyin	  a	  un	  determinat	  grup.	  

8.12 Cercador	  Articles	  
	  

	  

	  

	  

	  

Articles:	  TupleType(id_art:	  Integer,	  num_publi:	  Integer,	  titol:	  String,	  any:	  String,	  tipus_publi:	  
String,	  url_edic:	  String,	  url_bibtex:	  String,	  pag:	  String,	  lloc_publi:	  String,	  automatic:	  Integer,	  
xml:	  String)	  

Operació:	  cercarArticles(autor,	  data,	  nomArticle):	  Set(Articles)	  

:Administrador	   :Sistema	  

llegirArticles(grup)	  

:Set(Article)	  

	  

:Administrador	   :Sistema	  

cercarArticles(grup,	  autor,	  data,	  nomArticle)	  

:Set(Articles)	  
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Semàntica:	  Cerca	  articles	  per	  algun	  dels	  paràmetres.	  

Precondicions:	  	  

1. Hi	  ha	  una	  persona	  amb	  id_pers	  =	  autor.	  
2. Data	  és	  un	  any	  de	  publicació	  en	  el	  que	  existeix,	  com	  a	  mínim,	  un	  artícle.	  

Postcondició:	  -‐-‐-‐	  

Sortida:	  result	  =	  conjunt	  d’articles	  cercats	  per	  algun	  dels	  paràmetres.	  

8.13 Alta	  Persona	  
	  

	  

	  

	  

	  

(*)	  =	  email,	  foto,	  telèfon,	  titulació,	  càrrec,	  departament,	  despatx,	  vinculació.	  

Operació:	  altaPersona(nom:	  String,	  cognom:	  String,	  mail:	  String,	  foto:	  String,	  telèfon:	  String,	  
titulacio:	  String,	  carrec:	  String,	  departament:	  String,	  despatx:	  String,	  vinculacio:	  String)	  

Semàntica:	  Dóna	  d’alta	  a	  una	  persona.	  

Precondicions:	  	  

1. No	  hi	  ha	  cap	  persona	  en	  el	  sistema	  amb	  email	  =	  mail.	  
2. Nom,	  cognom	  i	  mail	  no	  són	  buits.	  

Postcondició:	  Es	  crea	  una	  persona	  amb	  els	  paràmetres	  passats	  i	  es	  relaciona	  amb	  els	  grups,	  en	  
el	  cas	  que	  el	  conjunt	  no	  sigui	  buit.	  	  Es	  marca	  com	  a	  baixa	  =	  fals.	  

Sortida:	  -‐-‐-‐	  

8.14 Llegir	  Persones	  
	  

	  

	  

	  

	  

Persona:	  TupleType(nom:	  String,	  cognom:	  String,	  mail:	  String,	  foto:	  String,	  telèfon:	  String,	  
titulacio:	  String,	  carrec:	  String,	  departament:	  String,	  despatx:	  String,	  vinculacio:	  String)	  

Operació:	  llegirPersones(grup:	  String):	  Set(Persona)	  

Semàntica:	  Dóna	  tota	  la	  información	  de	  les	  persones	  que	  pertanyen	  a	  un	  grup	  del	  sistema.	  

:Administrador	   :Sistema	  

altaPersona(dni,	  nom,	  cognoms,	  (*),	  Set(	  String))	  

:Administrador	   :Sistema	  

llegirPersones(grup)	  

:Set(Persona)	  
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Precondicions:	  	  

1. Existeix	  un	  grup	  amb	  sigles	  =	  grup.	  

Postcondició:	  -‐-‐-‐	  

Sortida:	  result	  =	  retorna	  totes	  les	  persones	  del	  sistema	  que	  pertanyen	  al	  grup.	  

8.15 Modificar	  Persona	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

(*)	  =	  email,	  foto,	  telèfon,	  titulacio,	  carrec,	  departament,	  despatx,	  vinculacio.	  

Operació:	  modificarPersona(id:	  Integer,	  nom:	  String,	  cognom:	  String,	  mail:	  String,	  foto:	  String,	  
telèfon:	  String,	  titulacio:	  String,	  carrec:	  String,	  departament:	  String,	  despatx:	  String,	  vinculacio:	  
String)	  

Semàntica:	  Modifica	  tota	  la	  información	  d’una	  persona.	  

Precondicions:	  	  

1. Existeix	  la	  persona	  en	  el	  sistema	  amb	  id_pers	  =	  id.	  

Postcondició:	  Es	  modifica	  la	  persona	  amb	  id_pers	  =	  id	  amb	  els	  nous	  paràmetres.	  

Sortida:	  -‐-‐-‐	  

:Administrador	   :Sistema	  

modificarPersona(id,	  dni,	  nom,	  cognoms,	  (*),	  
Set(	  String))	  
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8.16 Baixa	  Persona	  
	  

	  

	  

	  

	  

Operació:	  baixaPersona(id:	  Integer)	  

Semàntica:	  Dóna	  de	  baixa	  una	  persona.	  

Precondicions:	  	  

1. Hi	  ha	  una	  persona	  amb	  id_pers	  =	  id	  en	  el	  sistema.	  

Postcondició:	  Es	  marca	  la	  persona	  amb	  id_pers	  =	  id	  amb	  baixa	  =	  cert.	  

Sortida:	  -‐-‐-‐	  

	  

	  

:Administrador	   :Sistema	  

baixaPersona(id)	  
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Disseny	  del	  sistema	  

9. Arquitectura	  física	  del	  sistema	  
- Servidor	  web:	  Apache	  

Quan	  es	  fa	  una	  aplicació	  web	  s’ha	  de	  tenir	  en	  compte	  que	  és	  necessari	  tenir	  un	  programari	  que	  
et	  doni	  el	  servei	  de	  difusió	  de	  pàgines	  web	  a	  través	  de	  HTTP.	  

En	  aquest	  projecte	  es	  farà	  servir	  el	  servidor	  de	  HTTP	  Apache.	  Algunes	  dels	  avantatges	  d’aquest	  
programari	  són:	  és	  gratuït,	  	  multiplataforma,	  suport	  de	  llenguatges	  de	  programació	  de	  
servidor,	  suport	  d’esquemes	  d'autenticació	  i	  d’altres	  mòduls	  que	  tenen	  funcionalitats	  
relacionades	  amb	  la	  seguretat,	  filtratge,	  etc.	  

Les	  configuracions	  del	  servidor	  que	  s’han	  fet	  són:	  activació	  de	  mòduls	  (socket	  de	  mysql,	  php),	  
mapeig	  d’algunes	  variables	  (DocumentRoot	  i	  DirectoryIndex).	  

També	  s’han	  creat	  arxius	  de	  configuració	  .htaccess,	  el	  qual	  restringeix	  l’entrada	  al	  sistema	  de	  
directoris	  de	  l’aplicació.	  

- Sistema	  Gestor	  de	  Base	  de	  Dades:	  MySQL	  

Els	  sistema	  gestor	  de	  base	  de	  dades	  que	  emmagatzemarà	  la	  informació	  del	  sistema	  escollida	  és	  
MySQL.	  

Les	  avantatges	  principals	  son:	  sistema	  gratuït	  i	  amb	  la	  potència	  i	  funcionalitats	  suficients	  per	  al	  
nostre	  sistema.	  El	  disseny	  està	  explicat	  a	  l’apartat	  10.6.	  

10. Arquitectura	  lògica	  del	  sistema:	  Disseny	  en	  capes	  
Perquè	  quedi	  més	  clar,	  els	  diagrames	  de	  classe	  són	  genérics,	  es	  dir,	  només	  mostren	  les	  classes	  
i	  les	  relacions	  entre	  elles.	  Seguidament	  es	  detalla	  cada	  classe	  en	  una	  taula	  indicant	  el	  nom	  de	  
la	  classe	  i	  la	  seva	  descripció.	  	  
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10.1 Representació	  del	  sistema	  en	  2+1	  capes	  

	  
Figura	  6	  Representació	  del	  sistema	  en	  3	  capes	  
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SGBD	  

FAÇANA	  

Interficie	  Web	  

CasDusA1	   CasDusAn	  

Interficie	  Intranet	  

CasDusB1	   CasDusBn	  

DTOn	  

TransaccióA1	   TransaccióAn	  

Transacció	  

TransaccióBn	  TransaccióB1	  

FAÇANA	  ACCÈS	  +	  PROCÈS	  

DTO1	  

Cercador1	  

	  

Cercadorn	  
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10.2 Descripció	  de	  la	  Tecnologia	  utilitzada	  en	  cada	  capa	  
La	  tecnologia	  utilitzada	  en	  les	  capes	  està	  basada	  en	  el	  patró	  arquitectònic	  de	  3	  capes	  (2	  capes	  +	  
domini	  amb	  transacció	  de	  dades)	  i	  Client-‐Servidor:	  

1. Capa	  de	  dades:	  patró	  passarel·∙la	  fila	  amb	  consultes	  +	  Façana	  remota.	  En	  comptes	  de	  
passarel·∙les	  retornarà	  DTOs6.	  

2. Capa	  de	  domini:	  patró	  contralador	  Transaction	  script	  (Transacció	  +	  Façana	  remota	  i	  
DTO).	  

3. Capa	  de	  presentació:	  patró	  controlador	  Cas	  D’ús	  +	  patrons	  d’interfície	  o	  de	  recolecció	  de	  
dades.	  

Les	  façanes	  són	  classes	  d’única	  instància	  implementada	  amb	  el	  patró	  Singleton.	  

Figura	  7	  Tecnologia	  Client-‐Servidor	  

10.3 Disseny	  de	  la	  Capa	  de	  Presentació	  Web	  

La	  capa	  de	  presentació	  és	  l’encarregada	  d’interaccionar	  amb	  l’usuari.	  En	  un	  sistema	  web,	  la	  
capa	  de	  presentació	  és	  distribuida	  i	  l’usuari	  s’encarrega	  de	  fer	  les	  peticions	  remotament	  al	  
servidor.	  

El	  disseny	  de	  capa	  de	  presentació	  ens	  mostra	  els	  element	  visuals	  de	  la	  interfície,	  formularis,	  
botons,	  llistats.	  A	  més	  com	  interaccionen	  aquests	  elements	  amb	  els	  casos	  d’ús	  d’aquesta	  capa.	  	  

El	  patró	  que	  es	  fa	  servir	  en	  la	  capa	  de	  Presentació	  és	  el	  Patró	  Controlador,	  Casos	  d’Ús.	  

10.3.1 Disseny	  intern	  
El	  disseny	  intern	  està	  format	  per	  plantilles	  i	  per	  patró	  controlador	  de	  casos	  d’ús:	  

- Les	  pantilles	  són	  els	  components	  vistes	  que	  donen	  format	  a	  les	  dades,	  mostren	  
formularis	  i	  tot	  tipus	  d’elements	  gràfics,	  com	  botons,	  scrollers…	  Són	  les	  encarregades	  
d’enviar	  les	  peticions	  al	  seu	  cas	  d’ús	  corresponent.	  

- Els	  patró	  controlador	  de	  casos	  d’ús	  s’encarreguen	  de	  fer	  les	  peticions	  a	  la	  capa	  de	  
domini	  i	  retornar	  la	  informació	  a	  la	  plantilla	  corresponent.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  DTO:	  Data	  Transfer	  Object	  
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10.3.2 Diagrama	  de	  classes	  genèric	  

Es	  mostra	  un	  diagrama	  genèric	  ja	  que	  hi	  ha	  moltes	  classes	  i	  no	  quedaria	  clar.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura	  8	  Disseny	  capa	  de	  Presentació	  

10.3.3 Descripció	  de	  les	  classes	  
En	  aquest	  apartat	  es	  descriu	  les	  funcionalitats	  de	  cada	  classe	  o	  plantilla.	  

Moltes	  de	  les	  plantilles	  van	  a	  un	  mateix	  controlador	  de	  cas	  d’ús	  perquè	  elles	  mateixes	  fan	  
servir	  el	  patró	  plantilla	  (mateixa	  funcionalitat	  en	  la	  major	  part	  del	  codi).	  En	  la	  columna	  
plantilla,	  cada	  línia	  és	  un	  arxiu.	  	  

Plantilla	   Cas	  d’ús	   Métodes	  

Web	  
informacioGeneral	   CtrlInfoGeneral	   obtePersonesGrup(grup):DTO	  
plantilPubliBusca	   CtrlPublicacio	   obteArticlesFormat(grup):DTO	  

obteArticlesFormatBusca(id,	  nomArticle,	  
any):DTO	  
obteDadesBuscaArticles():DTO	  

plantilPublicacio	   CtrlPublicacio	   obteArticlesFormat(grup):DTO	  
obteArticlesFormatBusca(id,	  nomArticle,	  
any):DTO	  
obteDadesBuscaArticles():DTO	  

Intranet	  
actualitzaArticles	  
actualitzarArtAuto	  
infoArticles	  

CtrlActualitzarArticles	   obteXMLAutors(id_pers):Array	  
llegirXmlArticles(xml)	  
llegirXmlInfoArticle(xml)	  
llegirArticleXML(id_pers)	  
infoArticle(articlesAActualitzar):Array	  
actualitzaNousArticles(infoNousArticles)	  

colaborador	  
infoColaborador	  
modColaborador	  

CtrlColaborador	   obteColaborador():DTO	  
modColaborador(tots_atributs)	  

errors	  
infoError	  

CtrlError	   obteError():DTO	  

…	  

…	  Plantilla1	  

CasDus1	   CasDusn	  

Plantillan	  

Transaccions	  ||	  Façana	  
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grup	  
infoGrup	  
modGrup	  

CtrlGrup	   obteGrups():DTO	  
modGrups(tots_atributs)	  

infoArticles	   CtrlActualitzarArticles	   obteXMLAutors(id_pers):Array	  
llegirXmlArticles(xml)	  
llegirXmlInfoArticle(xml)	  
llegirArticleXML(id_pers)	  
infoArticle(articlesAActualitzar):Array	  
actualitzaNousArticles(infoNousArticles)	  

personal	  
infoPersonal	  
modPersonal	  
publicacions	  

CtrlPersonal	   obtePersones():DTO	  
obtePersonesGrup():DTO	  
modPersones()	  

Tabla	  1	  Capa	  de	  Presentació	  

Subsistema	  web	  

Basat	  en	  el	  patró	  OAI-‐PMH7,	  on	  la	  interfície	  amb	  l’usuari	  és	  el	  CMS	  GenWeb	  UPC.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura	  9	  Gràfic	  capa	  de	  Presentació	  web	  amb	  Patró	  OAI-‐PMH	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Open	  Archives	  Initiative-Protocol	  Metadata	  Harvesting	  

Client	  

Servidor	  Web	  

CMS	  –	  GenWeb	  UPC	  

OAI	  –	  PMH	  
	  

Capa	  de	  Presentació	  

Internet	  

Transaccions	  i	  Resta	  de	  capes	  
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Subsistema	  Intranet	  

L’accés	  a	  la	  intranet	  és	  a	  partir	  de	  https8,	  transferència	  segura	  de	  dades,	  crean	  un	  canal	  segur	  
sobre	  una	  xarxa	  insegura.	  El	  certificat	  i	  les	  claus	  estan	  creats	  amb	  OpenSSL.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura	  10	  Gràfic	  capa	  de	  Presentació	  de	  la	  Intranet	  

10.3.4 Disseny	  extern	  
En	  aquest	  apartat	  només	  s’exposarà	  les	  pantalles	  principals,	  ja	  que	  la	  resta	  de	  pantalles	  estan	  
explicades	  en	  el	  Manual	  d’usuari.	  

Subsistema	  web	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Hypertext	  Transfer	  Protocol	  Secure	  	  

Client	  

Servidor	  Intranet	  

Capa	  de	  Presentació	  Internet	  

Façana	  i	  Resta	  de	  capes	  
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Subsistema	  Intranet	  
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10.4 Disseny	  de	  la	  Capa	  de	  Domini	  
La	  capa	  de	  domini	  està	  basada	  en	  el	  patró	  controlador	  Transacció,	  la	  seva	  funció	  és	  enviar	  
peticions	  del	  client	  a	  la	  façana	  remota	  i	  retornar	  els	  resultats	  utilitzant	  el	  patró	  DTO.	  

Per	  poder	  accedir	  a	  aquesta	  capa	  és	  necessari	  passar	  primer	  per	  la	  façana	  (web	  o	  intranet),	  
aquesta	  s’encarrega	  d’assegurar,	  en	  la	  mida	  del	  possible	  i	  per	  seguretat,	  que	  les	  peticions	  del	  
client	  estiguin	  ben	  dirigides	  i	  no	  es	  pugui	  accedir	  a	  llocs	  restringits	  o	  no	  dessitjats.	  

10.4.1 Diagrama	  de	  classes	  genèric	  

Es	  mostra	  un	  diagrama	  genèric	  perquè	  hi	  ha	  moltes	  classes	  i	  no	  quedaria	  clar.	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Figura	  11	  Disseny	  Capa	  de	  Domini	  
	  
	  

CAPA	  DE	  DADES	  

…	  

…	  

	  

…	  

	  

CAPA	  DE	  PRESENTACIÓ	  

DTO	   DTO	   DTO	   DTO	  

TRANSACCIONS	  ||	  FAÇANA	  	  

DTO1	   DTOn	  

TransaccióA1	   TransaccióAn	  

Transacció	  

TransaccióBn	  TransaccióB1	  
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10.4.2 Descripció	  de	  les	  classes	  
En	  aquest	  apartat	  es	  descriu	  les	  funcionalitats	  de	  cada	  classe.	  

	   Transacció	   Métodes	  

TxObteArticlesFormat	   obteArticles():DTO	  
executa()	  

TxObteArticlesFormatBusca	   obteArticles():DTO	  
executa()	  

TxObtePersonesGrupAlta	   obtePersones():DTO	  
executa()	  

TxObteGrupAlta	   obteGrup():DTO	  
executa()	  

Web	  

TxObteDadesBuscaArticles	   obteDadesArticles():DTO	  
executa()	  

Façana	  Intranet	   FacanDomIntra	   obteDadesPersones()	  
obteDadesPersonesGrup()	  
obteDadesGrup()	  
obtePermis($u,	  $cont)	  
($id_pers)	  
desaNousArticles($infoNousArticles)	  
desaPersones(tots_atributs)	  
desaGrup(tots_atributs)	  
desaColaborador(tots_atributs)	  

TxModPersona	   desaAtributs(tots_atributs)	  
executa()	  

TxDesaNousArticles	   desaAtributs(tots_atributs)	  
executa()	  

TxModGrup	   desaAtributs(tots_atributs)	  
executa()	  

TxModColaborador	   desaAtributs(tots_atributs)	  
executa()	  

TxObteGrups	   obteGrup():DTO	  
executa()	  

TxObtePersones	   obtePersones():DTO	  
executa()	  

TxObtePersonesGrup	   obtePersones():DTO	  
executa()	  

TxObteXMLAutor	   obteXML():DTO	  
executa()	  

Intranet	  

TxPermisos	   obtePermis():DTO	  
executa()	  

Tabla	  2	  Capa	  de	  Domini	  

La	  Capa	  de	  Domini	  es	  treballa	  amb	  dos	  tipus	  de	  DTO:	  

-‐ DTO	  simple.	  Només	  amb	  atributs.	  
-‐ DTOXxxx	  de	  la	  classe	  corresponent.	  Amb	  atributs	  i	  métodes	  getters	  i	  setters.	  
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10.5 Disseny	  de	  la	  Capa	  d’Accés	  a	  Dades	  
La	  capa	  de	  dades	  s’encarrega	  de	  tractar	  totes	  les	  dades	  i	  és	  la	  responsable	  de	  perpetuar-‐les	  
(actualitzar,	  modicar	  o	  eliminar).	  

Per	  accedir	  a	  aquesta	  capa	  es	  necessari	  enviar	  una	  petició	  a	  la	  façana	  remota	  justificant	  un	  
usuari	  específic	  per	  a	  la	  base	  de	  dades,	  el	  qual	  només	  tindrà	  els	  permisos	  convenients	  a	  la	  seva	  
finalitat	  o	  funció.	  Aquests	  usuaris	  mai	  tindran	  permisos	  per	  modificar	  l’estructura	  o	  
configuració	  de	  la	  base	  de	  dades	  o	  del	  sistema	  gestor	  de	  bases	  de	  dades.	  

Els	  patró	  que	  es	  fan	  servir	  en	  aquesta	  capa	  són:	  

-‐ Patró	  per	  al	  disseny	  directe	  en	  BD	  relacional,	  Active	  Record	  (passarel·∙la	  fila	  amb	  
operacions)	  retornant	  DTOs.	  

-‐ Patró	  Proxy,	  reprenta	  la	  classe	  per	  l’accés	  al	  SGBD.	  
-‐ Patró	  Façana	  Remota	  +	  Patró	  DTO.	  
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10.5.1 Diagrama	  de	  classes	  genèric	  

Es	  mostra	  un	  diagrama	  genèric	  perquè	  hi	  ha	  moltes	  classes	  i	  no	  quedaria	  clar.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura	  12	  Disseny	  de	  la	  Capa	  de	  Dades	  

FAÇANA	  DE	  DADES	  

*	  

1	  

*	  *	  

1	  

*	   1	  

*	  1	  

CAPA	  DE	  DOMINI	  

SGBD	  /	  MySQL	  

DTOs	  
Cercadorn	  Cercador1	  

Nucli	  

ControlInter	  
<<proxi>>	  

	  

MySQL	  

	  

ConectDB	  
<<interfície>>	  

	  

Fitxer	  

	  

Taula	  

	  

GestioError	  
<<abstract>>	  
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10.5.2 Descripció	  de	  les	  classes	  
En	  aquest	  apartat	  es	  descriuen	  les	  funcionalitats	  de	  cada	  classe.	  	  

Cercador	   Métodes	  

CercadorArticle	   cercarPerGrupFormat(grup):DTO	  
cercarPerGrupFormatBusca(id,	  nomArticle,	  any):DTO	  
cercarAnysArticlesBusca():DTO	  
insertarNousArticles(conjunt_articles_autors)	  

CercadorGrups	   cercarGrups():DTO	  
insertarNouGrup(tots_atributs)	  
modificarGrup(tots_atributs)	  

CercadorPersones	   cercarXMLAutors($id_pers):DTO	  
cercarIdPers($autors):DTO	  
cercarPersones():DTO	  
cercarPerGrup($grup):DTO	  
cercarPerAGrup():DTO	  
cercarPersArticles():DTO	  
insertarNovaPersona(tots_atributs)	  
modificarPersona(tots_atributs)	  

CercadorPermis	   comprovaPermis(user,	  pass):DTO	  
CercadorColaborador	   cercarColaborador():DTO	  

insertarNouColaborador(tots_atributs)	  
modificarColaborador(tots_atributs)	  

CercadorErrors	   cercarErrors():DTO	  
Tabla	  3	  Capa	  de	  Dades	  

Classes	  del	  Nucli	   Métodes	  

ConectBD	  <<interface>>	   connect(user)	  
consulta(query)	  
getNumFil():Int	  
getnumCol():Int	  
nomsColumTaula():DTO	  
valorsConsulta(class_name):DTO	  
valorConsulta(class_name):DTO	  
valorsConsultaArray():Array	  
error():Bool	  
descon()	  

ControlInter	   “Igual	  que	  ConectBD”	  
GestioError	  <<abstract>>	   setError(miss,	  arxiu,	  funcio,	  id_pers)	  

esborrarErrors()	  
enviarMail(tipus)	  

MySQL	   “Igual	  que	  ConectBD”	  
Fitxer	   setError(miss,	  arxiu,	  funcio,	  id_pers)	  

esborrarErrors()	  
Taula	   setError(miss,	  arxiu,	  funcio,	  id_pers)	  

esborrarErrors()	  
Tabla	  4	  Nucli	  
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10.6 Disseny	  de	  la	  Base	  de	  Dades	  
El	  disseny	  de	  la	  base	  de	  dades	  és	  el	  model	  conceptual	  normalitzat	  i	  s’han	  afegit	  algunes	  classes	  
noves	  per	  satisfer	  les	  decisions	  de	  disseny	  explicades	  en	  el	  capítol	  11.	  

10.6.1 Diagrama	  de	  classes	  

	  
Figura	  13	  Diagrama	  de	  classes	  de	  la	  base	  de	  dades	  
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10.6.2 Relació	  de	  les	  taules	  
En	  les	  següents	  taules	  es	  descriu	  la	  relació	  que	  hi	  ha	  entre	  elles	  i	  quin	  tipus	  de	  restricció	  tenen.	  
Només	  s’exposen	  els	  camps	  que	  tenen	  alguna	  relació	  o	  restricció.	  

persona	  
Camp	   Descripció	  
id_pers	   Clau	  primaria,	  autoincrement.	  
nom	   No	  nulo	  
cognoms	   No	  nulo	  
email	   Clau	  primaria,	  indexat	  
baixa	   No	  nulo	  
grup	  
Camp	   Descripció	  
sigles	   Clau	  primaria.	  
director	   No	  nulo,	  clau	  forana	  a	  persona(id_pers)	  
baixa	   No	  nulo	  
article	  
Camp	   Descripció	  
id_art	   Clau	  única,	  autoincrement.	  
titol	   Clau	  primaria.	  Camp	  FullText.	  
any	   Camp	  FullText.	  
cognoms	   Clau	  primaria.	  
email	   Clau	  primaria,	  indexat	  
pers_grup	  
Camp	   Descripció	  
id_pers	   Clau	  primaria	  i	  forana	  a	  persona(id_pers).	  
grup	   Clau	  primaria	  i	  forana	  a	  grup(sigles).	  
art_pers	  
Camp	   Descripció	  
id_art	   Clau	  primaria	  i	  forana	  a	  article(id_art).	  
id_pers	   Clau	  primaria	  i	  forana	  a	  persona(id_pers).	  
art_auto	  
Camp	   Descripció	  
id	   Clau	  primaria,	  autoincrement.	  
id_aurtor	   Clau	  forana	  a	  persona(id_pers)	  
url_autor_xml	   Clau	  única.	  
persona	  
Camp	   Descripció	  
id_pers	   Clau	  primaria,	  autoincrement.	  
nom	   No	  nulo	  
cognoms	   No	  nulo	  
email	   Clau	  primaria,	  indexat	  
baixa	   No	  nulo	  
idiom_grup	  
Camp	   Descripció	  
grup	   Clau	  primaria	  i	  forana	  a	  grup(sigles).	  
idioma	   Clau	  primaria.	  
colaborador	  
Camp	   Descripció	  
id_col	   Clau	  primaria,	  autoincrement.	  
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nom	   No	  nulo	  
col_grup	  
Camp	   Descripció	  
id_col	   Clau	  primaria	  i	  forana	  a	  colaborador(id_col).	  
grup	   Clau	  primaria	  i	  forana	  a	  grup(sigles).	  
gestio_error	  
Camp	   Descripció	  
id	   Clau	  primaria,	  autoincrement.	  
missatge	   No	  nulo	  
arxiu	   No	  nulo	  
data	   No	  nulo	  
permis	  
Camp	   Descripció	  
email	   Clau	  primaria	  i	  forana	  a	  persona(id_pers).	  
contrasenya	   No	  nulo	  
permis	   Per	  defecte	  ‘v’.	  

Tabla	  5	  Base	  de	  dades	  
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10.7 Diagrames	  de	  seqüència	  

Els	  diagrames	  de	  seqüència	  ens	  ajuda	  a	  entendre	  el	  procés	  que	  fa	  una	  funció,	  des	  de	  que	  es	  fa	  
la	  petició	  fins	  a	  la	  capa	  de	  dades.	  En	  aquest	  apartat	  s’expliquen	  les	  més	  representatives.	  

10.7.1 Diagrama	  de	  seqüència	  “obtePersones”	  

	  

-‐-‐-‐DTO=Ø,	  error=true	  

[permis]	  

obtePersones	  
(permis)	  

executa()	  

obteDades()	  

DTO	  

obteDades()	  

error	  

DTOs,	  Error	  

DTOs,	  Error	  

DTOs,	  Error	  

obteDadesPersones(permis)	  

opt	  

:CtrlPersones	   FacanaDomIntra	  

	  

	  
P	  

L	  

A	  

N	  

T	  

I	  

L	  

L	  

A	  

:TxObtePersones	  

	  

Figura	  14	  Diagrama	  de	  seqüència	  obtePersones	  I	  
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DTOs,	  Error	  

executa()	  
-‐-‐-‐usuari=intranet	  

cercarPersones(usuari)	  

cercarPersones	  
(usuari)	  

DTOs,	  Error	  

-‐-‐-‐-‐-‐DTOs=Ø	  	  

(valors_	  
de_result)	  

-‐-‐-‐dades=DTOs	  
-‐-‐-‐error=Error	  

[usuari=intranet]	  

[i<result.nb()]	  

-‐-‐-‐-‐-‐DTOs.afegir(DTO)	  

-‐-‐-‐-‐-‐result=sql_valor(query)	  
-‐-‐-‐-‐-‐query=	  “select…”	  

:TxObtePersones	   FacanaDades	  

	  

:CercadorPersones	  

:DTO	  

	  

opt	  

loop	  

Figura	  15	  Diagrama	  de	  seqüència	  obtePersones	  II	  
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10.7.2 Diagrama	  de	  seqüència	  “actualitzarArticles”	  

Per	  poder	  accedir	  a	  la	  façana	  “FacanaDomIntra”	  primer	  es	  necessari	  tenir	  permisos.	  En	  aquest	  
diagrama	  no	  es	  mostra	  ja	  que	  funciona	  igual	  que	  el	  diagrama	  de	  seqüència	  “obtePersones”.	  
Tampoc	  es	  mostren	  els	  getters	  i	  setters.	  

	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐i=i+1	  

-‐-‐-‐-‐-‐i=0	   [	  ¬	  error	  ]	  
-‐-‐-‐-‐-‐infoNousArticles	  =	  Ø	  	  

desaNousArticles	  
(infoNousArticles)	  

[i<DTOs.nb()]	  -‐-‐-‐-‐-‐url=DTOs[i].getUrlXmlAutor()	  

-‐-‐-‐-‐-‐articlesAActualitzar=url_articles.diff(url_xml_article)	  

open(url)	  

close()	  

Error	  

obteXMLAutors	  
(Set(id_pers))	  

DTOs,Error	  

-‐-‐-‐-‐-‐DTO=Set(id_autor,	  url_xml_autor,	  	  	  	  	  
	  Set(url_xml_articles))	  

actualitzaArticles	  
(Set(id_pers))	  

Error	  

infoArticle(articlesAActualitzar)	  

[articlesAActualitzar.nb()	  >	  0]	  

info	  

-‐-‐-‐-‐-‐id=DTOs[i].getIdAutor()	  

-‐-‐-‐-‐-‐infoNousArticles[id]=info()	  

opt	  

loop	  

FacanaDomIntra	  

	  

	  

	  

	  

P	  

	  

L	  

	  

A	  

	  

N	  

	  

T	  

	  

I	  

	  

L	  

	  

L	  

	  

A	  

:CtrlActualitzarArticles	  

	  

opt	  

XMLReader	  

	  

Figura	  16	  Diagrama	  de	  seqüència	  actualitzarArticles	  I	  



Núria	  Montoya	  Rodríguez	   	   Facultat	  d’Informàtica	  de	  Barcelona	  

	  

	  
54	  

	  

infoArticle	  
(articleAActualitzar)	   -‐-‐-‐self.articlesActualitzats	  =	  Ø	  

-‐-‐-‐infoArticles	  =	  Ø	  
-‐-‐-‐i	  =	  0	  

-‐-‐-‐url=articlesAActualitzar[i]	  
open(url)	  

close()	  

read()	  
info	  

-‐-‐-‐self.articlesActualitzats.afegir(TupleType(info[titol],	  info[any]))	  

[i	  <	  articlesAActualitzar.nb()]	  

-‐-‐-‐infoArticles.afegir(info)	  

-‐-‐-‐i	  =	  i	  +	  1	  

infoArticles	  

:CtrlActualitzarArticles	  

	  

XMLReader	  

	  

loop	  

Figura	  17	  Diagrama	  de	  seqüència	  actualitzarArticles	  II	  
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11. Decisions	  de	  disseny	  
A	  conseqüència	  dels	  requeriments	  no	  funcionals	  s’han	  creat	  nous	  mòduls	  i	  eines	  explicades	  a	  
continuació.	  

11.1 Mòdul	  Idioma	  	  

L’idioma	  dels	  elements	  es	  podrà	  modificar	  a	  la	  intranet	  i	  en	  aquesta	  versió	  de	  l’aplicació	  només	  
està	  relacionat	  amb	  el	  grup.	  En	  el	  futur,	  en	  afegir	  nous	  mòduls,	  aquest	  podran	  estar	  en	  
diferents	  idiomes.	  
Hi	  ha	  l’idioma	  de	  la	  pàgina	  web,	  on	  els	  continguts	  estàn	  en	  diferents	  idiomes,	  en	  aquest	  cas	  es	  
fa	  servir	  una	  eina	  de	  traducció	  de	  frases.	  

11.1.1 Diagrama	  de	  classes	  
	  

	  

	  

	  

Figura	  18	  Diagrama	  de	  classes,	  disseny	  Idioma	  

11.1.2 Eina	  traductorIdioma	  

L’eina	  per	  traduir	  els	  idiomes,	  mapeja	  a	  partir	  d’un	  string,	  el	  símil	  en	  l’idioma	  que	  
correspongui.	  Actualment	  en	  ser	  la	  pàgina	  en	  dos	  idiomes	  els	  strings	  correspondran	  a:	  	  

-‐ “ca”	  =	  idioma	  en	  català	  

-‐ “en”	  =	  idioma	  en	  anglès	  

En	  futures	  versions	  es	  podria	  ampliar	  a	  altres	  idiomes,	  només	  s’ha	  d’afegir	  un	  nou	  idioma	  a	  
cada	  variable	  i	  la	  seva	  traducció	  corresponent.	  

11.2 Mòdul	  Permís	  

El	  permís	  només	  té	  sentit	  en	  la	  part	  de	  la	  intranet.	  Hi	  haurà	  dos	  tipus	  de	  permís,	  el	  visitant	  	  i	  
l’administrador.	  
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11.2.1 Diagrama	  de	  classes	  i	  nous	  casos	  d’ús	  

	  

11.2.2 Casos	  d’ús	  
a)	  Crear	  Permisos	  

Actors	  que	  hi	  intervenen:	  Administrador	  	  
Descripció:	  Crear	  permisos	  per	  a	  una	  persona	  del	  sistema.	  Hi	  ha	  tres	  tipus:	  
a)	  Administrador.	  Té	  tots	  els	  permisos.	  
b)	  Visitant.	  Només	  té	  permisos	  de	  lectura,	  per	  defecte	  al	  crear	  una	  persona	  se	  li	  donarà	  aquest	  
permís.	  
c)	  Integrant.	  Tindrà	  permís	  per	  manipular	  el	  cas	  dús	  de	  gestió	  d’articles	  més	  els	  permisos	  de	  
visitant.	  
Diàleg	  típic	  entre	  els	  actors	  i	  el	  sistema	  i	  canvis	  que	  s'operen	  en	  el	  sistema:	  
1.	  El	  sistema	  li	  mostra	  un	  formulari	  on	  es	  mostra	  un	  desplegable	  amb	  les	  persones	  que	  hi	  ha	  al	  
sistema,	  un	  desplegable	  amb	  els	  pemisos	  que	  es	  poden	  escollir,	  dos	  camps	  per	  introduir	  la	  
contrasenya	  dos	  cops	  i	  un	  botó	  d’aceptació.	  
3.	  L’administrador	  escull	  i	  omplena	  el	  formulari	  i	  clica	  aceptar.	  	  
4.	  El	  sistema	  comprova	  que	  les	  contrasenyes	  siguin	  iguals,	  deixa	  els	  canvis	  i	  dóna	  un	  avís	  
segons	  el	  resultat	  de	  l’operació	  (si	  ha	  estat	  correcte	  o	  no).	  
5.	  Fi	  del	  cas	  d’ús	  	  
Errors	  possibles:	  Errors(1)	  en	  introduir	  les	  dades	  (camps	  en	  blanc,	  contrasenyes	  diferents).	  
Cursos	  alternatius:	  En	  cas	  d’error	  el	  usuari	  rebrà	  un	  missatge	  diferent	  segons	  el	  tipus	  d’error.	  
Podrà	  tornar	  a	  introduir	  les	  dades	  que	  eren	  errònies.	  
	  
b)	  Modificar	  permisos	  

Actors	  que	  hi	  intervenen:	  Administrador	  	  
Descripció:	  Modifica	  els	  permisos	  d’una	  persona	  del	  sistema.	  
Diàleg	  típic	  entre	  els	  actors	  i	  el	  sistema	  i	  canvis	  que	  s'operen	  en	  el	  sistema:	  
1.	  L’administrador	  escull	  la	  persona	  per	  modificar	  els	  permisos.	  	  
2.	  El	  sistema	  li	  mostra	  el	  formulari	  com	  el	  del	  cas	  d'ús	  crear	  permisos	  però	  amb	  els	  camps	  ja	  
emplenats	  amb	  les	  dades	  que	  ja	  hi	  ha	  al	  sistema.	  La	  contrasenya	  no	  es	  mostra.	  
3.	  L’administrador	  canvia	  les	  dades	  que	  necessita	  canviar	  i	  verifica	  el	  canvi.	  
4.	  El	  sistema	  desa	  les	  dades	  i	  dóna	  un	  avís	  segons	  el	  resultat	  de	  l’operació	  (si	  ha	  estat	  correcte	  
o	  no).	  
5.	  Fi	  del	  cas	  d’ús.	  
Errors	  possibles:	  Errors(2)	  en	  introduir	  les	  dades	  (camps	  en	  blanc,	  contrasenyes	  diferents).	  
Cursos	  alternatius:	  En	  cas	  d’error	  el	  usuari	  rebrà	  un	  missatge	  diferent	  segons	  el	  tipus	  d’error.	  
Podrà	  tornar	  a	  introduir	  les	  dades	  que	  eren	  errònies.	  
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11.2.3 Login	  
Actors	  que	  hi	  intervenen:	  Usuari	  
Descripció:	  Permet	  a	  l’usuari	  identificar-‐se	  per	  accedir	  a	  la	  intranet.	  
Diàleg	  típic	  entre	  els	  actors	  i	  el	  sistema	  i	  canvis	  que	  s'operen	  en	  el	  sistema:	  
1.	  El	  sistema	  mostra	  un	  formulari	  amb	  dos	  camp	  per	  introduir	  l’usuari	  i	  la	  contrasenya.	  
2.	  L’usuari	  introdueix	  els	  camps.	  
3.	  El	  sistema	  comprova	  la	  seva	  validesa.	  
4.	  Si	  és	  correcte,	  atorga	  a	  l’usuari	  els	  privilegis	  que	  té	  establerts.	  
5.	  Fi	  del	  cas	  d’ús.	  
Errors	  possibles:	  Camp	  de	  usuari	  i/o	  contrasenya	  buits.	  
Cursos	  alternatius:	  Si	  la	  contrasenya	  introduïda	  és	  incorrecta(1),	  es	  mostra	  un	  missatge	  
indicant-‐ho	  i	  es	  dóna	  la	  possibilitat	  de	  tornar	  a	  introduir-‐la.	  

11.3 Mòdul	  Control	  d’errors	  

11.3.1 Funcionament	  

Per	  defecte	  a	  cada	  classe	  hi	  ha	  dues	  variables	  que	  identifiquen	  els	  errors:	  	  

-‐ error:	  variable	  booleana.	  Indica	  si	  s’ha	  produit	  un	  error.	  Hi	  haurà	  casos	  en	  els	  que	  no	  
s’utilitzarà,	  encara	  que	  sempre,	  en	  cas	  d’error,	  s’ha	  de	  modificar.	  	  

-‐ numError:	  variable	  numèrica.	  Indica	  el	  número	  d’error	  que	  després	  la	  capa	  de	  
presentació	  transformarà	  en	  un	  missatge.	  	  

Aquestes	  variables	  s’aniran	  propagant	  fins	  a	  la	  capa	  de	  presentació,	  on	  es	  captura	  i	  es	  mostra	  
un	  missatge.	  

En	  la	  capa	  de	  domini	  no	  es	  guarden	  els	  errors	  ja	  que	  és	  una	  capa	  de	  transacció	  de	  peticions.	  

La	  informació	  a	  guardar	  serà:	  missatge,	  classe	  i	  funció	  on	  sha	  produit	  l’error	  i	  en	  el	  cas	  de	  que	  
sigui	  des	  de	  la	  intranet	  la	  persona	  que	  en	  aquell	  moment	  estava	  logada.	  

Tots	  els	  errors	  produits	  a	  la	  classe	  Taula	  (manipula	  la	  taula	  gestio_error),	  es	  guardaràn	  al	  fitxer	  
errorBD.log.	  

Si	  hi	  ha	  un	  error	  en	  la	  capa	  de	  presentació:	  

La	  responsabilitat	  en	  el	  tractament	  dels	  errors	  de	  l’usuari	  a	  l’hora	  d’introduir	  dades	  a	  
formularis,	  és	  de	  la	  capa	  de	  presentació.	  	  No	  obstant	  la	  resta	  de	  capes	  també	  comprovaran	  els	  
possibles	  errors,	  per	  assegurar	  que	  les	  dades	  que	  s’introdueixen	  al	  sistema	  siguin	  correctes.	  

Si	  hi	  ha	  un	  error	  en	  la	  capa	  de	  dades:	  

-‐ Posar	  la	  variable	  error	  a	  cert.	  Per	  defecte	  la	  variable	  error	  estarà	  en	  fals.	  

-‐ Posa	  a	  la	  variable	  numError	  el	  número	  corresponent	  a	  l’error.	  

-‐ Els	  errors	  produits	  per	  la	  base	  de	  dades	  es	  guarden	  a	  la	  taula	  gestio_error.	  	  

-‐ Si	  l’error	  prové	  per	  problemes	  de	  connexió	  o	  d’altres	  que	  impedeixin	  guardar	  dades	  a	  les	  
taules	  de	  la	  base	  de	  dades,	  es	  guarda	  en	  un	  arxiu	  anomenat	  errorBD.log.	  
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11.3.2 Codificació	  
Taula	  de	  definició	  de	  l’error	  
Codificació	   Descripció	  
0	   No	  hi	  ha	  error.	  
1	   Error	  a	  la	  base	  de	  dades.	  
2	   Error	  d'accés:	  tipus	  d'usuari	  per	  accedir	  al	  sistema	  incorrecte.	  
3	   Error	  a	  la	  base	  de	  dades:	  No	  hi	  ha	  resultats	  a	  la	  consulta.	  
4	   Error	  a	  la	  base	  de	  dades:	  No	  hi	  ha	  columnes,	  la	  taula	  no	  existeix.	  
5	   Error	  a	  la	  base	  de	  dades:	  No	  hi	  ha	  files,	  taula	  buida.	  
6	   Intent	  de	  clonar	  una	  classe	  d’instància	  única	  

7	  
Error	  en	  una	  cerca:	  No	  s’han	  trobat	  articles	  amb	  aquests	  
paràmetres	  de	  cerca.	  

8	   No	  hi	  ha	  paràmetres	  de	  cerca	  escollits	  per	  poder	  donar	  un	  resultat	  
9	   Error	  a	  la	  base	  de	  dades:	  La	  consulta	  no	  és	  correcta	  
10	   Les	  dades	  d'entrada	  usuari	  i	  contrasenya	  no	  són	  correctes	  
11	   No	  tens	  permisos	  per	  accedir	  

Tabla	  6	  Descripció	  dels	  errors	  

11.3.3 Eina	  interpretaError	  
Aquesta	  eina	  mapeja	  un	  identificador	  d’error,	  en	  aquest	  cas	  un	  número,	  en	  un	  missatge	  que	  
rebrà	  l’usuari.	  En	  existir	  dos	  tipus	  d’usuaris,	  web	  i	  intranet,	  pot	  mostrar	  diferents	  missatge	  
segons	  l’usuari.	  	  

Està	  pensat,	  per	  exemple,	  si	  hi	  ha	  un	  error	  en	  la	  base	  de	  dades,	  a	  l’usuari	  web	  se	  li	  mostrarà	  un	  
missatge	  com	  “En	  aquests	  moments	  no	  es	  pot	  accedir	  al	  contingut,	  si	  us	  plau	  accediu	  més	  tard”	  
en	  canvi	  a	  l’usuari	  intranet	  se	  li	  mostrarà	  “Error	  en	  la	  base	  de	  dades,	  no	  es	  pot	  accedir”.	  	  	  	  

11.4 Mòdul	  Controlador	  

El	  mòdul	  controlador	  té	  com	  a	  funcions:	  

-‐ Controlar	  les	  transaccions	  i	  canvis	  de	  vistes	  de	  la	  capa	  de	  presentació.	  

-‐ Controla	  els	  errors	  d’usuari	  a	  l’hora	  d’introduir	  dades	  en	  formularis.	  

-‐ Fa	  més	  amigables	  els	  formularis	  ajudant	  a	  l’usuari	  amb	  missatges	  i	  indicacions.	  

-‐ Dóna	  aspecte	  dinàmic	  als	  events	  produits	  per	  l’usuari.	  

Està	  format	  pels	  scripts:	  

-‐ controlador.js:	  conté	  una	  classe	  per	  les	  transaccions	  i	  canvis	  de	  pàgines.	  

-‐ maqueta.js:	  conté	  una	  classe	  pels	  efectes	  i	  aspectes	  dinàmics	  dels	  events.	  

-‐ funcions.js:	  conté	  les	  funcions	  on	  es	  creen	  els	  objectes	  dels	  scripts	  anteriors	  i	  controlen	  
els	  formularis	  per	  fer-‐los	  més	  amigables.	  

Està	  programat	  en	  javascript	  fent	  servir	  la	  tecnologia	  AJAX.	  Funciona	  amb	  les	  següents	  
“llibreries”:	  

-‐ prototype.js:	  per	  crear	  classes	  i	  tota	  la	  referència	  tècnica.	  

-‐ scriptaculous.js:	  s’utilitza	  per	  tot	  lo	  relacionat	  amb	  el	  disseny	  dinàmic.	  
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11.5 Mòdul	  estils	  

Aquest	  mòdul	  conté	  tots	  els	  estils	  de	  les	  plantilles	  i	  formularis	  del	  sistema.	  

11.6 Script	  Actualitzar	  Publicacions	  Automàticament	  

Si	  executem	  aquest	  script	  es	  farà	  l’actualització	  de	  les	  publicacions	  sense	  cap	  tipus	  de	  sortida.	  

És	  útil	  per	  poder	  programar	  en	  el	  temps	  les	  actualitzacións	  a	  través,	  en	  el	  cas	  del	  Linux,	  del	  
crontab.	  El	  crontab	  és	  un	  arxiu	  on	  podem	  configurar	  tasques	  perquè	  s’executin	  
automàticament	  en	  el	  nostre	  sistema.	  	  La	  manera	  de	  fer-‐ho	  és	  afegint	  una	  línia	  de	  codi	  amb	  la	  
següent	  configuració:	  

*	  	  	  	  *	  	  	  	  *	  	  	  	  *	  	  	  	  *	  	  	  	  	  comanda_a_executar	  

-‐	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  

|	  	  	  	  |	  	  	  	  |	  	  	  	  	  |	  	  	  	  |	  

|	  	  	  	  |	  	  	  	  |	  	  	  	  	  |	  	  	  	  	  +—–	  dia	  de	  la	  setmana	  (0	  –	  6)	  (Diumenge=0)	  

|	  	  	  	  |	  	  	  	  |	  	  	  	  	  +——-‐	  mes(1	  –	  12)	  

|	  	  	  	  |	  	  	  	  +———	  dia	  del	  mes	  (1	  –	  31)	  

|	  	  	  	  +———–	  hora	  (0	  –	  23)	  

+————-‐	  minut	  (0	  –	  59)	  

	  

Cada	  *	  pot	  tenir	  varis	  valors	  separats	  per	  comes.	  També	  són	  útils	  les	  següents	  comandes	  que	  
s’han	  d’executar	  en	  el	  teminal:	  

#crontab-‐l	  Mostra	  el	  contingut	  del	  arxiu	  crontab.	  

#crontab-‐r	  Elimina	  l’arxiu	  crontab.	  

#crontab-‐e	  Per	  editar	  l’arxiu,	  si	  aquest	  no	  existeix	  es	  crea.	  

#crontab-‐v	  Mostra	  l’última	  vegada	  que	  es	  va	  editar	  l’arxiu.	  

11.7 Els	  arxius	  .htaccess	  
L’arxiu	  .htaccess	  (hypertext	  access),	  també	  conegut	  com	  arxiu	  de	  configuració	  distribuida,	  és	  
un	  arxiu	  que	  ens	  permentdefinir	  diferents	  directius	  de	  configuració	  per	  cada	  directori	  
(heretant	  els	  subdirectoris)	  sense	  necessitat	  de	  configurar	  l’arxiu	  principal	  d’apache.	  És	  molt	  
útil	  si	  es	  vol	  tenir	  diferents	  accesos	  a	  cada	  un	  dels	  directoris	  del	  sistema.	  Per	  exemple,	  poder	  
tenir	  accés	  de	  lectura	  a	  la	  carpeta	  “imatges”	  i	  no	  tenir	  accés	  a	  la	  carpeta	  de	  “capes”.	  

En	  aquest	  projecte	  s’han	  fet	  servir	  per	  seguretat,	  perquè	  ningú	  des	  d’un	  navegador	  o	  ftp	  pugui	  
llistar	  cap	  arxiu	  ni	  tenir	  accés	  a	  ell.	  
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Implementació	  

12. Descripció	  de	  l’entorn	  de	  desenvolupament	  
En	  la	  fase	  de	  la	  implementació	  s’utilitza	  la	  tecnologia	  escollida	  per	  desenvolupar	  el	  sistema	  i	  es	  
fan	  servir	  eines	  per	  facilitar	  la	  creació.	  	  

HTML,	  JavaScript	  i	  CSS	  

El	  disseny	  de	  les	  pàgines	  de	  la	  capa	  de	  presentació,	  estàn	  fetes	  sense	  l’utilització	  de	  cap	  tipus	  
d’eina.	  Tot	  creat	  a	  partir	  de	  la	  combinació	  entre	  HTML	  ,	  JavaScript	  i	  CSS.	  

Eclipse	  

Per	  tal	  de	  facilitar	  la	  creació	  del	  codi	  s’ha	  utilitzat	  l’entorn	  de	  desenvolupament	  Eclipse	  3.4.1	  
amb	  la	  funcionalitat	  PDT	  2.0.	  Aquest	  entorn	  està	  creat	  per	  programar	  amb	  Java	  però	  gracies	  a	  
les	  noves	  funcionalitats,	  també	  es	  pot	  programar	  amb	  PHP,	  HTML.	  És	  una	  eina	  fàcil	  d’utilitzar	  i	  
configurar,	  a	  més	  et	  facilita	  la	  creació	  de	  codi	  gràcies	  a	  la	  compilació	  en	  temps	  real,	  el	  ressaltat	  
de	  text,	  entre	  d’altres.	  

Terminal	  X11	  

A	  partir	  del	  SGBD	  Mysql	  s’ha	  creat	  la	  base	  de	  dades	  que	  contindrà	  la	  informació.	  Tant	  la	  base	  
de	  dades	  com	  les	  taules,	  han	  estat	  creades	  a	  partir	  d’una	  teminal	  i	  amb	  les	  comandes	  típiques	  
dels	  sitemes	  gestors	  de	  base	  de	  dades	  SQL.	  

13. Proves	  
Les	  proves	  de	  la	  correctesa	  del	  sistema	  s’han	  anat	  fent	  a	  mida	  que	  s’anaven	  creant	  les	  noves	  
funcionalitats	  o	  mòduls.	  Entre	  d’altres	  proves:	  	  

-‐ Confirmar	  que	  no	  hi	  ha	  errors	  sintàctics	  en	  el	  codi.	  

-‐ Comprovar	  la	  persistència	  de	  les	  dades	  en	  quan	  a	  modificació,	  inserció	  i	  eliminació.	  	  

-‐ Comprovar	  que	  el	  resultat	  de	  les	  consultes	  siguin	  les	  esperades.	  	  

-‐ Comprovar	  que	  els	  errors	  es	  gestionin	  bé.	  	  	  

-‐ Controlar	  el	  disseny	  de	  les	  plantilles	  i	  formularis	  per	  a	  que	  no	  es	  desmontin.	  

14. Sistema	  de	  directoris	  
L’organització	  dels	  directoris	  i	  arxius	  és	  molt	  important	  a	  l’hora	  del	  manteniment	  o	  ampliacions	  
del	  sistema.	  En	  aquest	  apartat	  es	  detalla	  tot	  els	  sistema	  de	  directoris	  que	  hi	  ha	  al	  sistema,	  com	  
estàn	  organitzats	  i	  de	  quin	  tipus	  són.	  

A	  cada	  una	  de	  les	  carpetes	  hi	  ha	  un	  archiu	  de	  configuració	  apache	  .htaccess.	  

 Carpeta	  principal	  
 admin.php	   (arxiu	  principal	  intranet)	  
 main.php	   (arxiu	  principal	  web)	  



Núria	  Montoya	  Rodríguez	   	   Facultat	  d’Informàtica	  de	  Barcelona	  

	  

	  
61	  

 contenidor	  
 dadesMail.php	  
 errorBD.log	  

 controlador	  
 control.js	  
 funcions.js	  
 maqueta.js	  

 ctrlDades	  
 activeRecord	  

 CercadorArticle.class.php	  
 CercadorPermis.class.php	  
 CercadorPersones.class.php	  
 CercadorGrups.class.php	  
 CercadorColaboradors.class.php	  
 CercadorErrors.class.php	  
 DTOs.class.php	  

 FacanaDades.class.php	  
 ctrlsDom	  

 ctrlsIntranet	  
 TxModPersona.class.php	  
 TxDesaNousArticles.class.php	  
 TxModGrup.class.php	  
 TxModColaborador.class.php	  
 TxObteGrups.class.php	  
 TxObtePersones.class.php	  
 TxObtePersonesGrup.class.php	  
 TxObteXMLAutor.class.php	  
 TxPermisos.class.php	  

 ctrlsWeb	  
 TxObteArticlesFormat.class.php	  
 TxObteArticlesFormatBusca.class.php	  	  	  	  
 TxObteDadesBuscaArticles.class.php	  
 TxObtePersonesGrupAlta.class.php	  

 FacanaDomIntra.class.php	  
 FacanaDomWeb.class.php	  
 Transaccio.class.php	  

 ctrlsPresent	  
 ctrlsCasUs	  

 ctrlIntranetPres	  
 CtrlActualitzarArticles.class.php	  
 CtrlPermisos.class.php	  
 CtrlColaborador.class.php	  
 CtrlPersonal.class.php	  
 CtrlGrup.class.php	  
 CtrlError.class.php	  

 ctrlWebPres	  
 CtrlInfoGeneral.class.php	  
 CtrlPublicacio.class.php	  

 elemen_grafics	  
 formularis	  

 actualitzarArticles.php	  
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 actualitzarArtAuto.php	  
 error.php	  
 grup.php	  
 infoArticles.php	  
 infoColaborador.php	  
 infoError.php	  
 infoPersona.php	  
 intranet.php	  	  
 modColaborador.php	  
 modGrup.php	  
 modPersona.php	  
 personal.php	  
 publicacions.php	  	  	  

 plantilles	  
 informacioGeneral.php	  
 plantilPubliBusca.php	  
 plantilPublicacio.php	  

 eines	  
 interpretaError.php	  
 traductorIdioma.php	  

 estils	  
 estil.css	  
 estillistaArtic.css	  
 intra.css	  
 view.css	  

 imatges	  
 disseny	  (imatges	  per	  al	  disseny	  de	  la	  interfície)	  
 logos	  (imatges	  dels	  logos	  de	  la	  interfície)	  
 personal	  (imatges	  personals,	  fotos,	  etc)	  

 lib	  
 builder.js	  
 controls.js	  
 dragdrop.js	  
 effects.js	  
 prototype.js	  
 scriptaculous.js	  
 slider.js	  
 sound.js	  
 unittest.js	  

 nucli	   (interactua	  amb	  el	  SGBD)	  
 ConectDB.php	  
 ControlInter.class.php	  
 Fitxer.class.php	  
 GestioError.class.php	  
 MySQL.class.php	  
 Taula.class.php	  
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Instal·∙lació	  i	  execució	  del	  sistema.	  
Manteniment	  

15. Instal·∙lació	  de	  la	  base	  de	  dades	  
Conjuntament	  amb	  l’aplicació	  hi	  ha	  una	  carpeta	  anomenada	  MPI_BB_DD,	  on	  hi	  ha	  varis	  arxius	  
amb	  extensió	  .sql.	  Aquests	  arxiu	  s’ha	  d’importar	  al	  SGBD	  en	  aquest	  ordre:	  	  

	   1r	  	  web_mpi.sql	  

	   2on	  creacioUsuaris.sql	  

16. Instal·∙lació	  del	  sistema	  web	  
Carpetes:	  Per	  poder	  fer	  la	  instal·∙lació	  del	  sistema	  cal	  insertar	  tot	  el	  contingut	  en	  la	  carpeta	  
arrel	  on	  estigui	  configurat	  el	  servidor	  Apache	  per	  donar	  el	  servei	  web.	  	  

Crontab:	  Afegir	  la	  línia	  de	  codi	  següent:	  	  

0	  23	  1	  6,12	  *	  	  ruta/ctrlsPresent/elemen_grafics/formularis/actualitzarArtAuto.php	  

ruta:	  posar	  la	  ruta	  d’accés	  on	  està	  la	  carpeta	  arrel	  de	  tota	  l’aplicació.	  

0	  23	  1	  6,12	  *:	  s’executarà	  el	  dia	  1	  de	  cada	  mes	  6	  i	  12,	  a	  les	  23:00	  hores.	  

CMS:	  L’accés	  des	  del	  CMS	  a	  la	  part	  del	  contingut	  del	  sistema	  està	  creat	  a	  partir	  d’un	  element	  
“window”	  i	  posant	  la	  direcció	  següent	  amb	  els	  paràmetres	  corresponents:	  

	   https://genweb.upc.edu/mpi	  

La	  direcció	  del	  navegador	  per	  a	  la	  web	  (CMS)	  per	  poder	  entrar	  en	  mode	  edició:	  

https://cas.upc.edu/login?service=https://genweb.upc.edu/mpi/logged_in?came_fro
m=https://genweb.upc.edu/mpi/&idApp=genweb	  

Intranet:	  La	  direcció	  del	  navegador	  per	  a	  la	  intranet	  és:	  

	   http://guifre.upc.edu/admin.php	  

17. Manteniment	  
La	  part	  més	  vulnerable	  del	  sistema	  és	  l’actualització	  de	  publicacions	  degut	  a	  que	  es	  fa	  una	  
lectura	  de	  arxius	  XML.	  Es	  tindria	  que	  fer	  revisions	  periòdiques	  comprovant	  que	  els	  arxiu	  xml	  no	  
han	  canviat	  de	  format.	  	  

La	  resta	  no	  es	  necessari	  cap	  tipus	  de	  manteniment	  específic.	  
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Manual	  de	  l’usuari	  

18. Intranet	  	  
En	  General:	  

-‐ Mai	  des	  de	  la	  intranet	  s’esborraran	  físicament	  tuples	  de	  les	  taules	  de	  la	  base	  de	  dades,	  
simplement	  es	  donaran	  de	  baixa	  amb	  la	  possibilitat	  de	  no	  mostrar-‐les.	  Des	  de	  la	  intranet	  
es	  podrà	  tenir	  accés	  als	  elements	  donats	  de	  baixa	  pel	  supòsit	  d’error	  o	  que	  en	  el	  futur	  es	  
vulgui	  donar	  d’alta.	  

-‐ Els	  formularis	  de	  modificar	  o	  afegir	  seran	  els	  mateixos	  (un	  omplert	  amb	  les	  dades	  
corresponents	  i	  l’altre	  buit).	  

Pantalla	  inicial:	  

La	  pantalla	  inicial	  consta	  de:	  

-‐ Una	  divisió	  per	  al	  logo.	  
-‐ Una	  divisió	  central	  on	  es	  mostra	  un	  formulari	  per	  introduir	  nom	  d’usuari	  i	  contrasenya.	  
Un	  botó	  per	  acceptar.	  

	  
Pantalla	  1	  Inici	  de	  la	  intranet	  
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Els	  errors	  que	  poden	  surgir	  són:	  

-‐ Error	  a	  l’entrar	  usuari	  i	  contrasenya	  

	  
Pantalla	  2	  Error	  Usuari	  no	  existeix	  

-‐ Error	  per	  no	  ficar	  les	  dades	  al	  formulari	  

	  
Pantalla	  3	  Error,	  dades	  d'usurari	  mal	  introduides	  
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Un	  cop	  la	  persona	  s’hagi	  logat:	  

-‐ Una	  divisió	  per	  al	  logo	  i	  un	  botó	  per	  sortir	  de	  la	  intranet	  (logout).	  
-‐ Un	  menú	  per	  seleccionar	  el	  formulari	  d’actualització	  o	  de	  informació,	  per	  defecte	  es	  
mostra	  la	  secció	  de	  personal.	  

-‐ Una	  divisió	  al	  costat	  del	  menú	  on	  es	  mostren	  la	  informació	  i	  formularis	  seleccionats	  
previament	  en	  el	  menú.	  També	  es	  mostra	  un	  missatge	  de	  benvinguda	  i	  la	  data.	  

	  
Pantalla	  4	  Primera	  pantalla	  d'entrada	  després	  de	  logar-‐se	  i	  pantalla	  principal	  de	  Personal	  

Pantalla	  de	  confirmació:	  
-‐ Qualsevol	  canvi	  que	  es	  faci,	  primer	  sortirà	  la	  pantalla	  de	  confirmació	  que	  és	  igual	  per	  
tots	  els	  formularis.	  

	  
Pantalla	  5	  Pantalla	  de	  confirmació	  
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Pantalla	  per	  actualitzar	  Persones:	  
-‐ Es	  mostra	  un	  llistat	  de	  les	  persones	  que	  hi	  ha	  al	  sistema,	  i	  clicant	  a	  sobre	  de	  elles	  es	  pot	  
accedir	  al	  formulari	  de	  modificació.	  	  

-‐ L’identificador	  és	  el	  número	  que	  té	  a	  la	  base	  de	  dades,	  és	  només	  informatiu	  i	  en	  cap	  cas	  
es	  podrà	  modificar.	  

-‐ Si	  es	  clica	  el	  botó	  baixa,	  la	  persona	  deixarà	  de	  ser	  visible	  en	  la	  web.	  
-‐ Un	  cop	  actualitzada	  per	  fer	  persistens	  les	  dades	  s’ha	  de	  clicar	  el	  botó	  Enviar.	  Si	  les	  dades	  
de	  clau	  són	  correctes	  es	  mostrará	  la	  pantalla	  de	  confirmació,	  en	  cas	  contrari	  el	  sistema	  
mostra	  l’error.	  	  

	  
Pantalla	  6	  Modificar	  Persona	  
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-‐ També	  hi	  haurà	  l’opció	  d’afegir	  una	  persona	  nova	  (Alta	  Persona,	  en	  la	  pantalla	  principal).	  
Per	  defecte	  aquesta	  persona	  tindrà	  permisos	  de	  visitant	  a	  no	  ser	  que	  es	  modifiqui	  el	  
camp	  Permís.	  

	  
Pantalla	  7	  Alta	  Persona	  
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Pantalla	  per	  actualitzar	  Grups:	  
-‐ Per	  defecte	  es	  mostra	  un	  llistat	  de	  tots	  els	  grups	  que	  hi	  ha	  al	  sistema	  amb	  l’opció	  
d’ecullir	  en	  català	  o	  castella.	  

-‐ També	  hi	  haurà	  l’opció	  d’afegir	  un	  grup	  nou	  (Alta	  Grup).	  	  

	  
Pantalla	  8	  Pantalla	  principal	  Grup	  
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-‐ Es	  pot	  mosificar	  tots	  els	  atributs	  i	  escollir	  la/les	  persona/es	  que	  pertanyin	  al	  grup	  a	  
modificar	  o	  actualitzar.	  

-‐ L’identificador	  és	  el	  número	  que	  té	  a	  la	  base	  de	  dades,	  és	  només	  informatiu	  i	  en	  cap	  cas	  
es	  podrà	  modificar.	  

-‐ Un	  cop	  actualitzada	  per	  fer	  persistens	  les	  dades	  s’ha	  de	  clicar	  el	  botó	  Enviar.	  Si	  les	  dades	  
de	  clau	  són	  correctes	  es	  mostrará	  la	  pantalla	  de	  confirmació,	  en	  cas	  contrari	  el	  sistema	  
mostra	  l’error.	  

	  
Pantalla	  9	  Modificar	  Grup	  
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Pantalla	  per	  actualitzar	  Artícles:	  
-‐ Sortirà	  un	  llistat	  de	  les	  persones	  que	  hi	  ha	  al	  sistema	  i	  s’actualitzarà	  només	  les	  persones	  
que	  estiguin	  seleccionades.	  	  

-‐ Botó	  per	  actualizar	  el	  llistat	  des	  de	  DBLP9.	  Només	  s’actualitzaran	  els	  articles	  que	  no	  
siguin	  al	  sistema.	  	  

-‐ S’actualitzarà	  automàticament	  la	  taula	  de	  la	  base	  de	  dades.	  	  

	  
Pantalla	  10	  Actualitzar	  articles	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Digital	  Bibliography	  &	  Library	  Project	  
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-‐ Després	  d’actualitzar	  la	  base	  de	  dades	  sempre	  es	  mostra	  els	  articles	  nous	  que	  s’han	  
trobat.	  

	  
Pantalla	  11	  Llistat	  articles	  actualitzats	  
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Pantalla	  de	  Colaboradors:	  
-‐ Es	  mostra	  un	  llistat	  dels	  col·∙laboradors	  que	  hi	  ha	  al	  sistema,	  i	  clicant	  a	  sobre	  de	  ells	  es	  
pot	  accedir	  al	  formulari	  de	  modificació.	  	  

	  
Pantalla	  12	  Pantalla	  inici	  de	  Col·∙laboradors	  
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-‐ També	  es	  pot	  donar	  d’alta	  un	  col·∙laborador	  (Alta	  Col·∙laborador,	  en	  la	  pantalla	  principal	  
de	  Col·∙laborador).	  

	  

	  
Pantalla	  13	  Alta	  Col·∙laborador	  
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-‐ L’identificador	  és	  el	  número	  que	  té	  a	  la	  base	  de	  dades,	  és	  només	  informatiu	  i	  en	  cap	  cas	  
es	  podrà	  modificar.	  Els	  camps	  de	  correu	  i	  web	  són	  clicables	  i	  s’accedeix	  al	  determinat	  
lloc.	  

	  
Pantalla	  14	  Modificar	  Col·∙laborador	  

-‐ Un	  cop	  actualitzada	  per	  fer	  persistens	  les	  dades	  s’ha	  de	  clicar	  el	  botó	  Enviar.	  Si	  les	  dades	  
de	  clau	  són	  correctes	  es	  mostrará	  la	  pantalla	  de	  confirmació,	  en	  cas	  contrari	  el	  sistema	  
mostra	  l’error.	  	  
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Pantalla	  de	  control	  d’errors:	  
-‐ Sempre	  que	  hi	  hagi	  un	  error	  en	  el	  sistema	  es	  guarda	  la	  informació	  en	  una	  taula	  de	  la	  
base	  de	  dades	  i	  s’enviarà	  un	  email	  a	  l’administrador	  del	  sistema.	  En	  aquesta	  pantalla	  
podrem	  veure	  tots	  els	  errors	  a	  partir	  d’un	  llistat.	  	  

-‐ Si	  l’error	  es	  produeix	  a	  la	  base	  de	  dades	  la	  informació	  de	  l’error	  es	  podrà	  veure	  en	  
errorBD.log.	  Aquest	  arxiu	  es	  podrà	  veure	  al	  clicar	  sobre	  el	  botó	  del	  formulari	  “Veure	  
.log”.	  

-‐ Hi	  ha	  un	  botó	  per	  buidar	  tota	  la	  taula	  i	  un	  altre	  per	  descargar	  l’arxiu	  .log.	  

	  
Pantalla	  15	  Gestió	  d'Errors	  
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19. Web	  
La	  part	  de	  la	  web	  està	  incrustada	  a	  partir	  d’un	  objecte	  “window”	  en	  el	  CMS.	  Aquesta	  part	  
només	  es	  pot	  manipular	  a	  través	  de	  la	  intranet.	  
Pantalla	  mostrar	  Publicacions	  de	  un	  grup	  de	  terminat:	  

-‐ Es	  mostra	  un	  llistat	  de	  publicacions	  ordenats	  per	  any.	  
-‐ La	  informació	  mostrada	  de	  cada	  article	  és:	  Nom	  de	  la	  publicació,	  autors,	  lloc	  de	  
publicació	  i	  el	  tipus	  de	  publicació.	  

-‐ El	  títol	  es	  clicable	  i	  et	  porta	  a	  la	  edició	  elèctronica	  d’aquell	  article	  obrint	  una	  finestra	  
nova.	  

-‐ Els	  autors	  són	  clicables	  i	  et	  porten	  al	  buscador	  d’articles	  i	  et	  cercan	  per	  el	  nom	  clicat.	  

	  
Pantalla	  16	  Llistat	  de	  Publicacions	  
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Pantalla	  mostrar	  Buscador	  de	  Publicacions:	  
-‐ Es	  mostra	  un	  formulari	  amb	  els	  paràmetres	  de	  cerca.	  El	  Títol	  és	  de	  tipus	  FULLTEXT	  a	  la	  
base	  de	  dades	  perquè	  la	  cerca	  sigui	  més	  ràpida.	  

-‐ Es	  pot	  cercar	  per	  els	  paràmetres	  que	  es	  vulgui,	  es	  a	  dir,	  per	  un	  o	  per	  dos	  o	  per	  tots.	  
-‐ El	  títol	  es	  clicable	  i	  et	  porta	  a	  la	  edició	  elèctronica	  d’aquell	  article	  obrint	  una	  finestra	  
nova.	  

-‐ Els	  autors	  són	  clicables	  i	  et	  porten	  al	  buscador	  d’articles	  i	  et	  cerquen	  pel	  nom	  clicat.	  

	  
Pantalla	  17	  Buscador	  de	  publicacions	  
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-‐ Un	  cop	  es	  posat	  els	  paràmetres	  es	  clica	  el	  botó	  cercar	  i	  si	  ha	  resultats	  es	  mostra	  un	  llistat	  
de	  publicacions	  ordenats	  per	  any.	  

-‐ La	  informació	  mostrada	  de	  cada	  article	  és:	  Nom	  de	  la	  publicació,	  autors,	  lloc	  de	  
publicació	  i	  el	  tipus	  de	  publicació.	  

	  
Pantalla	  18	  Buscador	  amb	  llista	  de	  Publicacions	  

-‐ Si	  no	  troba	  resultat	  mostrarà	  un	  missatge	  d’error.	  

	  
Pantalla	  19	  Buscador	  amb	  missatge	  d'error	  
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-‐ El	  botó	  “i”	  et	  dóna	  informació	  d’aquest	  paràmetre.	  

	   	  
Pantalla	  20	  Informació	  per	  l'usuari	  

Tutorial	  de	  CMS	  “GenWeb”:	  
Els	  tutorials	  del	  CMS	  per	  apendre	  a	  fer	  servir	  les	  diferents	  funcionalitats	  estan	  exposats	  en	  la	  
següent	  direcció,	  cada	  capítol	  inclou	  vídeos	  explicatius.	  

@ https://www.upc.edu/comunicacio/www/genweb-‐upc/formacio_gw3	  
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Planificació	  real	  i	  valoració	  econòmica	  

20. Planificació	  real	  
A	  continuació	  es	  presenta	  una	  taula	  amb	  les	  tasques	  generals	  de	  les	  que	  ha	  constat	  el	  projecte	  
amb	  la	  durada	  estimada	  que	  es	  va	  detallar	  en	  l’apartat	  de	  planificació	  inicial,	  la	  duració	  real	  
final	  i	  la	  diferència	  entre	  aquestes	  dues	  durades.	  	  

Les	  sigles	  que	  hi	  ha	  al	  costat	  de	  cada	  durada	  real	  correspon	  a	  quina	  persona	  es	  dedicarà	  a	  cada	  
tasca.	  La	  descripció	  de	  persones	  està	  definida	  en	  el	  punt	  21.2	  Cost	  dels	  recursos	  humans.	  	  

Tasca	   Durada	  est.	   Durada	  real	   Diferència	  

Investigació	  i	  recerca	  
Plataforma	  (CMS)	   12h	   12h	  (EG)	   12h	  
Arquitetura	  del	  sistema	   63h	   168h	  (EG)	   105h	  
Preparació	  del	  maquinari	  
Actualització	  del	  servidor	  guifre	   21h	   21h	  (S)	   0h	  
Desenvolupament	  
Anàlisi	  de	  requeriments	   12h	   12h	  (EG)	   0h	  
Especificació	   45h	   45h	  (EG)	   0h	  
Disseny	   	  

-‐ Capa	  de	  Presentació	  
-‐ Capa	  de	  domini	  
-‐ Capa	  de	  dades	  
-‐ Base	  de	  dades	  

	  
42h	  
42h	  
42h	  
30h	  

(EG)	  
42h	  	  
30h	  
54h	  
30h	  

	  
2h	  
-‐12h	  
12h	  
0h	  

Implementació	   63h	   252h	  (P)	   189h	  
Proves	   45h	   150h	  (P)	   105h	  
Altres	  
Manual	  Usuari	   24h	   24h	  (P)	   0h	  
*Mèmoria	   	   70h	  (EG)	   70h	  

Total	   441h	   840h	   329h	  
	  

*La	  durada	  de	  la	  memòria	  no	  es	  té	  en	  compte	  en	  el	  comput	  total	  de	  la	  durada	  de	  les	  tasques	  
del	  projecte.	  	  

La	  durada	  real	  s’ha	  incrementat	  en	  75%	  aprox.	  de	  la	  durada	  estimada	  ja	  que:	  

-‐ El	  temps	  dedicat	  a	  la	  recerca	  i	  l’estudi	  de	  l’arquitectura	  ha	  estat	  superior	  per	  falta	  
d’informació	  i	  per	  la	  complexitat,	  que	  en	  un	  principi	  no	  es	  pensava	  que	  fos	  tant.	  

-‐ La	  implementació,	  sobretot	  en	  quant	  a	  l’arquitectura	  perquè	  tot	  funcionés	  
correctament,	  la	  creació	  dels	  mòduls	  i	  de	  la	  capa	  de	  presentació	  a	  l’utilitzar	  efectes	  i	  
disseny	  gràfic.	  	  

-‐ L’aument	  de	  la	  durada	  de	  les	  proves	  va	  relacionada	  amb	  l’aument	  de	  la	  implementació.	  
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21. Valoració	  econòmica	  
En	  l’estudi	  de	  costos	  tindrem	  en	  compte	  les	  persones	  que	  hi	  treballen,	  els	  recursos	  físics	  i	  de	  
programari.	  

21.1 Cost	  dels	  recursos	  físics	  i	  de	  programari	  

Els	  recursos	  físics	  són	  el	  servidor,	  i	  l’ordinador	  per	  poder	  programar.	  En	  aquest	  projecte	  el	  cost	  
dels	  recursos	  físics	  ha	  estat	  de	  0€	  ja	  que	  tant	  el	  servidor	  com	  l’ordinador	  no	  s’han	  tingut	  que	  
comprar	  de	  nou.	  

El	  cost	  de	  programari	  fa	  referència	  a	  les	  eines	  utilitzades	  per	  portar	  a	  terme	  el	  projecte.	  En	  
aquest	  projecte	  totes	  les	  eines	  utilitzades	  són	  de	  software	  lliure	  per	  tant	  el	  cost	  ha	  esta	  0€.	  Les	  
eines	  utilitzades	  per	  a	  aquest	  projecte	  son:	  

-‐ Mozilla	  Firefox	  (Navegador	  Web)	  
-‐ ArgoUML	  (Editor	  d’UML)	  
-‐ Open	  Office	  (Processador	  de	  textos)	  
-‐ Gimp	  (Editor	  d’imatge)	  
-‐ Eclipse	  (entorn	  integrat	  de	  desenvolupament)	  

21.2 Cost	  dels	  recursos	  humans	  

Les	  inicials	  que	  hi	  ha	  a	  cada	  persona	  correspon	  amb	  la	  taula	  de	  planificació	  real,	  que	  defineix	  
quina	  persona	  es	  dedica	  a	  que.	  

Taula	  de	  treballadors:	  

Persones	  
Quantitat	  

(#)	  	  
Preu/hora	  

Total	  
Cost/hora	  

Hores	  
Treballades	  

Dedicació10	   Total	  

Enginyer	  de	  Gestió	  (EG)	   1	   25€	   25€	   393	   100%	   9825€	  

Programador	  (P)	   1	   15€	   15€	   426	   100%	   6390€	  

Tècnic	  en	  sistemes	  (S)	  	   1	   15€	   15€	   21	   100%	   315€	  

Total	   16530€	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  La	  dedicació	  està	  vinculada	  a	  la	  jornada	  de	  feina.	  
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Conclusions	  i	  Treball	  futur	  

La	  recerca	  d’informació	  per	  tal	  de	  fer	  el	  projecte	  ha	  estat	  la	  part	  més	  díficil.	  Hi	  ha	  molta	  
informació,	  però	  no	  de	  coses	  concretes	  i	  molt	  sovint	  poc	  detallada.	  	  

En	  el	  món	  dels	  sistemes	  distribuits	  tenim	  molta	  informació	  a	  la	  xarxa,	  però	  poc	  organitzada	  i	  
amb	  poca	  qualitat.	  Els	  sistemes	  més	  “eficients”	  són	  de	  programari	  privat	  i	  de	  pagament	  i	  per	  
tant,	  la	  informació	  que	  hi	  ha	  és	  sobre	  què	  fer	  i	  no	  de	  com	  fer-‐ho.	  

Un	  cop	  assolits	  els	  objectius	  del	  projecte,	  és	  interessant	  aprofundir	  en	  el	  codi	  i	  veure	  que	  coses	  
que	  abans	  suposaven	  grans	  esforços,	  ara	  es	  veuen	  ben	  senzilles.	  La	  part	  més	  interessant	  ha	  
estat	  crear	  l’arquitectura	  amb	  cada	  capa	  diferenciada	  per	  la	  seva	  funció.	  Veure	  com	  poc	  a	  poc,	  
les	  capes	  anaven	  funcionant	  correctament	  i	  connectant-‐se	  entre	  elles	  .	  Portar	  a	  la	  pràctica	  la	  
teoria	  ha	  estat	  molt	  difícil.	  

El	  mòdul	  d’actualitzar	  automàticament	  publicacions,	  moltes	  vegades	  anomenades	  malament	  
en	  aquest	  projecte	  articles	  (articles	  es	  refereix	  a	  la	  taula	  de	  la	  base	  de	  dades),	  ha	  estat	  tot	  un	  
repte,	  degut	  a	  la	  lectura	  d’arxius	  xml	  a	  partir	  d’un	  lloc	  web.	  El	  problema	  més	  gran	  que	  té	  
aquest	  mòdul,	  és	  la	  falta	  d’una	  estructura	  concreta	  detallada	  (DTD11)	  de	  l’arxiu	  XML.	  	  
En	  principi,	  vaig	  fer	  servir	  algoritmes	  recursius	  de	  lectura	  d’arbres	  per	  assegurar	  la	  lectura	  de	  
totes	  les	  etiquetes	  (<etiquetes>contingut</etiquetes>),	  però	  era	  massa	  lent	  i	  la	  quantitat	  
d’articles	  és	  bastant	  gran.	  En	  haver	  només	  un	  arxiu	  que	  no	  té,	  ara	  per	  ara,	  la	  mateixa	  
estructura	  que	  la	  resta	  (en	  quan	  a	  etiquetes)	  vaig	  decidir	  fer	  servir	  una	  classe	  que	  proporciona	  
la	  llibreria	  del	  PHP	  i	  fer	  una	  lectura	  seqüencial	  de	  l’arxiu.	  	  
Un	  altre	  problema	  és	  el	  fet	  que	  cada	  publicació	  té	  una	  etiqueta	  diferent	  segons	  el	  tipus	  al	  que	  
pertany	  (revista,	  conferència,…).	  En	  fer	  una	  lectura	  seqüèncial,	  es	  va	  llegint	  etiqueta	  per	  
etiqueta	  i	  en	  principi	  has	  de	  saber	  el	  nom	  d’aquestes	  per	  poder	  agafar	  el	  contingut	  
corresponent	  que	  necessitis.	  En	  un	  futur	  aquestes	  etiquetes	  poden	  canviar.	  	  
Finalment	  el	  cas	  que	  més	  problemes	  pot	  donar	  és	  la	  relació	  que	  té	  la	  base	  de	  dades	  amb	  les	  
lectures	  dels	  XML,	  principalment	  la	  relació	  entre	  els	  autors	  i	  els	  articles.	  Els	  autors	  han	  d’estar	  
exactament	  escrits	  en	  les	  dues	  parts,	  sino	  no	  reconeixerà	  l’autor	  i	  la	  publicació	  no	  es	  guardarà.	  
Per	  tant	  pels	  autors	  que	  no	  estiguin	  en	  el	  sistema,	  no	  es	  guarda	  la	  seva	  relació	  amb	  l’article	  i	  
per	  tant	  no	  es	  mostra.	  

Tota	  la	  intranet	  està	  feta	  amb	  efectes	  i	  events	  soportats	  i	  controlats	  per	  AJAX,	  des	  del	  botó	  
d’entrada,	  fins	  al	  link	  del	  menú	  principal.	  No	  ha	  estat	  fàcil	  perquè	  has	  de	  programar-‐ho	  tot	  des	  
de	  cero	  i	  has	  de	  tenir	  moltes	  coses	  en	  compte.	  A	  més	  la	  dificultat	  de	  que	  si	  hi	  ha	  errors,	  els	  has	  
de	  buscar	  línia	  per	  línia	  de	  codi.	  

Ha	  estat	  molt	  interssant	  el	  disseny	  de	  la	  interficie,	  tota	  feta	  a	  partit	  d’estils	  CSS.	  Cada	  racó	  de	  la	  
intranet	  i	  la	  part	  de	  la	  web	  ha	  estat	  mesurat	  al	  “píxel”	  igual	  que	  les	  fonts,	  els	  separadors,	  etc.	  

Tot	  plegat	  m’ha	  fer	  aprendre	  molt	  sobre	  sistemes	  distribuits	  i	  interficies	  i	  posar	  en	  pràctica	  
part	  dels	  coneixements	  que	  m’han	  ensenyat	  aquests	  anys	  a	  la	  carrera.	  

Les	  millores	  més	  significatives	  serien:	  
-‐ Crear	  un	  nou	  mòdul	  per	  poder	  pujar	  imatges.	  
-‐ Crear	  un	  nou	  mòdul	  per	  pujar	  arxius	  i	  poder	  comprartir-‐los.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Document	  Type	  Definition	  
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Bibliografia	  i	  referències	  

Per	  al	  desenvolupament	  d’aquest	  projecte	  s’han	  fet	  servir	  llibres,	  articles	  online,	  foros	  
d’internet,	  documentació	  online	  que	  es	  detallen	  a	  continuació.	  

Foros:	  

@ http://www.espaciolinux.com	  

Artícles:	  

@ http://www.desarrolloweb.com	  

@ http://www.enespanol.com.ar/2006/04/03/tutorial-‐de-‐htaccess	  

Documentació	  online:	  

@ http://www.php.net/manual/en	  

@ http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/index.html	  

@ http://www.wikipedia.org/	  

@ http://www.prototypejs.org/	  

@ http://www.w3schools.com/	  

Informació	  de	  llibres	  i	  apunts:	  

 Apunts	  assignatura	  Enginyeria	  del	  Software	  II	  (ES2)	  
 Gamma,	  E.;	  Helm,	  R.;	  Johnson,	  R.;	  Vlissides,	  J.	  Design	  Patterns.	  Addison-‐Wesley,	  1995	  
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Annexos	  

22. Disseny	  físic	  de	  la	  base	  de	  dades	  
Creació	  de	  les	  taules	  

create	  table	  persona(	  
id_pers	  int	  unsigned	  AUTO_INCREMENT,	  
dni	  varchar(10),	  	  
nom	  varchar(50)	  NOT	  NULL,	  
cognoms	  varchar(255)	  NOT	  NULL,	  
email	  varchar	  (255),	  
foto	  varchar(255),	  
telf	  varchar(255),	  
titulacio	  varchar(255),	  
carrec	  varchar(255),	  
depart	  varchar(255),	  
destx	  varchar(255),	  
vinculacio	  varchar(255)	  COMMENT	  'UOC,	  UPC,..',	  
baixa	  varchar(1)	  NOT	  NULL	  COMMENT	  'indica	  si	  esta	  esborrat	  del	  sistema	  de	  sortida	  =>	  0	  =	  NO;	  1	  =	  
SI',	  
PRIMARY	  KEY(id_pers,	  email)	  
)ENGINE=InnoDB	  
CHARACTER	  SET	  utf8	  COLLATE	  utf8_general_ci	  
COMMENT='Descripcio	  de	  persona';	  
	  
create	  table	  grup(	  
sigles	  varchar(10)	  PRIMARY	  KEY,	  
director	  int	  unsigned	  NOT	  NULL	  COMMENT	  'id	  de	  persona',	  
direccio	  varchar(255),	  
poblacio	  varchar(255),	  
telf	  varchar(255),	  
codiPostal	  varchar(255),	  
email	  varchar(255),	  
fax	  varchar(255),	  
baixa	  varchar(1)	  NOT	  NULL	  COMMENT	  'indica	  si	  esta	  esborrat	  del	  sistema	  de	  sortida	  =>	  0	  =	  NO;	  1	  =	  
SI',	  
FOREIGN	  KEY	  (director)	  REFERENCES	  persona(id_pers)	  
)ENGINE=InnoDB	  
CHARACTER	  SET	  utf8	  COLLATE	  utf8_general_ci	  
COMMENT='Descripcio	  de	  grup';	  
	  
create	  table	  idiom_grup(	  
grup	  varchar(10)	  COMMENT	  'sigles	  del	  grup',	  
idioma	  int	  unsigned	  COMMENT	  '1=>catala;	  2=>angles;...',	  
nom	  varchar(255)	  NOT	  NULL,	  
pais	  varchar(255),	  
PRIMARY	  KEY(grup,	  idioma),	  
FOREIGN	  KEY	  (grup)	  REFERENCES	  grup(sigles)	  ON	  DELETE	  CASCADE	  
)ENGINE=InnoDB	  
CHARACTER	  SET	  utf8	  COLLATE	  utf8_general_ci	  
COMMENT='Traduccions	  per	  a	  grup';	  
	  
create	  table	  pers_grup(	  
id_pers	  int	  unsigned	  COMMENT	  	  'id	  de	  persona',	  
grup	  varchar(10)	  COMMENT	  	  'sigles	  del	  grup',	  
PRIMARY	  KEY(id_pers,	  grup),	  
FOREIGN	  KEY	  (id_pers)	  REFERENCES	  persona(id_pers)	  ON	  DELETE	  CASCADE,	  
FOREIGN	  KEY	  (grup)	  REFERENCES	  grup(sigles)	  ON	  DELETE	  CASCADE	  
)ENGINE=InnoDB	  
CHARACTER	  SET	  utf8	  COLLATE	  utf8_general_ci	  
COMMENT='Relacio	  entre	  persona	  i	  grup';	  
	  
create	  table	  colaborador(	  
id_col	  int	  unsigned	  AUTO_INCREMENT	  PRIMARY	  KEY,	  
nom	  varchar(255)	  NOT	  NULL,	  
localitzacio	  varchar(255),	  
email	  varchar(255),	  
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url	  varchar(255)	  
)ENGINE=InnoDB	  
CHARACTER	  SET	  utf8	  COLLATE	  utf8_general_ci	  
COMMENT='Informacio	  sobre	  els	  col_laboradors';	  
	  
create	  table	  col_grup(	  
id_col	  int	  unsigned	  COMMENT	  	  'id	  colaborador',	  
grup	  varchar(10)	  COMMENT	  	  'sigles	  del	  grup',	  
PRIMARY	  KEY(id_col,	  grup),	  
FOREIGN	  KEY	  (id_col)	  REFERENCES	  colaborador(id_col)	  ON	  DELETE	  CASCADE,	  
FOREIGN	  KEY	  (grup)	  REFERENCES	  grup(sigles)	  ON	  DELETE	  CASCADE	  
)ENGINE=InnoDB	  
CHARACTER	  SET	  utf8	  COLLATE	  utf8_general_ci	  
COMMENT='Relacio	  entre	  colaborador	  i	  grup';	  
	  
create	  table	  article(	  
id_art	  int	  unsigned	  AUTO_INCREMENT	  UNIQUE,	  
num_publi	  int,	  
titol	  varchar(160),	  
any	  varchar(10),	  
tipus_publi	  varchar(255),	  
url_edic	  varchar(255),	  
url_bibtex	  varchar(255),	  
pag	  varchar(255),	  
lloc_publi	  varchar(160),	  
automatic	  int	  unsigned	  COMMENT	  '0=>Entrada	  manual;	  1=>Entrada	  automatica',	  
xml	  varchar(255)	  COMMENT	  'url	  del	  xml	  article',	  
FULLTEXT	  (titol,	  any),	  
PRIMARY	  KEY(titol,	  lloc_publi)	  
)ENGINE=MyISAM	  
CHARACTER	  SET	  utf8	  COLLATE	  utf8_general_ci	  
COMMENT='Descripcio	  Article';	  
	  
create	  table	  art_auto(	  
id	  int	  unsigned	  AUTO_INCREMENT	  PRIMARY	  KEY,	  
id_autor	  int	  unsigned,	  
data	  datetime	  COMMENT	  'data	  ultima	  actualitzacio',	  
url_autor_xml	  varchar(255)	  UNIQUE	  COMMENT	  'xml	  on	  están	  totes	  les	  url	  del	  articles	  per	  cada	  
autor',	  
FOREIGN	  KEY	  (id_autor)	  REFERENCES	  persona(id_pers)	  ON	  DELETE	  CASCADE	  
)ENGINE=InnoDB	  
CHARACTER	  SET	  utf8	  COLLATE	  utf8_general_ci	  
COMMENT='Informacio	  actualitzacio	  Articles	  automatic';	  
	  
create	  table	  art_pers(	  
id_art	  int	  unsigned,	  
id_pers	  int	  unsigned,	  
ordre	  int	  unsigned	  NOT	  NULL,	  
PRIMARY	  KEY(id_art,	  id_pers),	  
FOREIGN	  KEY	  (id_pers)	  REFERENCES	  persona(id_pers)	  ON	  DELETE	  CASCADE	  
)ENGINE=InnoDB	  
CHARACTER	  SET	  utf8	  COLLATE	  utf8_general_ci	  
COMMENT='Relacio	  article	  persona	  i	  grup';	  
	  
create	  table	  gestio_error(	  
id	  int	  unsigned	  AUTO_INCREMENT	  PRIMARY	  KEY,	  
id_pers	  int	  unsigned	  COMMENT	  	  'id	  de	  persona,	  en	  el	  cas	  de	  que	  estigui	  modificant	  algun	  
contingut',	  
missatge	  text	  NOT	  NULL	  COMMENT	  'descripcio	  error',	  
arxiu	  varchar(255)	  NOT	  NULL	  COMMENT	  'arxiu	  on	  es	  produeix	  error',	  
funcio	  varchar(255)	  COMMENT	  'si	  error	  es	  produeix	  en	  una	  funcio	  del	  sistema',	  
data	  datetime	  NOT	  NULL	  COMMENT	  'data	  en	  que	  es	  produeix	  un	  error'	  
)ENGINE=InnoDB	  
CHARACTER	  SET	  utf8	  COLLATE	  utf8_general_ci	  
COMMENT='Control	  usuaris	  per	  modificar	  aplicacio	  actualitzacions	  de	  la	  web';	  
	  
create	  index	  persona_email	  on	  persona(email);	  
	  
create	  table	  permis(	  
email	  varchar(255)	  PRIMARY	  KEY,	  
contrasenya	  blob	  NOT	  NULL,	  
permis	  varchar(255)	  DEFAULT	  'v'	  NOT	  NULL,	  
FOREIGN	  KEY	  (email)	  REFERENCES	  persona(email)	  ON	  DELETE	  CASCADE	  
)ENGINE=InnoDB	  
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CHARACTER	  SET	  utf8	  COLLATE	  utf8_general_ci	  
COMMENT='permisos	  per	  als	  usuaris	  de	  la	  intranet';	  

Creació	  del	  permisos	  d’usuari	  

grant	  select	  on	  mpibd.persona	  to	  'web'@'localhost'	  identified	  by	  'gs3w2b';	  
	  
grant	  select	  on	  mpibd.grup	  to	  'web'@'localhost';	  
	  
grant	  select	  on	  mpibd.art_pers	  to	  'web'@'localhost';	  
	  
grant	  select	  on	  mpibd.article	  to	  'web'@'localhost';	  
	  
grant	  select	  on	  mpibd.colaborador	  to	  'web'@'localhost';	  
	  
grant	  select	  on	  mpibd.idiom_grup	  to	  'web'@'localhost';	  
	  
grant	  select	  on	  mpibd.pers_grup	  to	  'web'@'localhost';	  
	  
grant	  select,	  update,	  insert	  on	  mpibd.*	  to	  'intranet'@'localhost'	  identified	  by	  'gs33ntr1n2t';	  
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