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Agraïments

Bé, això dels agraïments és una mica complicat de fer perquè no saps
com començar ni com acabar, i de fet tampoc saps que has de posar entre
el començament i el nal. Abans de començar però, dir que segur que se'm
passarà gent que hi hauria de ser, i molts dels que aquí apareixen mai sabran
que el seu nom apareix en un projecte de la FIB.

Les primeres persones que sens dubte han d'estar aquí i als quals els hi
guardo el meu major respecte són els meus pares, els quals han nançat
econòmicament tota la carrera, la vida sencera i els múltiples capritxos que
he tingut, i mai he sentit ni sola queixa i ni dubte, bàsicament han tingut un
petit lladre legal a casa. No sols és tracta dels diners, se'ns dubte aquest és
el menor dels maldecaps que els hi he donat.

Parlant de familiars he de tenir en compte la padrina, tots els seus precs
a Deu i tots el ciris que ha encés a missa, crec que ha patit més ella que jo
en aquest cinc anys. Podria la FIB atorgar també el títol d'Enginyeria en
Informàtica a ella?? no en tindrà ni idea, però s'ho ha currat molt.

Una altra personal important en el desenvolupament del projecte ha estat
el professor i director del projecte Enric Mayol, el qual ha donat la idea sobre
la que versa el projecte, i m'ha aguantat durant tot el procés de desenvolupament d'aquest (que no és poc, he sigut bastant pesadet amb els mails) i

com és mostra en el diagrama de Gantt que hi ha porahi en la memòria no
ha sigut sols un quadrimestre, que des del setembre que parlem.

No hem puc oblidar pas dels amics del poble (l'Anna, la Gris, la Meri, la
Emma, la Flozz, el Dani, el Roy, el Jaume...), els quals no han col·laborat
en el projecte, però han mostrat interès pel seu estat i han sigut una peça
fonamental en el que és la vida.

Dins els amics del poble també hi puc

incloure una personeta molt especial per a mi, la Mireia, la presència de la
qual en la meva vida és bastant recent, però la pobra ha enganxat tota l'etapa
del projecte, i la qual m'ha amenitzat les llargues hores que he passat davant
l'ordenador.

En Joan Martí i la Boixa, sense els quals no hauria pogut ser tant del
a les meves arrels i fallar pocs caps de setmana a Tremp. Això hem recorda
l'Alzina, no estic segur que tingui que agrair-li res a aquest servei i les seves
tortures i els seus atracs, tant mateix, quants viatges hem fet junts??

Amics que he fet en els quatre anys i mig que he passat a capital. Sempre
en recordaré dos, l'Alex, un gran company que ens vam conèixer pel fet de
ser forasters de Barcelona i tenir un accent diferent, i l'amistat ens ha unit;
i en Javi, un altre gran company amb el qual he compartit classes, feina i
algun que altre cafè al bar, un gran expert en JSF, un expert dels de veritat,
els que han aprés a base de osties. Sols dir-vos que quan recordo coses bones
de Barcelona casi sempre hi sou presents.

A alguns potser els hi semblarà exagerat, però no puc deixar de mencionar
la Sendy (el meu gos), la Cannondale i la Giant (les bicis) les quals han sofert
la meva necessitat de desfogar-me hi han fet una burrada de kilòmetres.
Parlant de kilòmetres, he d'incloure aquí la Unió Ciclista de Tremp, amb la

qual he passat grans moments, grans sudaes i sobretot, grans esmorzars.

Intelogística, l'empresa on vaig estar treballant de en un conveni i en la
qual vaig descobrir el món del desenvolupament web.

En Carles Farré, en Joaquim Trullas, en Javier Verdu, en Manuel Alejandro Pajuelo, en Jaime M. Delgado i altres que oblido, els quals han demostrat
que ha part de ser professors són persones, i el mite que els professors de les
universitats públiques no coneixen els alumnes és fals (encara que algun hem
recordi com el pesat de la gorra i no com en Víctor); i la professora Montserrat Maureso, que inclús es va arribar a preocupar per la meva en salut en
moments difícils.

El que ve ara ja no és un agraïment de mi cap a altres persones, hauria
de ser un agraïment del Fashion cap a la FIB. El Fashion és un bar de Tremp
que ha incrementat les seves arques gracies a la quantitat d'hores que hi he
invertit programant, descaboirant-me o simplement passant un bon rato.

Dit tot això, sols hem resta dir que totes les persones (i el que no són
persones) que aquí heu estat mencionades teniu un lloc guardat en el meu
cor.
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1

PROPOSTA DEL PROJECTE

1

Proposta del projecte

A

quest document està dirigit tant als responsables del projecte, com als
desenvolupadors del mateix. Als primers per la seva validació i aplicació

en el que es consideri oportú, i als segons com a document que marca l'anàlisi
de requisits i la implantació per a un futur desenvolupament i manteniment
de l'aplicació.

Φ 1.1

Motivacio del projecte

La genealogia entesa com a hobby, és un camp que està en expansió;
actualment als EUA és el segon passatemps que gaudeix de més popularitat,
i en la nostra societat cada dia són més les persones interessades en els seus
orígens.

La comunitat que comparteix els seus coneixements i/o troballes genealògiques està creixent; tant mateix, la forma que usen per a comunicar-se
continua sent una mica pedestre, bàsicament formen una mena de xarxa social que s'envia e-mails amb els seus interessos i/o troballes. Això comporta
una gran quantitat de mails en les safates d'entrada dels usuaris, i un treball
tediós per a triar els que realment són útils o importants.

§

1

PFC: QuiQueQuanOn

1.1

Motivació del projecte

La motivació principal d'aquest PFC és ajudar a aquesta comunitat a
agilitzar la seva comunicació.

La meva proposta consisteix en realitzar una web col·laborativa d'accés
lliure, la qual disposarà una part pública on l'usuari pot realitzar cerques
envers les troballes que es disposin. També tindrà una part privada on els
usuaris registrats podran introduir troballes que hagin realitzat, amb la possibilitat d'adjuntar enllaços, documents o referencies a les fonts.

El fet de voler desenvolupar una web en comptes d'un programa ve arrel
que en societat actual el model web està en clara expansió. A més, d'aquesta manera permet una expansió molt superior entre els possibles usuaris,
els quals la majoria no tenen excessius coneixements informàtics i el fet
d'haver de descarregar un programa, instal·lar-lo i congurar-lo suposaria
un impediment o un treball extra el qual possiblement els faria prescindir
d'usar-lo.

I quina relació tinc jo amb el grup de genealogia? De veritat aquest projecte realitza les meves motivacions com a persona?

La veritat és que jo

no tinc cap relació amb els genealogistes, i el meu interès en el camp de la
genealogia és més aviat minso. Tant mateix, el projecte en si compleix altres
interessos personals com ara la preferència en desenvolupar software via web,
explorar nous camps de la informàtica que en la carrera s'ensenyen de forma
més aviat teòrica, i un interès una mica més personal que potser no hauria
d'esmentar, com a estudiant de poble que sóc, i persona enamorada de les
seves arrels, fa molt temps que albergo el desig de tornar a casa, i aquest projecte em permetia dur-lo a terme des de qualsevol lloc amb eventuals viatges
a Barcelona.

PFC: QuiQueQuanOn
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Φ 1.2

Objectius del projecte

Els objectius principals del projecte són:

•

Agilitzar la comunicació del grup de genealogia

•

Permetre l'intercanvi de troballes que es realitzin

•

Oferir un servei on poder realitzar cerques

L'objectiu d'agilitzar la comunicació està íntimament relacionat amb el
de intercanvi de troballes. El que ha de quedar clar és que no em proposo
realitzar una mena de servei de correu electrònic, i no hi haurà cap servei de
missatgeria entre usuaris dins l'aplicació en si; tant mateix, com que cada
usuari haurà de proporcionar un correu electrònic a l'hora de registrar-se, si
que és permetrà que els usuaris registrats és puguin comunicar a través d'ell.

Com a permetre l'intercanvi de troballes entendrem el fet de poder publicar les troballes que els usuaris realitzin; i si algun usuari està interessat en
aquella troballa serà noticat via mail i/o via l'aplicació.

El darrer objectiu principal és el d'oferir un servei de cerca ; aquesta
part de l'aplicació serà d'accés públic, i no caldrà estar registrat per a poder
usar-lo.

Tant mateix, per a protegir una mica la propietat intel·lectual de

l'usuari que hagi realitzat la troballa, és requerirà estar registrat per a poder
visualitzar les fonts de les troballes.

§
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Φ 1.3

Funcionalitats i requisits fora de l'àmbit del projecte

Funcionalitats i requisits fora de
l'ambit del projecte
Fiabilitat de les dades dels usuaris

El sistema no emmagatzemarà dades condencials dels usuaris; l'únic que
se'ls hi requerirà serà un nom d'usuari, una paraula clau i correu electrònic

de contacte, el qual haurà de ser validat.

En base a que aquestes dades són poc rellevants la seguretat del sistema
no serà crítica. Denirem com a seguretat del sistema el fet de controlar els
privilegis que l'usuari tingui per a poder accedir als recursos.

Fiabilitat de les fonts

Em basaré en la bona voluntat dels usuaris, i conaré en que les fonts
introduïdes són dedignes. Al que em refereixo és que si un usuari introdueix
un enllaç que res té a veure amb la genealogia, o amb els paràmetres especicats, no serà controlat de forma automatitzada. Suposadament aquesta
hauria de ser una situació més aviat insòlita, ja que la comunitat genealògica
està especialment sensibilitzada en la abilitat i certesa de les fonts.

El que si es permetrà és que els usuaris administradors puguin eliminar
continguts i/o bloquejar usuaris.

PFC: QuiQueQuanOn
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Internacionalitzacio

El projecte està enfocat per a ser usat en tot el món, però en la versió
base que oferiré sols estarà disponible en català, castellà, anglès i francès.

Tant mateix és senzill d'expandir-lo per a que pugui ser usat en altres
llengües.

Això no implica que usuaris d'una part del món puguin introduir troballes
que és localitzen en altres parts del món.

Disseny d'una interfcie usable, accessible i
amigable

Tot i els meus esforços per a realitzar una plana web que entri pels ulls,
lluny queda de la qualitat d'altres interfícies que es poden trobar en la xarxa.

El meu treball com a informàtic s'ha fonamentat més en aconseguir una
aplicació que sigui fàcil d'utilitzar per a gent externa al món de la informàtica,
però si el projecte continua endavant no estaria de més que un dissenyador
expert poses mà en l'aplicació i li fes un rentat de cara.

§
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Desenvolupament del projecte

Φ 2.1

Decisions generals sobre el sistema

En aquest apartat discutiré les decisions que he pres a l'hora dissenyar
aplicació, donant una visió supercial a tots els aspectes arquitectònics i de
programació que engloba el projecte.

Aquest epígraf és d'especial interès en el moment que es plantegi una
actualització del software, una ampliació per a poder oferir un millor servei
o una integració amb altres productes.

La primera gran decisió que he pres, i que afectarà a tots els següents
apartats, és que tot el programari utilitzat sigui de codi lliure. En la meva
vida personal sóc un ampli usuari d'aquest tipus de software i mai n'he quedat
decebut; i la universitat mateixa posa èmfasi en l'ús d'aquest software.

Dins del software de lliure distribució apostaré per als sistemes gratuïts,
perquè com a bon català que sóc, sóc del puny tancat. Bromes a part, el fet
d'utilitzar software lliure i gratuït permetrà que l'aplicació és pugui portar
a altres sistemes amb una inversió econòmica ínma, sense haver de tenir
en compte llicencies i altres problemes derivats del software privatiu, i sense
haver de perdre en qualitat.

PFC: QuiQueQuanOn
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Aquesta aplicació va dirigida fonamentalment a col·lectius o societats sense ànim de lucre, com són (de moment) la majoria de societats o grups genealògics del nostre país, i per tant és interessant poder oferir el software amb
el menor cost possible.

La defensa del codi lliure és un tema àmpliament discutit i és pot trobar
gran quantitat d'informació. Les bases que fonamenten els benecis del open

source són (entre altres):

•

Al disposar del codi font tenim certa independència del proveïdor.

•

La informació (estat, bugs, etc.)

també és oberta, per tant, si hi ha

problemes te'n pots percatar ràpidament. Els projectes Open Source
són més ràpids de reaccionar davant problemes.

•

La comunitat (tant d'usuaris com desenvolupadors) és molt extensa
i diversa.

Això fa que els productes Open Source siguin àmpliament

testejats i es pugui obtenir ajuda i consells fàcil i ràpidament.

•

El codi obert és molt més exible que el codi privatiu. Cada usuari pot
modicar els programes per a adequar-los a les seves necessitats.

•

Des del punt de vista monetari no hi ha inversió en quan a software és
refereix.

ϕ 2.1.1

Model de l'arquitectura

El model inicial del projecte és basa en la utilització d'una sola màquina
(patró d'arquitectura Single Server )per a manejar tant el domini, com les

§
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vistes, com la base de dades.

Amb aquest model el rendiment depen directament de la conguració
del servidor (característiques hardware), i el motor de la base de dades (en
general) consumeix molta CPU, comportant una davallada en la resta de
procesos que executa la màquina. La disponibilitat d'aquest model tampoc
és gaire bona, ja que sols hi un punt de fallada; si falla aquest servidor,
l'aplicació no estarà accessible. Els benecis que aporta aquesta arquitectura
són:

1. Molt fàcil de mantenir

2. Cost reduït

3. Baixa complexitat

A l'hora de desenvolupar el projecte s'ha usat un ordenador portàtil Cen-

trino 2 vPro, i a mesura que el projecte anava avançant es portava l'aplicació
a un ordenador de sobre-taula Pentium IV 3.02Ghz. Aquest darrer ordenador estava connectat a la xarxa amb el port 8080 obert i permetia anar
provant l'aplicació en un entorn real. Les característiques de la xarxa eren:

1

velositat de baixada 3355kbps i velositat de pujada 512kb , i la torre estava

2

connectat al router per una xara sense ls de gran abast . En l'entorn real
és notava una clara davallada del rendiment en front a l'entorn de desenvolupament, on les proves és realitzaven sobre una xarxa local. A més la qualitat
de l'ordinador també és crítica, ja que en les proves realitzades en la xarxa
local, el rendiment era millor si s'atacava al portàtil que a la torre.

1 En

els millors moments. En els pitjors he arribat a veure una velositat de pujada de

48kbps
2 La torre estava a uns 40 metres del router
PFC: QuiQueQuanOn
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El fet d'anar mantenint l'aplicació en un entorn real ha permès d'anar
corregint errors que d'altra manera haguessin aparegut tots de cop i al nal.

Tots el ordenadors emprats treballaven sobre una Debian 5.0 ; tant mateix, les característiques de l'aplicació desenvolupada haurien de permetre

3

que pogués treballar en una plataforma Windows .

Figura 1: Logotip Debian

Debian

4

és una distribució de Linux la primera versió de la qual data del

juny de 1996. Actualment, la versió estable és Debian 5.0 Lenny que va ser
publicada el febrer de 2009.

Aquesta distribució és caracteritza per la seva estabilitat i la serietat dels
seus desenvolupadors. El fet que sigui una distribució molt estable, comporta
que abans de publicar una nova versió és testegi ns al darrer detall, i això
comporta molt temps, motiu pel qual disset anys després de la primera versió
sols n'hagin sortit deu (la versió 2.0 i altres van tenir derivats: 2.0, 2.1 i
2.2). La quantitat de paquets disponible ha anat augmentant a mesura que
sortien noves versions, i en la 5.0 hi ha aproximadament 23.000 paquets.

Debian és el pare de Ubuntu, una altra distribució de Linux, la qual
compta amb una comunitat d'usuaris ingent. Aquesta versió és caracteritza
per la seva facilitat d'instal·lació i d'ús, aquest fet la fa molt atractiva de
cara a usuaris que vulguin tenir Linux a casa seva i no vulguin maldecaps.

3 Això
4 La
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Tant mateix, empreses grans, empreses petites, organitzacions i milers de
persones individuals usen Debian perquè ofereix una capacitat de conguració molt major, un rendiment superior i la clara estabilitat respecte la resta
de distribucions.

PFC: QuiQueQuanOn
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ϕ 2.1.2

Base de dades

La base de dades és un tema crític en tota aplicació; i en aquesta, tot i
que el volum de dades inicial no sigui exagerat, és d'esperar que ha mesura
que els usuaris vagin realitzant troballes les dades creixin amb prestesa.

En aquest secció analitzarem les dues principals opcions que tenim per
a implementar l'emmagatzemament de dades: sistema de txers o Sistemes

Gestors de Bases de Dades.

Les característiques que ha de complir la base de dades són garantir la
robustesa de la solució, la integritat de les dades, la facilitat d'administració,
i el ple compliment amb la llei de protecció de dades; a més, és desitjable que
em suposi el mínim d'esforç.

L'apartat es complementa amb un quadre (gura 5, pàgina 16) en el que
es presenta de forma resumida i gràca l'anàlisi que s'ha fet de les bases de
dades.

Antes però farem un petit incís en les llicències.

Llicències

GPL
Llicència de programari lliure de caràcter víric. Si una aplicació X opera amb o conté una altra aplicació amb llicència GPL, X esdevindrà una
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aplicació de software lliure amb codi obert amb llicència GPL.

Figura 2: Logotip GPL

BSD
És permès l'ús i la distribució de programari, amb o sense modicacions,
sota les següents restriccions:

•

La redistribució del codi de l'aplicació ha de mantenir el copyright
original.

•

La redistribució del binari de l'aplicació ha de reproduir el copyright
original i aquesta llista de condicions.

•

Cap nom organitzatiu ha de servir per promocionar el producte que
usa l'aplicació sota aquesta llicència.

Sistema de Fitxers
Aquesta és potser la opció més pedestre i tediosa. Consisteix bàsicament
en mantenir totes les dades en txers dels sistema que serien gestionats per
el propi programador.

PFC: QuiQueQuanOn
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El fet d'haver d'implementar jo mateix tot aquest sistema m'hagués consumit molt temps, i el rendiment obtingut segurament no seria òptim.

A

més, provablement hagués comés algun error de programació que posaria en
perill la integritat de les dades.

SGBD
Utilitzant un SGBD em desentenc d'haver de lidiar amb tots els aspectes
de més baix nivell, i s'obté un rendiment molt superior. Aquest sistema també
ajuda a aconseguir una millor separació de les tasques i permet exportar tot
el sistema de base de dades en un ordenador dedicat. Altres avantatges que té
aquest sistema és que hi han eines especialitzades per a poder fer i recuperar
copies de seguretat, eines per a explorar el contingut de la base de dades, i
poder fer-hi consultes i modicacions.

Així doncs em vaig decidir per usar un Sistema Gestor de Bases de Dades.

La següent decisió consistia en elegir quin motor de bases de dades usar.

Atenyent-nos a la decisió d'usar programari de distribució pública i gratuïts, els principals components dels que disposem són MySQL, PostgreSQL
i SapBD.

MySQL
La darrera versió estable es la 5.1.44 que data del 22 de febre del 2010.
Entre els seus avantatges s'ha de destacar que és un SGBD multi-plataforma
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i de lliure distribució, encara que sota la llicència GPL.

Entre les noves característiques que incorpora la versió 5.0 respecte la
darrera versió estable (MySQL 4.0) destaquen:

•

Seguretat per a la protecció de les seves dades

•

Possibilitat de crear procediments emmagatzemats

•

Suport per a connexions segures (xifrades) entre els clients MySQL i el
servidor, utilitzant el protocol SSL (Secure Sockets Layer).

La conguració estàndard de MySQL té la missió de ser tan ràpida com
sigui possible, així que no s'usen les connexions xifrades per defecte.

Fer-

ho, faria que el protocol client/servidor fos molt més lent. Xifrar dades és
una operació que requereix un ús intensiu de CPU, i per tant obliga a la
màquina a realitzar feina addicional que retarda altres tasques de MySQL.
Per a aplicacions que requereixin la seguretat que proveeixen les connexions
xifrades, el treball de computació extra està justicat.

MySQL permet que el xifrat sigui activat per a connexions individuals.
Pot escollir entre una connexió normal sense xifrar, o una segura xifrada
mitjançant SSL depenent dels requeriments de les aplicacions individuals.

Com a SGBD de codi obert i de lliure distribució, les eines d'administració
no les aporta la mateixa casa comercial, i aquestes s'han d'afegir com a plugins totalment independents de la instal·lació a la màquina però que també
són de codi obert i de lliure distribució.

PFC: QuiQueQuanOn
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Figura 3: Logotip MySQL

SapBD
Aquest s'emmarca dins el consorci amb MySQL, sota el nom de MaxDB.
D'aquesta manera, des del quart trimestre del 2003, la distribució de SapDB
es fa sota el nom de MaxDB, amb les mateixes llicències GPL. La principal
diferència entre SapDB i les versions MySQL roman en la possibilitat de
denir procediments emmagatzemats i disparadors a la base de dades, així
com transaccions.

L'empresa alemanya SAP garanteix la continuïtat del

projecte.

PostgreSQL
És el que ofereix més funcionalitats:

transaccionalitat (encara que els

benchmarks comparatius mostren una execució considerablement molt lenta
amb la utilització de transaccions), mecanismes de seguretat complementaris
a la parella usuari-contrasenya, rutines de recuperació, procediments emmagatzemats i disparadors (programats en llenguatge C) i rutines pròpies de
generació de XML. A més, la llicència de distribució és BSD, amb menys
restriccions que la GPL.

No obstant això, no és un SGBD destacable pel seu rendiment ni pel seu
throughput. És, com es destaca al paràgraf anterior, un SGBD lent.
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Figura 4: Logotip PostgreSQL

Administració remota
Transaccions
Seguretat incorporada
Criptograa

MySQL

SapBD

PostgreSQL

via programari

via programari

via programari

√

√

√

√

√

√

√
√

Recuperació

√

XML
Stored procedures

√

√

√

√

√

√

√

√

GPL

GPL

BSD

Triggers
Multiplataforma
Llicencia

Figura 5: Quadre de decisió

En un primer moment vaig elegir MySQL per anitat, tots el projectes que
he desenvolupat anteriorment ho he fet amb aquest software i no en tinc cap
queixa, però el tutor del projecte em va proposar d'usar PostgreSQL ja que
suposadament és més potent i permet un major control. El fet d'usar aquesta
darrera tecnologia em suposava un repte personal, així que vaig decidir a
emprar-la.

El fet d'usar un SGBD nou em va suposar una sèrie de problemes inicials:
la instal·lació no era tan trivial com MySQL, MySQL disposa d'una GUI molt

PFC: QuiQueQuanOn
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intuïtiva i dedicada únicament a aquest SGBD, i en PostgreSQL vaig haver
d'usar una GUI general

5

la qual no permetia una gestió tan especialitzada

com la de MySQL i en ocasions era molt pobra; però pel que fa a consultes
i llenguatge d'interacció amb les bases de dades era pràcticament igual.

Després vaig descobrir que instal·lant els binaris de la web ocial de Post-

greSQL, s'instal·len eines d'administració.

5 Tora
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Servidor i tecnologies a usar

Des de bon començament tenia decidit usar JSP (Java Server Pages )
per a la generació de les pàgines.

Vaig estar treballant en una empresa

on desenvolupàvem un projecte amb aquesta tecnologia, i vaig observar el
potencial d'aquesta.

De fet, he usat JSF (Java Server Faces ) que és una

versió posterior a JSP. Aquest framework ajuda al programador a generar el
codi HTML sense necessitat de tenir gaires coneixements d'aquest. A més,
el codi subjacent és en Java, el qual és el que bàsicament hem aprés en el
transcurs de la carrera. JSF potencia la separació entre la capa de vistes i
la capa de domini.

El fet d'usar JSF casi m'obligava a usat Tomcat com a servidor, també
tenia l'opció d'utilitzar GlassFish, però el primer està molt més estès i té una
millor integració amb Eclipse.

La generació de les pàgines és fa a partir de txers XHTML, els quals
estan escrits en XML.

La combinació JSF amb Tomcat és el fonament bàsic per al desenvolupament de l'aplicació, tant mateix he fet ús d'una sèrie de Frameworks per
a agilitzar el manegament tant de la capa de vistes com de la capa de dades.
Aquest frameworks són RichFaces, Tomahawk i Spring.

PFC: QuiQueQuanOn
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RichFaces
Aquest framework està íntegrament enfocat a la capa de vistes; permet
fer ús de components visuals molt més estètics, i fa ampli ús de la tecnologia

AJAX i JavaScript per a aconseguir que l'usuari tingui una experiencia molt
més dinàmica.

Una altra de les propietats interessants d'aquest framework és que permet
a l'usuari poder canviar el tema de visual per a adequar-lo als seus gustos, i
al programador a generar aquests temes visuals d'una manera relativament
senzilla.

L'accés a internet està àmpliament estès, i cada dia és més gran la varietat
de dispositius amb els quals es pot accedir a la xarxa.

RichFaces també

potencia aquesta característica adequant els components HTML que genera
en funció de les propietats del dispositiu des del que s'accedeix.

Figura 6: Logotip RichFaces

Tomahawk
Aquest és un altre framework visual, però molt més senzill que RichFaces.
Bàsicament sols l'he usat perquè dóna un major control dels identicadors
dels components que genera, i perquè permet guardar l'estat dels beans
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Spring
El model base d'aquest framework és un contenidor, però té una sèrie de
mòduls que poden ser activats en funció de la necessitat del programador.
Entre aquests mòduls destacarem Spring Security, AOP, i accés a base de
dades.

La primera idea era usar Spring en conjunció amb Hibernate per a gestionar l'accés a la base de dades, tal era la convicció que inclús vaig arribar a
desenvolupar part del domini d'aquesta manera; però parlant amb el tutor,
vam decidir que el model de negoci no era tan complex com per a fer ús
d'Hibernate, i l'overhead que generaria l'ús d'aquesta tecnologia compensava
de sobres la feina de programar jo mateix l'accés a la base de dades.

Spring Security gaudeix de gran renom ja que és una implementació de la
seguretat molt bona i el model bàsic costa poc de congurar, així doncs em
proposava d'usar-lo. Un cop congurat i programat vaig observar comportaments estranys en l'aplicació, i tot i que funcionava, un usuari poc entès no
hauria sabut resoldre el problema. Després d'una amplia cerca en la xarxa
vaig trobar que el problema venia donat a que les versions d'Spring i Rich-

Faces que usava no és complementaven gaire bé, i òbviament, cadascun dels
grups desenvolupadors d'ambdós frameworks és desentenia del problema. Així doncs, ni corto ni perezoso em vaig posar a desenvolupar el meu propi
mòdul de seguretat.

Figura 7: Logotip Spring
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No podem acabar aquesta secció sense parlar de Google Maps. Tothom
coneix aquest servei, i la majoria de webs ja l'integren d'alguna manera.
Aquesta aplicació no podia ser menys, i també en fa ús a l'hora de mostrar
els resultats de les cerques.

En la gura 8 és mostra un resum de les tecnologies i frameworks usats,
juntament amb les versions dels mateixos.

Tecnologia Versió
Tomcat

6

JSF

1.2

RichFaces

3.3.2

Tomahawk

1.1.9

Spring

2.5

PostgreSQL

8.4

Java

5

XML
JavaScript
AJAX

Figura 8: Taula resum de tecnologies
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ϕ 2.1.4

E

Programacio

n quant a programació ho podríem denir a nivell de capes.

En totes les

capes s'usa Java, però cada capa de l'aplicació té les seves particulari-

tats.

Java
Java és un llenguatge orientat a objectes i multi-tasca, i un dels objectius
que es volia assolir amb la seva creació era la portabilitat dels programes
desenvolupats amb ell. El seu lema és write once, run anywhere.

Figura 9: Logotip Java

Un programa escrit en Java podrà córrer en pràcticament qualsevol tipus
d'ordinador. Una de les claus de l'èxit de Java són les seves capacitats multiplataforma, que expliquen la peculiar arquitectura del llenguatge.

Java no funciona com la major part de llenguatges de programació compilats, on el compilador passa el codi font al llenguatge màquina concret del
processador i l'enllaçador construeix els txers executables. Java és compilat
i interpretat simultàniament.

PFC: QuiQueQuanOn

§

22

2

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

El procés comença com a qualsevol llenguatge, s'escriuen els txers font
(.java) i després es compilen (obtenint així els .class). Aquests txers ja
poden ser distribuïts. No hi ha, doncs, encadenament (linkage ) (Figura 10 ).

Figura 10: Cicle d'un programa Java

Els txers resultat de la compilació (.class), no són codi màquina ni res
que pugui ser entès per cap sistema operatiu, sinó que contenen bytecodes :
una mena de codi de baix nivell que serà interpretat per la màquina virtual

de Java (Figura 11), una màquina abstracta (que només és programari);
aquesta haurà de ser instal·lada a la màquina real en la qual es vulgui executar
l'aplicació continguda als txers

*.class.

Figura 11: Màquina Virtual Java

Això fa que el codi de bytecodes que distribuïm sigui independent del
maquinari i del sistema operatiu de la màquina en la qual calgui executar-lo.
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Evidentment, qui executa el codi (la màquina virtual de Java ), sí que
ho és de dependent, però existeixen màquines virtuals per a quasi totes les
plataformes més utilitzades.

A més de característiques esmentades un altre motiu que m'impulsa ha
elegir Java com a llenguatge d'aplicació és que és el llenguatge sobre el que s'ha pres major esment en el transcurs de la carrera, i també és un requeriment
si és vol usar JSP.

Aquí es pot veure un diagrama de la seva arquitectura (Figura 12):

Figura 12: Arquitectura Java

PFC: QuiQueQuanOn
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Eclipse
6

És un projecte de codi obert , per al desenvolupament d'aplicacions d'escriptori fent servir Java i utilitzant un entorn integrat de desenvolupament
(IDE ). Aquesta plataforma permet que les aplicacions siguin desenvolupades
a partir del components de software anomenats mòduls. Un mòdul és un ar-

xiu java que conté les classes de java escrites per interaccionar amb les APIs
d'Eclipse i un arxiu especial (manifest le ) que l'identica com a mòdul.
Les aplicacions construïdes a partir d'aquests mòduls poden ser ampliades
afegint nous mòduls.

Figura 13: Logotip Eclipse

L'entorn integrat de desenvolupament (IDE ) d'Eclipse utilitza mòduls
(plugins ) per a proporcionar totes les seves funcionalitats, a diferència d'altres entorns monolítics on està generalment prexada, tant si a l'usuari li
fan falta com si no.

Aquest mecanisme de mòduls permet que l'entorn de

desenvolupament suporti altres llenguatges a més de Java.

Per al desenvolupament d'aquest projecte de  de carrera s'ha usat la

6 http://www.eclipse.org/
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7

versió Ganymede d'Eclipse , la qual proporciona de facto eines molt útils per
al desenvolupament d'aplicacions web.

MagicDraw
8

Aquest és un programa per
a generació de diagrames UML
que disposa de la extensió WAE
Figura 14: Logotip MagicDraw

per a aplicacions web, i permet crear els teus propis es-

tereotips, molt útil a l'hora de crear l'UX Model.

Pot funcionari tant en

Windows com en Linux, però requereix llicencia per a poder-lo usar.

GanttProject
9

Programa gratuït basat en java (executable en Windows i en Linux) per a la
generació de diagrames de Gantt.

7 http://www.eclipse.org/ganymede/
8 www.magicdraw.com

9 http://www.ganttproject.biz/
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Φ 2.2

Analisi i especi cacio del projecte

ϕ 2.2.1

Descripcio general del sistema

Tipus d'usuaris
En la nostra aplicació diferenciarem bàsicament entre tres tipus d'usuaris:

1. Administradors

2. Registrats

3. Anònims

Cada tipus d'usuari té un rol especíc, i en funció d'aquest és controla a
quins recursos pot accedir.

A continuació descriurem una mica més detalladament que pot fer cada
tipus d'usuari, i com s'aconsegueix els privilegis.

Anònims
Aquest usuaris als quals també anomenarem usuaris invitats, són aquells
que no estan registrats, o bé, estan registrats però encara no han iniciat una
sessió en el sistema.
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Tindran els privilegis mínims; per tant sols podran:

•

Realitzar cerques, però les fonts estan restringides

•

Llistar tots els llocs disponibles en el sistema

•

Llistar tots els cognoms i cases disponibles en el sistema

•

Veure les estadístiques dels més buscats

•

Veure els enllaços d'interès

Registrats
Aquest són els usuaris que han creat un compte en l'aplicació. Per a fer
això sols s'ha d'accedir al formulari de registre i introduir les dades necessàries. Els camps obligatoris són: el nom d'usuari, una paraula clau i un correu
electrònic. Un cop s'han introduït les dades i s'ha processat el formulari l'usuari rep al correu que ha facilitat un enllaç per a validar les dades. Un cop
conrmat l'autenticitat del correu l'usuari queda activat per a poder fer ús
dels recursos accessibles amb els privilegis dels usuaris registrats.

PFC: QuiQueQuanOn

§

28

2

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

Els usuaris registrats a més de les possibilitats que disposen els usuaris
anònims, poden:

•

Visualitzar les fonts

•

Crear noves troballes

•

Veure els interessos personals

•

Afegir nous interessos personals

•

Veure les subscripcions personals

•

Afegir noves subscripcions

•

Subscriure's a algun interès del sistema

•

Llistar les noticacions que s'han generat

•

Veure el perl públic

•

Editar les dades del perl

•

Eliminar continguts que ells hagin introduït

Administradors
Els administradors són els usuaris amb majors privilegis del sistema. Per
aconseguir aquest rol cal que un altre usuari administrador els atorgui a un
usuari registrat.
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Poden realitzar les mateixes operacions que un usuari registrat i a més:

•

Llistar tots els usuaris del sistema

•

Editar els usuaris, poden deshabilitar-los

•

Modicar els llocs, cognoms i cases del sistema

•

Eliminar el contingut d'altres usuaris

•

Llistar els literals del sistema

•

Modicar els literals del sistema

Requisits funcionals
L'objectiu primari del sistema és facilitar la comunicació del grup de
genealogia, i permetre una compartimentació de les troballes que és realitzin.

Per a assolir aquests objectius s'ha de crear un sistema que faci les següents funcionalitats bàsiques:

•

Crear troballes

•

Motor de cerca de les troballes del sistema

•

Mecanisme per a subscriure's als paràmetres que caracteritzen una troballa, i ser noticat en el cas que hi hagi noves dades d'interès

Aquestes són les eines bàsiques que el sistema ha de satisfer; òbviament
en base a això el sistema és podrà ampliar amb funcionalitats noves, algunes
de les quals ja incorporarà la primera versió de aplicació.

PFC: QuiQueQuanOn
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Requisits no funcionals
Ja s'ha comentat diverses vegades la importància d'aconseguir que el programa sigui el més accessible possible, i requereixi el mínim d'esforç per part
de l'usuari abans de començar a fer-ne ús, per això es proposa el paradigma
d'aplicació web.

De cara a l'experiència que tindrà usuari és important aconseguir un
temps de resposta acceptable i oferir una interfície amigable i estèticament
atractiva, a més d'una participació dinàmica.

Altres requisits que hauria de complir és tenir bona abilitat, i capacitat
de recuperació en cas que passes alguna catàstrofe.

Seria interessant també aconseguir localitzar tot el sistema de logueig en
un mòdul independent per a poder integrar aquesta aplicació amb altres.

En vista que els usuaris nals poden no ser grans entessos en el món
de la informàtica, és aconsellable per que a modicar el comportament de
l'aplicació (conguració, afegir nous textos, afegir links d'interés...)

no fes

falta modicar el codi font i recompilar, ho haver d'executar consultes sobre
la base de dades directament des de SQL.

§
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Funcionalitats i casos d'us

En aquesta secció denirem tots els casos d'ús que el sistema tindrà en
compte. Els actors principals que apareixen en cada cas d'ús, corresponen als
usuaris amb els privilegis mínims que poden realitzar el cas d'ús que s'està
contemplant, així doncs, tots els usuaris amb privilegis superiors també el
podran acomplir.

En tots els casos en que es requereixi que l'usuari hagi iniciat una sessió,
si aconsegueix arribar a la plana web que implementa aquell cas d'ús serà
redireccionat a la pàgina de login.

Abans de mostrar el diagrama de casos (gura 15) i la denició explícita
d'aquests, denirem una mica millor els actors de sistema; com ja he dit a
començament d'aquesta secció, els actors vindran determinats per els tipus
d'usuaris que el sistema contempla:

Usuari anònim:

usuari que no té compte al sistema; les seves possibilitats

d'actuació al sistema seran molt pobres

Usuari registrat:

usuari que té un compte, pot modicar la informació del

sistema, però sense que les dades introduïdes per altres usuaris se'n
pugui veure repercutides.

Usuari administrador:

usuari el compte del qual té assignat els majors

privilegis del sistema

PFC: QuiQueQuanOn
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Figura 15: Diagrama dels casos d'ús
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Usuaris

Afegir usuari (registrar-se)
Cas d'ús

Afegir usuari (registrar-se)

Actor principal

Usuari anònim

Personal involu-

L'usuari anònim vol registrar-se al sistema per a

crat i interessos

convertir-se en usuari registrat

Precondicions

L'usuari no té cap compte en sistema

Garanties d'èxit

El sistema passa a tenir un usuari registrat més, amb

(postcondicions)

les dades introduïdes
Usuari

Sistema

1. Introdueix les dades
2.

Processa les dades i

envia un correu electrònic amb l'enllaç per a

Curs típc

validar l'adreça de contacte
3. Segueix l'enllaç
4. L'usuari queda activat

Curs alternatiu

2. Si les dades són incorrectes es torna al formulari i
es notica a l'usuari de quin ha sigut el problema
3. Si l'usuari no rep el correu electrònic, l'usuari restarà deshabilitat

Editar el perl d'usuari
PFC: QuiQueQuanOn
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Cas d'ús

Editar el perl d'usuari

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

L'usuari vol modicar o afegir algunes dades del seu

crat i interessos

perl

Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió

Garanties d'èxit

El sistema registra les noves dades introduïdes

(postcondicions)
Usuari
1.

Curs típc

Sistema

Efectua els canvis

oportuns al formulari
2. Processa el formulari
i guarda els canvis

Curs alternatiu

2. Si alguna dada és invàlida es torna al formulari i
es notica a l'usuari de quin ha sigut el problema

Llistar tots els usuaris

Cas d'ús

Llistar tots els usuaris

Actor principal

Usuari administrador

Personal involu-

L'usuari vol veure tots els usuaris del sistema, junta-

crat i interessos

ment amb els seus paràmetres bàsics

Precondicions

L'usuari ha iniciat un compte que posseeix els privilegis d'administrador

Garanties d'èxit

El sistema mostra una llista de tots els usuaris

(postcondicions)
Curs típc

Sistema
1. Mostra un pàgina amb tots els usuaris

Curs alternatiu
§

35

PFC: QuiQueQuanOn

2.2

Anàlisi i especicació del projecte

Veure el perl d'un altre usuari
Cas d'ús

Veure el perl d'un altre usuari

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

Vol veure el perl d'un altre usuari del sistema

crat i interessos
Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió

Garanties d'èxit

És mostra el perl de l'usuari desitjat

(postcondicions)
Curs típc

Sistema
1. Mostra el perl de l'usuari desitjat

Curs alternatiu

Veure el perl personal
Cas d'ús

Veure el perl personal

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

Vol veure el seu propi perl

crat i interessos
Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió

Garanties d'èxit

Es mostra el perl personal

(postcondicions)
Sistema

Curs típc

1. Mostra el perl de l'usuari que ha iniciat la
sessió

Curs alternatiu

PFC: QuiQueQuanOn
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Interessos

Llistar Interessos del sistema

Cas d'ús

Llistar Interessos del sistema

Actor principal

Usuari anònim

Personal involu-

L'usuari vol veure tots els interessos del sistema. Si hi

crat i interessos

ha una sessió iniciada es mostrarà també quin usuari
ha creat cadascun dels interessos

Precondicions
Garanties d'èxit

Es mostra la llista d'interessos del sistema

(postcondicions)
Curs típc

Sistema
1. Mostra tots els interessos del sistema

Curs alternatiu

Llistar interessos personals
Cas d'ús

Llistar interessos personals

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

Vol veure els seus interessos

crat i interessos
Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió

Garanties d'èxit

Es mostren tots els interessos de l'usuari que ha ini-

(postcondicions)

ciat la sessió
Sistema

Curs típc

1. Mostra la llista d'interessos de l'usuari que
ha iniciat la sessió

Curs alternatiu
§
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Veure interès

Cas d'ús

Veure interès

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

Vol veure els detalls d'un interès concret, juntament

crat i interessos

amb les troballes que tingui

Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió

Garanties d'èxit

Es mostren les dades de l'interès, i les seves troballes

(postcondicions)
Sistema

Curs típc

1. Mostra els detalls de l'interès i les seves troballes

Curs alternatiu

Crear interès
PFC: QuiQueQuanOn
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Cas d'ús

Crear interès

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

Vol afegir un interès al seu compte

crat i interessos
Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió

Garanties d'èxit

L'usuari passa a tenir el nou inte¯es

(postcondicions)
Usuari
1.

Sistema

Especica els pa-

ràmetres que caracterit-

Curs típc

zen un interès
2. Processa el formulari
3. Crea el nou interès
4.

Afegeix l'usuari a

l'inte¯es

Curs alternatiu

3. Si l'usuari ja té un interès equivalent es noticat
i no és modiquen ni els interessos del sistema, ni
l'usuari
4. Si existeix un interès equivalent, l'usuari s'afegeix
a l'interès existent i no se'n crea cap.

Crear interès en base a un interès existent
§

39

PFC: QuiQueQuanOn

2.2

Anàlisi i especicació del projecte

Cas d'ús

Crear interès en base a un interès existent

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

L'usuari a vist un interès que vol afegir al seu compte

crat i interessos
Precondicions

L'usuari té un compte, ha iniciat una sessió, i està
visualitzant la llista d'interessos del sistema

Garanties d'èxit

L'usuari passa a tenir el nou inte¯es

(postcondicions)
Curs típc

Sistema
1. Afegeix l'usuari a l'interès

Curs alternatiu

Eliminar un interès

Cas d'ús

Eliminar un interès

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

Ha perdut l'interès per algun dels interessos associats

crat i interessos

al seu compte

Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió

Garanties d'èxit

Passa a tenir un interès menys

(postcondicions)
Sistema
1. Dóna de baixa l'usuari com a interessat de

Curs típc

l'interès en qüestió
2. Si no hi ha cap altre usuari interessat, s'elimina l'interès del sistema

Curs alternatiu

PFC: QuiQueQuanOn
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Subscripcions

Crear una nova subscripció
Cas d'ús

Crear una nova subscripció

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

L'usuari vol afegir una nova subscripció per a rebre

crat i interessos

noticacions quan és creïn troballes que compleixin
aquella subscripció

Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió

Garanties d'èxit

L'usuari passa a tenir una nova subscripció

(postcondicions)
Usuari
1.

Sistema

Introdueix els pa-

ràmetres corresponents

Curs típc

a la subscripció que vol
crear
2.

Es crea una nova

subscripció per a l'usuari

Curs alternatiu

2. Si el formulari s'ha enviat sense cap paràmetre és
torna a la mateixa pàgina i es notica a l'usuari
2. Si en el sistema ja existeix una altra subscripció
igual, s'afegeix l'usuari a la subscripció existent
2. Si l'usuari ja té una subscripció igual, se'l notica
i no s'afegeix

Crear una subscripció en base a un interès existent
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Cas d'ús

Crear una subscripció en base a un interès existent

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

L'usuari veu un interès, ja sigui seu o creat per un

crat i interessos

altre usuari, al qual es vol subscriure's

Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió, i està
veien una llista d'interessos (personals o del sistema)

Garanties d'èxit

L'usuari passa a tenir una nova subscripció

(postcondicions)
Usuari

Sistema

1. Selecciona l'interès al

Curs típc

qual és vol subscriure
2. Afegeix l'usuari a la
subscripció

Curs alternatiu

Veure subscripcions personals
Cas d'ús

Veure subscripcions personals

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

L'usuari vol veure totes les subscripcions que té

crat i interessos
Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió

Garanties d'èxit

És mostra una llista de totes les subscripcions a les

(postcondicions)

que l'usuari s'ha afegit

Curs típc

Sistema
1. Mostra la llista de subscripcions

Curs alternatiu

PFC: QuiQueQuanOn
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Eliminar una subscripció
Cas d'ús

Eliminar una subscripció

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

Vol eliminar alguna subscripció per a deixar de ser

crat i interessos

noticat

Precondicions

L'usuari té un compte, ha iniciat una sessió, i està
veient la llista de subscripcions personals

Garanties d'èxit

L'usuari passa a tenir una subscripció menys

(postcondicions)
Usuari
1.

Sistema

Selecciona les subs-

cripcions que vol elimi-

Curs típc

nar
2.

Borra l'usuari dels

subscrits

en

aquelles

subscripcions

Curs alternatiu
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Troballes

Inserir troballa
Taula 1: Cas d'ús Inserir troballa

Cas d'ús

Inserir troballa

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

L'usuari ha realitzat una troballa i la vol introduir en

crat i interessos

el sistema

Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió

Garanties d'èxit

El sistema passa a tenir una nova troballa i els usuaris

(postcondicions)

subscrits són noticats
Segueix...
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Taula 1: Cas d'ús Inserir troballa (continuació)

Usuari
1.

Sistema

Introdueix els pa-

ràmetres que caracteritzen la troballa
2.

Mostra

els

in-

teressos que acompleixen aquests paràmetres
3.

Repeteix el pas 1

per tots els paràmetres

Curs típc

que pugui caracteritzar
la troballa
4.

Introdueix les fonts

corresponents a la troballa
5.

Emmagatzema

la

troballa i les fonts
6. Cerca les subscripcions que la troballa compleix, i notica als usuaris subscrits
Segueix...
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Taula 1: Cas d'ús Inserir troballa (continuació)

Curs alternatiu

2.

Si no és rep cap paràmetre, és torna a la plana

inicial mantenint les dades introduïes ns als moment
6. Si hi ha problemes al guardar la troballa o les fonts
es notica a l'usuari
* En tot moment l'usuari pot cancel·lar l'operació i
és torna a la plana principal de l'aplicació

Veure troballa

Cas d'ús

Veure troballa

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

Vol veure els detalls d'una troballa (fonts)

crat i interessos
Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió

Garanties d'èxit

És mostren totes les dades de la troballa

(postcondicions)
Curs típc

Sistema
1. Mostra la troballa juntament amb les fonts

Curs alternatiu

Cercar troballes
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Cas d'ús

Cercar troballes

Actor principal

Usuari anònim

Personal involu-

L'usuari vol realitzar una cerca en base a uns parà-

crat i interessos

metres de troballa

Precondicions
Garanties d'èxit

És mostra els resultats obtinguts de la cerca

(postcondicions)
Usuari
1.

Sistema

Introdueix els pa-

ràmetres que caracterit-

Curs típc

zen una troballa
2.

Realitza la cerca i

mostra els resultats obtinguts

Curs alternatiu
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Notificacions

Veure noticacions
Cas d'ús

Veure noticacions

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

Vol veure les noticacions que el sistema a generat

crat i interessos
Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió

Garanties d'èxit

Es mostren totes les noticacions de l'usuari

(postcondicions)
Sistema

Curs típc

1.

Mostra les noticacions de l'usuari que ha

iniciat la sessió

Curs alternatiu

Eliminar una noticació
Cas d'ús

Eliminar una noticació

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

Vol eliminar alguna noticació

crat i interessos
Precondicions

L'usuari té un compte, ha iniciat una sessió i està
visualitzant la llista de noticacions

Garanties d'èxit

Passa a tenir una noticació menys

(postcondicions)
Curs típc

Sistema
1. Elimina la noticació en qüestió

Curs alternatiu
PFC: QuiQueQuanOn

§

48

2

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

Noticar via correu electrònic
Cas d'ús

Noticar via correu electrònic

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

Vol que una noticació concreta de les que ha rebut

crat i interessos

via web li sigui noticada via correu electrònic

Precondicions

L'usuari té un compte, ha iniciat una sessió i està
visualitzant la llista de noticacions

Garanties d'èxit

L'usuari rep un correu amb la noticació

(postcondicions)
Sistema

Curs típc

1.

Processa la noticació i l'envia via correu

electrònic

Curs alternatiu
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Entitats i llocs

Llistar llocs

Cas d'ús

Llistar llocs

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

Vol veure tos els llocs que consten a la base de dades

crat i interessos

del sistema

Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió

Garanties d'èxit

Es mostren tots els llocs que hi ha en la base de dades

(postcondicions)
Sistema

Curs típc

1. Mostra els llocs registrats en el sistema

Curs alternatiu

Llistar entitats

Cas d'ús

Llistar entitats

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

Vol veure totes les entitats (cognoms i cases) que

crat i interessos

consten a la base de dades del sistema

Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió

Garanties d'èxit

Es mostren totes les entitats que hi ha en la base de

(postcondicions)

dades

Curs típc

Sistema
1. Mostra les entitats registrades en el sistema

Curs alternatiu

Crear un lloc
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Cas d'ús

Crear un lloc

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

Vol afegir un lloc per a poder-lo usar com a paràmetre

crat i interessos

de caracterització d'interessos, troballes o subscripcions

Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió

Garanties d'èxit

El sistema té un nou lloc

(postcondicions)
Usuari

Sistema

1. Introdueix les dades
del lloc (nom, sinònims,
pertany)

Curs típc

2.

En base al nom del

lloc intenta aconseguir
les coordenades.
3. Crea el lloc en la base
de dades del sistema

Curs alternatiu

2. Si ja existeix un lloc amb les mateixes característiques es notica a l'usuari i no es crea

Crear una entitat
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Cas d'ús

Crear una entitat

Actor principal

Usuari registrat

Personal involu-

Vol afegir una entitat per a poder-la usar com a parà-

crat i interessos

metre de caracterització d'interessos, troballes o subscripcions

Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió

Garanties d'èxit

El sistema té una nova entitat

(postcondicions)
Usuari
1.

Sistema

Introdueix les da-

des de la entitat (tipus,

Curs típc

nom, sinònims)
2.

Crea l'entitat en la

base de dades del sistema

Curs alternatiu

2. Si ja existeix una entitat amb les mateixes característiques es notica a l'usuari i no es crea

Editar llocs
PFC: QuiQueQuanOn
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Cas d'ús

Editar llocs

Actor principal

Usuari administrador

Personal involu-

Vol modicar les dades referents a algun lloc registrat

crat i interessos

en la base de dades del sistema

Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió

Garanties d'èxit

El lloc especicat té les noves dades

(postcondicions)
Usuari

Sistema

1. Introdueix les modi-

Curs típc

cacions
2. S'altera el lloc en la
base de dades amb les
noves característiques.

Curs alternatiu

2. Si les noves dades violen algun restricció del lloc,
es notica a l'usuari

Editar entitats
§
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Cas d'ús

Editar entitats

Actor principal

Usuari administrador

Personal involu-

Vol modicar les dades referents a alguna entitat re-

crat i interessos

gistrada en la base de dades del sistema

Precondicions

L'usuari té un compte i ha iniciat una sessió

Garanties d'èxit

L'entitat especicada té les noves dades

(postcondicions)
Usuari

Sistema

1. Introdueix les modi-

Curs típc

cacions
2.

S'altera l'entitat en

la base de dades amb les
noves característiques.

Curs alternatiu

2. Si les noves dades violen algun restricció de l'entitat, es notica a l'usuari
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ϕ 2.2.3

Model conceptual

En la gura 16 (pàgina 56) podem veure el model conceptual del domini
al complert. Donat que el model al complert abasteix molts conceptes, en
aquesta secció anirem desglossant poc a poc cadascun d'aquest conceptes.
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Figura 16: Model Conceptual del domini
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Usuaris

Figura 17: Model conceptual de domini, detalls d'usuari

La classe usuari (user) és el component principal a l'hora de manegar les
dades de cada usuari. Cal destacar:

•

Un usuari té com a mínim un rol (role) que identica els privilegis que
té sobre l'aplicació.

•

L'usuari està lligat amb les troballes (Finding) que ha realitzat i els
interessos (Interest) que ha creat per la relació

interests.

•

Els interessos d'un usuari venen especicats per la relació

•

Quan es crea un nou interès, l'usuari té dues relacions amb aquest
(owner i

§
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interests),

però si es dóna de baixa de l'interès, mantindrà
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owner.

Sistema notificacions

Figura 18: Model conceptual de domini, detalls del sistema de noticacions

Aquest mòdul de l'aplicació és el que concentra el major interès teòric.
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Es volia muntar un sistema amb el qual l'usuari pogués ser avisat de fets
que poden ser del seu inte¯es, i alhora pogués escollir la forma en que seria
noticat.

En aquesta primera versió de l'aplicació sols he contemplat dues formes
de contacte:

Via web

Aquesta forma no es pot desactivar. En l'aplicació hi ha una pla-

na on es mostra de forma actualitzada les noticacions que ha rebut
l'usuari que ha iniciat la sessió

Via correu electrònic

Dins d'aquest mètode l'usuari pot seleccionar l'as-

siduïtat en que serà informat: immediatament, diàriament, setmanal-

ment, mensualment o mai.

ControlFinding

El

serà una classe que s'encarregarà de generar les

noticacions pertinents quan es creï una troballa, i si s'escau les enviarà.

SearchItem
Aquesta classe s'encarrega de la caracterització de les troballes, interessos
i subscripcions.

Cada

SearchItem

està compost de tres

Items,

amb la particularitat que

no es pot repetir el tipus; és a dir, que no podrà haver-hi dos

Where's

o dos

When's,

i com a mínim tindrà un

Item.

What's

o dos

En varies ocasions em

referiré a aquests conjunts d'items com a els paràmetres que caracteritzen un

fet genealògic.
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Figura 19: Model conceptual de domini, detalls dels searchitem

La classe

When té diverses especialitzacions en funció de com és el període

temporal que volem avarcar:

Concrete:

data concreta ; sols té una data, i avarca el dia concret de la data.

ClosePeriod:

període tancat ; té dues dates, i el període correspon a l'espai

temporal entre ambdues.

DownOpenPeriod:

període obert inferiorment ; té una sola data, i avarca

des de la data inicial que tingui l'aplicació ns a la data que té la classe.

TopOpenPeriod:

període obert inferiorment ; té una sola data, i avarca des

de la data que té la classe ns al moment actual.

indexClasses domini!Entity!House indexClasses domini!Entity!Surname
La classe
o un

What està relacionada amb la classe Entity, que pot ser un Surname

House; anàlogament, la classe Where té una relació amb la classe Place,

que en funció del paràmetre
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State...
ses

What

Això s'ha fet així en comptes d'especicar directament les clasi

Where

ja que d'aquesta manera podem reusar els conceptes de

Surname, House i Place

que moltes vegades es repetiran, i crear un base de

dades de llocs i d'entitats en la pròpia aplicació.

Interessos i troballes

Figura 20: Model conceptual de domini, detalls d'interessos i troballes

Tant interessos com troballes són implementacions de la classe abstracta

AbsInterest,

que alhora és una especicació de la classe

SearchItem.

Les característiques substancials són:
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•

Són classes disjuntes

•

Les troballes tenen

•

Un interès ha de tenir com a mínim un interessat

•

Una troballa pot no estar referida a cap interès; l'anomenarem troballa

Sources

(fonts)

casual

Sistema automatitzat

Figura 21: Model conceptual de domini, detalls del sistema automatitzat

Aquest mòdul ha estat desenvolupat per a poder efectuar tasques que
s'han de fer de manera periòdica i no requereix cap interacció per part de
l'usuari.

Un dels grans atractius d'aquesta aplicació és que permetrà als usuaris
d'expressar de quines troballes volen ser noticats quan es realitzin (en el
cas que algun usuari la registri al sistema). Per a fer això aplicaré el patró
observador (veure la secció 2.3.2 en la pàgina 78), fent els símils següents:

Observador:
Observat:

els usuaris

els searchItems
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Quan un usuari és noticat és crea una instància de

Notification i s'insereix

a la base de dades junt amb la data en que s'haurà d'enviar la noticació
via mail. Des d'aquest moment l'usuari pot veure la noticació a través de
la plana de noticationsList.jsf, i quan venci la data de noticació, rebrà un
mail.

Les dues tasques automàtiques que he observat en aquesta versió de l'aplicació són:

•

Enviar les noticacions que estan pendents.

•

Mantenir les restriccions de domini.

AutoNotify
Aquesta classe és l'encarregada d'inspeccionar la taula on es guarden les
noticacions (veure Sistema de noticacions en la pàgina 58) que estan pendents de ser enviades, i quan hagi vençut el temps que l'usuari ha especicat
per la periodicitat de ser avisat, enviarà els correus corresponents.

AutoCompressDB
Hi ha restriccions de domini les quals per el disseny de l'aplicació és difícil
de controlar des del domini. Per a poder controlar que aquestes restriccions
és mantenen, aquesta classe del domini tindrà un mètode que serà executada
periòdicament mirarà si és compleixen les restriccions i en cas negatiu, les
arreglarà.
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AutoServlet

i

AutoRunnable

és el que fa

possible que en l'entorn web i mitjançant un txer de conguració

10

és pu-

gui executar un mètode de certes classes amb una periodicitat diferent per
cadascuna de les instàncies.

Una segona funció d'aquesta classe és mantenir la taula de

searchitems

amb el menor tamany possible; així doncs mirarà si per alguna causa s'han
creat

searchitems

equivalents, i en cas armatiu els fusionarà en un de sol.

Literals
Aquesta classe està a cavall entre el domini i les vistes. La seva funcionalitat rau en permetre la internacionalització de l'aplicació en les diverses
llengües suportades. Aquest tema s'abordarà més àmpliament en la secció
2.4 (pàgina 106).

10 web.xml
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Φ 2.3

A

bans

Disseny del sistema

de passar a denir el disseny de cadascuna de les capes de l'apli-

cació, voldria mostrat l'estructura de l'aplicació, i fer èmfasis en els

txers de conguració que s'hauran de modicar en cada instal·lació que es
faci de l'aplicació.

Estrutura física
L'aplicació s'entrega encapsulada en un txer war, juntament amb un
txer SQL

11

amb l'esquema de la base de dades.

Aquest txer s'haurà de

descomprimir i col·locar-lo en el directori on el servidor Tomcat té les aplicacions

12

.

En la gura 22 es mostra l'estructura del txer war nal.

En el directori arrel trobem els següents directoris i txers:

txers XHTML i JSP:
css:
js:

codi per a generar les planes web de l'aplicació.

directori on és guarden els fulls d'estil.

directori on hi ha els txer Javascript.

images:

directori on s'emmagatzemen les imatges que l'aplicació usa en la

interfície gràca.

11 schema.sql
12 En
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Figura 22: Estrutura física del war

template:

directori on hi ha les plantilles que s'usen per a generar les pàgines

que s'entregaran al navegador client.

WEB-INF:

directori on hi ha els txers de conguració i les classes Java.

A continuació l'exploraré en més detall.

description:

directori on l'aplicació guardarà les descripcions de les fonts

(sources).

sources:

directori on és guardaran les pròpies fonts de tipus document o

text.

Cal remarcar que la localització dels directoris

description i sources no

és xa, és pot modicar en els txers de conguració de l'aplicació, tan mateix
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és vitalici que els

sources

estiguin dins el propi directori de l'aplicació, ja

que si no fos així, en el cas que el document fos una imatge no és podria
mostrar.

El directori

classes:

WEB-INF

conté:

directori que conté totes les classes Java en els corresponents packa-

ge. El directori conté els txers .java i .class.

lib:

directori amb les llibreries que usa l'aplicació. Aquestes llibreries n'hi
hauria prou amb que estiguessin accessibles a través del classpath, tant
mateix, per a facilitar la instal·lació i evitar que s'hagi d'estar buscant
dependències i problemes derivats, he optat per a incloure totes les
llibreries dins la pròpia aplicació.

applicationContext.xml:

txer xml que congura Spring per a saber els

beans que ha de tenir en compte i les seves característiques.

app.properties:

txer de propietats on es congura els path principals que

usa aplicació, el codi de Google Maps, els paràmetres del correu, etc.
(veure )

db.properties:

txer que guarda la conguració de l'accés a la base de

dades (veure ).

faces-cong.xml:

txer que diu a l'aplicació les url que ha de servir, i els

uxos que pot seguir un usuari a través de l'aplicació.

web.xml:

txer de conguració de l'aplicació. En aquest hi podem trobar

la conguració de RichFaces, la conguració per a poder interactuar
amb Spring i altres paràmetres.

Cal destacar el paràmetre app.path

que s'haurà de modicar amb la ruta de l'aplicació en cada instal·lació.
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Figura 23: Estrutura del directori WEB-INF

Estructura física de les classe
Tot el codi font està localitzat dins un package general anomenat

pfc.

Com és pot apreciar en la gura 24, immediatament dins el directori pfc
hi trobem tres directoris més:

bundles:

txers properties per a la internacionalització de aplicació (veure

l'apartat 2.4 en la pàgina 106).

domain:
view:

package que implementa la capa de domini.

package que conté totes les classes referents a les vistes.

A l'hora de desenvolupar l'aplicació s'ha mirat de mantenir el mínim de
dependències possibles entre capes, per tal de facilitar la feina en el cas que
es volgués canviar-ne alguna.
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Figura 24: Estructura física del package principal

ϕ 2.3.1

pfc

Disseny capa de presentacio

Per a denir la interfície de l'aplicació usarem uns artefactes especials per
al disseny d'aplicacions web. Aquests artefactes són:

•

UX model (User eXperience)

•

WAE (Web Application Extension for UML)

L'UX model conté tres artefactes:

Screens:

denició de les propietats de les pantalles

Sotryboard sequences:

diagrama de seqüència que mostra les operacions

que pot dur a terme l'usuari a través de la GUI.
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descriu els uxos que pot seguir l'aplicació.

En la gura 25 és mostra els Screens i els Navigational paths.

Aquest

diagrama és interessant perquè permet una visió global de l'aplicació a grans
trets. Hi ha molta informació que no és representar en aquest model, com
ara els privilegis necessaris per a accedir a les pàgines. A l'hora de generar
el diagrama no he estat especialment rigorós, perquè s'hagués fet molt més
enfarfegós i m'ha semblat que per a entendre el funcionament de l'aplicació
no feia falta més cosa.

Quan dic que no he estat rigorós em refereixo a

que he omès molts atributs necessaris, alguns formularis i altra informació
poc rellevant; en el que si que he sigut rigorós és en que apareguin totes les
pantalles i les seves navegacions. Referent a aquest punt cal matisar un parell
de punts.

El primer és que no apareix la pantalla de login (la classe
és mostra sols és un formulari associat a la classe

HomePage).

login

que

A la pàgina

dedicada únicament al login s'hi accedeix de forma automàtica quan s'intenta
accedir a una plana amb uns privilegis insucients. Ressaltar també que el

formulari de Login de fet està associat a la plantilla general, per tant hauria
de tenir una associació amb totes les pàgines de l'aplicació.

El segon punt es refereix a la navegació. Com és pot apreciar en el model
conceptual, la classe

HomePage

té moltes associacions per a dirigir-se a la

majoria de planes de l'aplicació.

Això és degut a que hi ha un menú que

per a poder navegar més lliurement.

Aquest menú també està inclòs dins

la plantilla general, així doncs, si hagués sigut estrictament rigorós hauria
d'haver afegit per a cada pantalla, totes les navegacions cap a les altres
pàgines; moltes línies, massa línies.
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Figura 25: User eXperience model
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Un cop vista la capa de presentació un tant globalment, passaré a detallarla una mica usant WAE. WAE és una extensió de UML enfocada a aplicacions
web, i permet (per exemple) modelar un diagrama com el de UX molt més
detalladament, amb els links que hi ha en cada pàgina, cap a on porten i quina
informació content, de quina manera és genera el codi html que s'entregarà
al client, etc.

Tota aquesta informació que aporta de més respecte UX fa que el tamany
del diagrama també augmenti considerablement, i donat que la gura 25 ja
ha ocupat lo seu, he optat per a fer amb WAE sols una petita part del que
seria l'aplicació sencera. La part que descriuré (gura 26) conté bàsicament la
pàgina home.jsf (perquè és punt d'entrada i central de l'aplicació) i la pàgina

insertFind.jsf

(perquè és d'especial inte¯es i posteriorment (en la pàgina

2.3.2) faré el diagrama de seqüència d'una creació d'una troballa nova). Hi
ha altres pàgines, com ara login.jsf, viewFind.jsf i search.jsf que han estat
incloses perquè són accessibles des de les altres.

Del diagrama que apareix en la gura 26 destacarem quatre punts per a
facilitar la seva comprensió, i que es vegi la coherència entre aquest model i
el de UX, doncs han de representar el mateix.

El primer que hem de dir es que una altra vegada he abusat de la simplicació del model, i he omès que el

LoginForm

està associat amb totes les

server pages. També cal ressaltar que en el diagrama sembla que el Logon
sols pugui redirigir la petició cap a

Home, en la secció 2.3.2 de la pàgina 83 es

veurà que això no és ben be així. Totes les client page són generades a partir
de server pages, podria sembla (i així està modelat) que la pàgina login.jsf
és casi estàtica, que no necessita cap server page que la generi. Si fos molt
rigorós no seria així, ja que la login.jsf també exten la plantilla genèrica, a
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més, el que si que usa es l'objecte

Logon.

La veritat és que no sabia molt

bé com modelar aquesta classe, ja que està a una mica a cavall entre la capa
de domini i la de presentació. Al nal he optat per a modelar-lo com a una
classe de domini.
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Figura 26: Web Application Extension for UML
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ϕ 2.3.2

Disseny de la capa de domini

Aquesta secció la subdividirem en dues parts que cal ressaltar:

1. Patrons

2. Diagrames de seqüència

Patrons
En aquesta secció llistaré i donaré unes breus idees de com és fan servir
i per a que serveixen. Alguns els he aplicat per a que venen derivats de l'ús
d'algun framework emprat. Altres componen parts fonamentals del sistema.

L'ordre de presentació vindrà denit per les capes on són aplicats:

1. Capa de vistes

2. Capa de domini

3. Capa de dades

De tots els aquí presents, el més rellevant en aplicació és el Patró obser-

vador.
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MVC
El fet d'usar el framework JSF comporta usar una sèrie de patrons alguns
del quals són inherents al framework, i com a usuari d'aquest ni tant sols n'ets
conscient. MVC és un dels patrons que haurem d'usar si volem generar les
pàgines amb JSF.

Aquest patró proposa dividir l'aplicació en tres nivells:

1. Model: Nivell funcional, conté el domini

2. View: Mostra la informació i obté les dades del domini

3. Controler: Maneja la informacio introduïda per l'usuari i els events, i
els processa.

Intercepting Filter
Aquest mecanisme permet afegir mòduls funcionals que s'executaran en
seqüència per a cada petició que arribi.

El camí que segueixen les peticions és basa en:

1. Arriba la petició

2. Es passa al primer dels ltres

3. El ltre processa la petició, i la sortida és passa al següent ltre ns
que s'acabin.
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Gracies ha aquest patró podem fer ús de RichFaces, Tomahawk, Spring,
altres frameworks o mòduls que pot crear el propi desenvolupador.

Composite View
Per regla general les pàgines webs segueixen una estructura bàsica que
varia per cada web, però les diferents vistes de la mateixa web segueixen
aquesta plantilla, per exemple, una web pot denir que la seva estructura
bàsica sigui el títol en la part superior, i el menú de funcionalitats a la part
esquerra de la pantalla.

Aquest patró prenten donar una solució a aquesta qüestió. La idea bàsica
és generar la pàgina nal com una composició de diferents parts de codi; així
doncs, seguint l'exemple anterior, tindríem un codi per a la generació del
títol, un altre codi per a la generació del menú, un codi especíc per a cada
vista, i una plantilla que composa les tres parts en un sol resultat.

View Helper
En la majoria de casos la lògica de domini no és pot mostrar directament,
sinó que s'ha de modicar adequadament per a fer-la comprensible, i en molts
casos sols ens interessa una part de la informació que contenen els objectes.

Aquest patró proposa crear uns objectes que simulin les classes de domini, però sense contenir la lògica de domini, guardant únicament les dades
necessàries per a poder generar les vistes.

L'aplicació d'aquest patró la podem trobar dins els package pfc.view.pages.viewhelper.
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Patró Plantilla
Aquest patró està pensat per a dominis que fan ús del mecanisme d'herència. L'aplicació que he desenvolupat sembla a priori un bona candidata a
fer ús d'aquest patró.

La idea bàsica que aquest patró proposa és implementar l'operació en la
super-classe, i mitjançant mètodes abstractes denits a les subclasses aconseguir el comportament desitjat.

L'exemple més clar d'ús d'aquest patró el tenim el classe abstracta StdDAO. Aquest classe deneix el mètode abstrate

getTable

el qual retorna la

taula concreta que cada subclasse modela.

Patró observador
L'aplicació d'aquest patró serà una de les part més importants de l'aplicació que estem discutint.

En general són les accions de l'usuari les que generen events en el domini.
El que pretén aquest patró és que el propi domini pugui generar events. En el
cas que ens ocupa, el que pretén aconseguir és que els usuaris pugui denir que
és el que els hi interessa (i volen ser noticats) i quan hi hagi modicacions en
aquests interessos el propi domini pugui generar les noticacions pertinents.

Per a especicar una mica millor aquest patró dins la meva aplicació,
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els observadors seran els usuaris, i els objectes sobre els quals es subscriuran
seran els

SearchItem.

Sols amb aquest dos components ja podríem muntar el

sistema d'observació, però en aquesta aplicació volem oferir la possibilitat de
personalitzar la periodicitat en que l'usuari serà noticat. Aquí és on entra
en joc el

ControlFinding,

el qual gestionarà la creació de nous ndings

i s'encarregarà de noticar als usuaris pertinents en el moment que hagin
congurat en el seu perl.

Controlador de Capa de Dades
Tots els accessos a base de dades és fan a través de la classe
Totes les classes del package
se

pfc.domain.base.StdDAO.

pfc.domain.dao són especialitzacions de la clas-

StdDAO.
La classe

StdDAO

bàsicament s'encarrega d'executar les consultes i mo-

dicacions. En base a l'operació

executeUpdate(String query, boolean

autocommit,boolean endupdate) s'implementen altres operacions per a inserir, eliminar, modicar o consultar la base de dades de forma que el programador no s'hagi de preocupar de quin és el format exacte de la consulta
que s'ha d'enviar al SGDB. Aquesta operació s'encarrega de crear la connexió
amb la BD, i en funció dels paràmetres tanca o no la connexió.

StdDAO també disposa d'una sèrie d'operacions per a transformar els tipus
13

bàsics a strings per a poder crear les consultes convenientment

.

Ressaltar també que les operacions de consulta no retornen la típica classe

13 Per

exemple ressaltarem el cas del propis strings, els quals necessiten que estigui en

un format E'el string que volem posar' per a que el paràmetre pugui contenir accés i altres
paràmetres típics de UTF-8
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ResultSet, en aquest cas retornen una classe de conveniència MyResultSet,
la qual conté com a camp de visió pública el

Connection.

ResultSet,

el

Statement

i el

Això s'ha fet així ja que vaig observar que quan el sistema

començava a rebre gran quantitat de consultes, fallaven i el problema era
que hi havia un excés de clients. Desprès de lidiar amb el problema i consultar diversos manuals de bases de dades i altres fonts, vaig descobrir que

PostgreSQL té la particularitat que per a tancar la connexió, primer s'ha
d'executar la sentencia

statement.execute(END)

desenvolupar la classe MyResultSet, amb l'operació

, per aquest motiu vaig

close

que s'encarrega

de tancar la connexió convenientment.

Totes les classes contingudes dins el package
cacions de la classe

pfc.domain.dao són especi-

StdDAO, i ofereixen operacions d'accés per clau, consultes

especials, etc. sobre els objectes de la classe concreta. El conveni de noms
seguit consisteix en
nyent a

NomDeClasseDAO,

pfc.domain.entities,

que retornen objectes del tipus
les taules que modelen el

on

NomDeClasse

i aquesta classe

NomDeClasse

DAO

és una classe perta-

es basa en operacions

o són operacions que afecten a

NomDeClasse.

A part d'aquestes classes també hi ha la classe

DB, que s'escapa una mica

al patró de les anteriorment comentades. Aquesta classe té un caire una mica
més general, no representa a cap entitat en concret, està pensada per a poder
ser usada des de qualsevol part i per a qualsevol tipus de consulta.

La frase usada des de qualsevol part amaga un doble sentit. Les classes que
extenen

StdDAO són usades per diversos beans

propi bean. La classe

de les pàgines com a camps del

StdDAO corresponent a cadascun dels bean és manegada

per el contenidor d'Spring, amb el qual sols hi ha una instància de cada classe.
El fet que aquests objectes s'accedeixin a través d'Spring comporta un segon
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problema: en el cas que des de el domini és vulgui accedir directament a la
base de dades, a priori no és pot; i el cas del sistema automatitzat, com que
són threads fora del ux de JSF i Spring, tampoc pot accedir a la BD. Així
doncs, la classe DB a l'hora de crear la connexió té en compte les següents
opcions, en l'ordre de preferència que aquí s'exposa:

1. FacesContext, això estarà accessible si prové d'una petició HTTP, i
pot accedir a la conguració de JSF. En aquest cas usarà el paràmetre

app.path

del txer

web.xml.

2. Variable de sistema, mirarà d'obtenir la variable de sistema

CATALINA_HOME,

la qual conté la ruta ns a l'arrel de Tomcat.

Si algun del dos sistemes sistemes funciona, tindrà la ruta ns a la carpeta
que conté el txer

db.properties,

el qual emmagatzema les dades per a

poder crear la connexió amb la BD.

DAO
L'elecció del SGDB a usar no és una decisió trivial, ja he comentat a la
secció 2.1.2 que jo pretenia usar MySQL i he acabat usant PostgreSQL. Es
podria donar que algun dia aquesta aplicació vagi a parar a un servidor el
qual no usi PostgreSQL.

La proposta d'aquest patró es basa en usar unes classes que implementin
una interfícies general (pfc.domain.interfaces.DAO) i hi hagi tantes implementacions de la interfície com tipus d'accés, així l'aplicació es podria portar
a un sistema amb un SGDB diferent, o un sistema que utilitzi el sistema de
txers per a guardar les dades, o un sistema distribuït.
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En la meva implementació hi ha algun lleuger canvi respecte la versió
típica d'aquest patró.

En el meu model m'he d'oblidar de la creació dels

DAO 's i d'actualitzar el seu camp DataSource, ja que se n'encarrega Spring
i el seu mòdul AOP (Aspect-Oriented Programming )

14

.

Diagrames de seqüència

14 Aquest

és el cas general, en alguna situació que s'ha tingut que usar algun DAO i que

no és disponia, s'ha procedit a crear-lo i posar-li el

DataSource

procediment és correcte, ja que ve a ser el que faria

Spring

d'un altre DAO. Aquest

, doncs sols crea una instància

de DataSource
PFC: QuiQueQuanOn

§

82

2

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

Login i Mòdul de seguretat
Ja he comentat anteriorment en la secció Fiabilitat de la pàgina 4 que la
seguretat del sistema no és crítica, però s'ha de tenir en compte.

Els principis de la seguretat és basen el les següents idees:

Authentication:
Authorization:

identicació única dels usuaris.

control de l'accés als recursos i operacions que es permet a

un usuari en concret.

Non-repudiation:

garantia que un usuari no podrà negar que ha efectuat

una operació.

Condentiality:
Integrity:

assegurar-se que les dades són privades i condencials.

garantir que les dades estan protegides dels accidents o modi-

cacions deliverades.

Availability:

capacitat de mantenir el sistema accessible pels usuari legí-

tims.

La primera idea quan començava a desenvolupar el projecte era utilitzar el
mòdul de seguretat d'Spring (Spring Security ), el qual és fàcil de congurar
i és pot aconseguir un control inclús a nivell d'operacions de domini.

La conjunció dels frameworks RichFaces i Spring, en les versions que uso
genera un problema en el procés de logeig.

Si els usuaris als quals va di-

rigida l'aplicació tinguessin uns fonaments mínimament bons d'informàtica
aquest bug és podria obviar, ja que sabrien com continuar, però donat que
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els usuaris que en faran ús no tenen uns coneixements tecnològics gaire profunds, he hagut d'improvisar un mòdul de seguretat, el qual tindrà en compte
bàsicament els principis de Authentication i Authorization.

El motiu principal d'incloure l'explicació del mòdul de seguretat en aquesta secció, ve impulsat per què en un futur aquesta aplicació podria estar
integrada amb Moodel (o algun altre sistema) i tot el sistema d'autenticació
passes a través del nou sistema. Aquest fet requeriria unes quantes reformes
en el codi d'aquesta aplicació. Per aquesta raó posaré èmfasi en com és controla l'accés, on és guarda la informació de l'usuari que està loguejat, i des
d'on és fa el login.

El mòdul de seguretat el podríem dividir en dues parts:

1.

Login:

procés en el qual l'usuari inicia una sessió en el sistema. Tot el

procés d'iniciar i nalitzar sessions és fa a través de la classe

pfc.view.utils.Logon;

d'aquesta manera, si s'hagués de canviar el sistema d'autenticació les
modicacions sols afectarien a aquesta classe. El diagrama corresponent a l'operació de login es mostra en la gura 27 (pàgina 87).

2.

Testeig de privilegis:

cada vegada que s'accedeix a una pàgina és

compara els rols que necessaris per visualitzar la pàgina amb els rols de
l'usuari que ha iniciat la sessió. Aquest procés es mostra en la gura
28 (pàgina 89).

El procés de Testeig de privilegis requereix una explicació més detallada
que tot seguit exposaré. Abans però comentar un parell de detalls del procés
de Login.

En la gura 27 és pot apreciar que qui inicia l'acció de login és LoginPage ;
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això no és ben bé així ja que aquesta acció és pot fer des de la pàgina dedicada
exclusivament al login, o des de qualsevol altra pàgina generada a partir de
la plantilla

layout_basic.xhtml.

En aquesta plantilla hi ha una secció en

la qual, si no hi ha cap sessió iniciada es mostra un formulari de login, i si
s'ha iniciat una sessió es mostren unes dades bàsiques sobre l'usuari que l'ha
iniciada, i una sèrie de links (Tancar sessió, Veure perl, Editar perl ).

En l'execussió de l'operació login el primer que és fa és recuperar l'usuari
de la base de dades en funció del nom d'usuari que s'ha introduït en el
formulari. Cal ressaltar que ns aquí no és té en compte el mot d'accés, el
qual està encriptat en la base de dades usant l'algorisme MD5. Un cop és té
l'usuari és mira:

•

Si existeix

•

Si coincideixen els passwords encriptats

•

Si està activat

Si qualsevol de les condicions anteriors falla l'usuari és redirigit a la pàgina
inicial mostrant un missatge d'error explicant el motiu pel que ha fallat. En
cas contrari (tot ha anat bé) és posa dins la sessió http dos paràmetres:

session_user:
session_roles:

usuari que ha iniciat la sessió.

rols de l'usuari que ha iniciat la sessió.

Ressaltar també les operacions 14 i 15 de la gura 27. Aquestes petites
línies de codi són un petit truquet que m'he inventat per tal que si un usuari
anònim intenta accedir a una pàgina que requereix estar autenticat, sigui
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redirigit a la pàgina de login, i en cas que el login sigui satisfactori, sigui
retornat a la pàgina que volia visualitzar.

La idea és que la pàgina que

produeix la redirecció a la plana de login introdueixi en una variable de sessió
la forma d'accedir a ella. Quan és realitza el login, si és fa correctament, es
mira aquesta variable, i si té algun valor es redirigeix la petició en funció
d'aquell valor.

Ara que s'ha vist com es realitza el login i on estan les dades corresponents,
estem en posició de veure com és realitza el Testeig de privilegis.

La idea fonamental és que cada pàgina denirà el mètode abstracte
de la classe

StdPage.

Aquesta classe, alhora deneix el mètode plantilla (veu-

re Patró Plantilla en la pàgina 78)
cridarà l'operació

getTitlePage

testPage

getTitle,

el qual en primera instància

(que mirarà si els privilegis d'usuaris són su-

cients) i després obtindrà el títol de la pàgina en concret que es vulgui
renderitzar.

Comentar que per a que aquest mètode funcioni totes les pà-

gines han d'extendre la plantilla

title

layout_basic.xhtml

i redenir la secció

per a que s'obtingui el títol del bean corresponent a aquella pàgina.

També cal que en cada pàgina hi hagi denit quins són els rols necessaris per
a poder visualitzar-la (si no n'hi ha cap, s'entén que és d'accés públic); això
és fa a través de l'atribut

roles de la classe StdPage, que cada especialització

d'aquesta inicialitzarà en la seva creadora.

La madre del cordero d'aquest mòdul està en l'operació

roles_page, roles_user)

que és pot veure en la gura 28c.

testPage(
Les gures

28a i 28b no són tant importants, per això és mostren un tamany més reduït.

En la gura 28a és veu el procés que segueix una petició des d'una pàgina
general (en aquest cas home.jsf ) quan es polsa un enllaç per a dirigir-nos
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Com és pot apreciar, la

client page es comunica amb la server page InsertFind per a generar la client
page insertFind.jsf. En aquest diagrama sols es mostra el tros corresponent
a la petició que genera el títol, i en conseqüència l'aplicació del mòdul de
seguretat; s'han omès la resta de missatges entre InsertFind i insertFind.jsf
ja que no afegeixen contingut al mòdul que estem discutint.

La gura 28b sols mostra la forma de recuperar els rols de l'usuari i

testPage( roles_page, roles_user ).

generar l'operació

Anem a detallar una mica l'operació

) que és pot veure en la gura 28c.
provar si els

roles_user

través dels
màxim serà
de

roles_page.
O(n ∗ m),

roles_user.

on

La semàntica d'aquesta operació és com-

contenen els

un recorregut a través dels

testPage( roles_page, roles_user
roles_page.El

roles_user,

que fa bàsicament és

embolcallat per un recorregut a

Al ser dos recorreguts anidats sabem que el cost

n

és el tamany de

roles_pages i m

Com que els rols denits són limitats,

similars, amb el que podem dir que

n

i

és el tamany

m

seran molt

n == m, amb aquest supòsit ens trobem

que el cost de l'algorisme és exponencial, cosa que s'hauria d'evitar.

Tant

mateix, la quantitat de rols diferents és 3, així dons l'algorisme tindria un
cost de

O(33 ), i en la majoria dels casos el l'algorisme s'acabarà abans, ja que

un usuari com a molt tindrà dos dels tres rols disponibles, i quan es trobi el
cas armatiu de

testPage
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(a) Flux per a generar una pàgina

(b) Detalls de l'operació testPage()

(c) Detalls de l'operació testPage( roles_page, roles_user )
Figura 28: Detalls del mòdul de seguretat
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GetSearchItemThatContains
En la gura 29 es mostra el diagrama de seqüència corresponent a l'operació

List<Integer> getSearchItemThatContains( SearchItem item, LevelFind

wal, LevelFind wel).
Donat que hi ha detalls d'implementació que no apareixen en aquesta
documentació, primer farem una breu explicació del mètode i algun dels seus
detalls.

L'objectiu de l'operació és que retorni una llista d'enters (identicadors
de

searchitems)

Searchitem

el quals estan continguts dins el paràmetre item.

X contindrà un

1. Y no té

What,

2. Y no té

Where,

3. Y no té

When,

SearchItem

Un

Y quan:

o bé Y.what conté X.what

o bé Y.where conté X.where

o bé Y.when conté X.when

Les classes What, Where i When són subclasses de Item. Aquesta deneix una operació

List<Integer> contains(LevelFind)

que l'extengui haurà de denir convenientment.

que cada classe

El paràmetre

LevelFind

denirà si es vol que la cerca inclogui la relació de pertany (en el cas de

Where ) i els sinònims (en les classes What i Where ). Per aquest motiu en
l'operació 12 de la gura 29, que s'invoca sobre una instància When s'usa

LevelFind.BASIC15 .
Les operacions

contains

bàsicament executen una consulta SQL i retor-

nen una llista de d'identicadors (enters) dels

15 S'utilitza

items

que conté la instància

el BASIC però és indiferent, ja que no es té en compte
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sobre la qual s'executa l'operació.

El diagrama intern d'aquestes operaci-

ons s'ha omès en dos dels tres casos que apareix per alleugerir el diagrama i
perquè no afegeix contingut.

El que cal ressaltar d'aquesta operació és que per a dur-la a terme sols
s'executen quatre consultes SQL. Segurament és podria optimitzar i reduir
les connexions amb la BD, però per a ser una primera versió de l'aplicació,
el fet que no s'obtinguin tots els

searchItems,

és portin a memòria i allí

s'analitzin, fa que el rendiment de l'aplicació millori substancialment.

Aquesta operació és cridada des de múltiples parts de l'aplicació, és per
això que he posat que l'iniciador és

Search

(una de les pàgines), però és per

posar-ne alguna.
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de

l'operació
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Insert nd
Passem a veure ara el diagrama que mostra el ux que seguirà l'usuari
quan vulgui inserir una troballa, abans però, recordarem un parell d'idees
bàsiques respecte a les troballes:

•

Una troballa pot referir-se a més d'un conjunt de paràmetres.

•

Una troballa pot contenir més d'una font.

He dividit el diagrama en dues parts, ja que era molt ample i casi no
és podia llegir, el resultat es pot veure en la gura 2.3.2. Les crides 1 a 4
corresponen al ux que seguirà l'aplicació per anar des de la pàgina principal (home ) ns a la insert Find. La primera vegada que és construeix la
pàgina insertnd.jsf sols crea un formulari; en posteriors crides, quan s'hagi
especicat al menys un conjunt de paràmetres, la pàgina també mostrarà
un formulari per a afegir les fonts. Això està representat amb els dos loops.
Un cop especicats els paràmetres i les fonts és pot enviar el formulari, la
troballa es processarà, i es redirigirà l'usuari cap a la pàgina principal.

Cal destacar que per a evitar errors de l'usuari, faig ús de JavaScript i

AJAX, i no permeto que l'usuari executi accions que no són coherents amb
l'estat de l'aplicació; per exemple, el formulari d'afegir fonts no apareix ns
que no ha afegit com a mínim un conjunt de paràmetres, i el botó per a
processar la troballa no apareix ns que s'ha introduït alguna font.
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Figura 30: Diagrama de creació d'una troballa
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Creació de SearchItems
Els

SearchItems i els Items són el coll d'ampolla de l'aplicació, per aquest

motiu interessa mantenir les taules que modelen aquests objectes de domini
en el menor espai possible.

Per a aconseguir aquesta meta usarem dos tècniques:

1. A l'hora de crear-los, procurarem reutilitzar els que ja existeixen en la
base de dades si són equivalents.

2. Amb el sistema automatitzat (veure Sistema automatitzat en la pàgina
62) buscarem equivalències en la base de dades i les fusionarem.

La classe

StdPageSearchItem té el mètode createSearchItem la semàn-

tica del qual és que retorna un
classe. En la creació del

SearchItem en funció dels atributs de la pròpia

SearchItem

és té en compte:

What

•

Si s'ha especicat el

•

En cas armatiu és busca en

whatitem

si hi ha un

What

equivalent, i

si no hi és, es crea.

Where

•

Si s'ha especicat el

•

En cas armatiu és busca en

whereitem

si hi ha un

Where

equivalent,

i si no hi és, es crea.

When

•

Si s'ha especicat el

•

En cas armatiu és busca en

whenitem

si hi ha un

When

equivalent, i

si no hi és, es crea.
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searchitem

si ni ha

algun d'equivalent, i si no hi és, es crea.

El diagrama de la gura 31 modela els punts anteriorment mencionats. He
inclòs també el diagrama corresponent a l'operació

o)

(gura 32) per a mostrar que els

existeixin

16

What's

WhatDAO::save(Object

no és creen a menys que no

.

En la gura 31 s'ha omès les parts condicionals corresponents al

When

ja que eren molt similars al

que apareix la classe

What.

Stadistics;

L'operació
algun

aquesta és que comptabilitza el nombre

What i Where

per a poder mostrar

layout.xhtml.

findEquivalent

SearchItem

i

Al nal del codi corresponent veiem

de cerques que s'han fet en cadascun dels
les estadístiques en la plantilla

Where

de la classe

SearchItem

busca si existeix

que sigui equivalent al que inicia l'acció. Això és fa amb

una consulta SQL i un recorregut que suposadament hauria de ser de com
a molt longitud u, ja que si tingués longitud dos aquests serien equivalents i
signicaria que l'algorisme no ha funcionat bé

En l'operació

save(Object o)

17

de la classe

.

WhatDAO

observem que sols

és crearà el nou registre en cas que la cerca prèvia no retorni cap resultat
satisfactori; i un cop s'ha efectuat la inserció, donat que el resultat d'aquesta
és el nombre de registres que s'han modicat, cal realitzar una nova cerca
per a poder retornar l'identicador del registre creat.

16 Existeix la mateixa operació en WhenDAO i WhereDAO, amb una implantació molt similar
17 Aquesta

situació seria arreglada posteriorment per la classe AutoCompressDB.
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Figura

31:

Diagrama

de

seqüència

de

l'operació

StdPageSearchItem::createSearchItem
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ϕ 2.3.3

Disseny de la capa de dades

Un cop denit el domini i haver-lo normalitzat, la traducció d'aquest a
la modelització de les taules és immediata seguint les regles de traducció de

l'esquema conceptual OO al model relacional. El resultat nal es pot observar
en la gura 33, situada a la pàgina 100.

A l'hora de denir les taules s'han pres una sèrie de decisions:

•

Totes les taules tindran un camp

id enter18

que serà l'identicador.

Les úniques taules que violaran aquesta regla seran les que implementin

19

associacions N-N

•

, la taula de

rols

i la taula de

literals.

El coll d'ampolla de base de dades presumiblement són les taules que
modelen els conceptes de

searchitem i els items, per aquest motiu s'ha

decidit implementar l'herència del

items en taules separades (estratègia

Class Table Inheritance ), es pot veure en la gura 34b , d'aquesta
manera l'aplicació pot anar més les cerques en casos concrets, per
exemple, si es realitza un cerca únicament en funció del
que busqui els

what,

sols cal

items de la taula whatitem, altrament (si tots els items

estiguessin en una sola taula) hauria d'examinar tots els

items

acabar descartant-ne un proporció aproximada de dos terços
que fa a la modelització dels

20

per

; i pel

searchitems, donats la seva denició i les

restriccions de domini, s'ha implementat amb una taula amb tres claus
foranies (veure gura 34c).

18 En

PostgreSQL estarà denit com a SERIAL per a que s'auto-incrementi
interestnd, ndingsource, entitysynnym, placesynonym
20 En el cas pitjor els hauria de descartar tots
20 Com a molt estarà format per tres items, i no haurà items del mateix tipus
19 interests,
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Figura 33: Esquema de la base de dades
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•

Pel que fa a l'herència dels

sources

(fonts) he usat l'estratègia Single

Table Inheritance, usant una sola taula per a modelar tots els tipus
de fonts (veure gura 34a). Això ha sigut possible perquè he buscat la
forma d'aconseguir que els tots els tipus de fonts permeses en l'aplicació
fossin tan similars com pogués. La manera d'aconseguir-ho s'ha basat
en interpretar la dada que es guarda en el camp

DATA

dels registres de

la base de dades en funció del tipus:

text

com que no podia predir un tamany de text general, vaig decidir
que tots els textos serien emmagatzemats en txers de text pla, i
en els registres de la base de dades guardaria la ruta al txer.

enllaç

guarda el propi enllaç en text pla.

document

és un txer que haurem de guardar en algun lloc del sis-

tema de txers del servidor, per tant sols cal guardar la ruta on
està guardat.

§

101

PFC: QuiQueQuanOn

2.3

(a)

Herència

de

Disseny del sistema

(b) Herència de items

sources

(c) Detall searchitem
Figura 34: Modelització de les herències en la base de dades
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Φ 2.4

Implementacio

Aquesta secció és gairebé d'aparició obligatòria en qualsevol projecte informàtic, tant mateix en aquesta documentació perd certa rellevància donat
que molts punts que s'hi discuteixen han estat mencionats prèviament. Tot i
així aquí els tornaré a introduir d'una manera menys detallada, i comentaré
altres aspectes que no han tingut un lloc adient en la resta de memòria.

Pas de missatges entre domini i vistes
JSF té un mecanisme intern que permet passar missatges des del domini
cap a les vistes a través de FacesContext, després de molts maldecaps vaig
comprovar que aquest sistema no funciona si hi ha una redirecció de pàgines.
El problema el vaig solucionar a través de sessions http. Quan el domini ha
de passar un missatge a una vista i sé que hi ha haurà una redirecció, la
classe de domini insereix el text dins la sessió, i al crear la pàgina, la vista
comprova si hi ha missatges en la sessió.

Lightbox
Un dels documents que el sistema admet com a font són les imatges, però
d'aquestes no és pot saber a priori el tamany ni la resolució, i a l'hora de
mostrar-les hi havia el problema de decidir el tamany en que s'haurien de
renderitzar.
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Fent ús d'un codi Javascript que és pot trobar a través d'internet anomenat Lightbox

21

permet posar la imatge en un tamany reduït, i quan l'usuari

cliqui a sobre s'ampliï la imatge.

AutoServlets
Hi ha restriccions de domini que al tractar-se d'una aplicació web és difícil
d'assegurar que és compleixin, això a suscitat que busqués algun mètode per
a poder mantenir-les.

El que he fet és usar un classe que periòdicament

engegui unes altres classes que s'encarreguin de mirar el domini modelat en
la base de dades i assegurar que és coherent.

La gracia d'aquestes classes és que estan implementades com ha threads,
i per tant el rendiment de l'aplicació (des del punt de vista de l'usuari) casi
no és veu afectat. A més, des del txer

web.xml és pot congurar les classes

que s'executaran i la periodicitat de cadascuna.

Threads
L'operació més costosa de tota l'aplicació és sens dubte

getSearchItemThatContains

(veure secció 29 en la pàgina 92). Aquesta operació en si està pensada i optimitzada de tal manera que s'executi en el menor temps possible, però quan
és crea una troballa, que s'ha de noticar als usuaris interessats s'ha d'enviar mails, i aquesta operació també requerix molt temps. Per això la classe

ControlFinding

s'ha implementat com a thread.

21 http://www.huddletogether.com/projects/lightbox2/
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Implementant la classe com a thread permet que l'usuari pugui continuar
usant l'aplicació sense haver d'esperar que s'acabi d'executar tota l'operació.

Atributs estàtics finals
Aquest tipus d'atributs tenen un parell de propietats molt interessants de
cara al programador:

1. Al ser

finals permet que el compilador substitueixi totes les aparicions

en el codi pel valor en temps de compilació, d'aquesta manera no és
pel temps d'execussió.

2. Al ser

estàtics allibera al programador d'haver de parar especial aten-

ció a l'hora de referir-se al paràmetre, i modicant un sol cop el valor,
tot el codi se'n veu reectit.

Per aquests motius tots els atributs que són susceptibles de ser

finals,

estatics

s'han declarat com a tals.

DAO's
A l'hora de crear les consultes SQL s'ha de ser molt meticulós en els noms
emprats per a referir-se a les taules, les seves columnes i la sintaxis pròpia del
llenguatge; per això he usat un mètode un tant personal. Les regles d'aquest
mètode són:
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DAO

Implementació

representa un taula (en algun cas excepcional en pot

representar dues per a modelar les associacions N-N).

•

En nom de la taula que modela està en un atribut estàtic nal anomenat

TABLE
•

de la classe

DAO

corresponent.

El nom de cadascuna de les columnes de la relació està codicat en un
atribut estàtic nal de la classe

DAO

corresponent que segueix el patró

PROP_NOM_DE_LA_COLUMNA .

Internacionalització
Un aspecte important d'aquesta aplicació és que ha de ser accessible per
multitud d'usuaris, i el llenguatge emprat no ha de ser un impediment. Per
aquest motiu la primera versió disposa de quatre idiomes:

1. Català (per defecte)

2. Castellà

3. Anglès

4. Francès

Ara explicaré el mecanisme que he usat per a dur a terme la internacionalització de l'aplicació, ja que ha té uns petits matisos que cal mencionar.

Deniré internacionalització de l'aplicació com la personalització de l'idioma dels textos que apareixen en les planes web.
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Dins dels textos que apareixen podem dividir-los en dues categories en
funció del lloc des d'on s'obtenen:

1. Des de les vistes (txers

xhtml)

java)

2. Des del domini (txers

Vistes
JSF disposa d'un mecanisme intern que permet la internacionalització basat en bundles. Els bundles estan tots localitzats dins el package

pfc.bundles.

Domini
Hi ha molts textos que no és poden obtenir de forma trivial des de les
vistes, i s'ha de fer des del domini. Un exemple d'aquest cas són els missatges
d'error. Per a aconseguir que el propi domini serveixi els textos en l'idioma
que l'usuari vol s'ha hagut de fer:

•

Crear un taula

Literals que conté una clau per a diferenciar els textos,

i les traduccions en els diversos idiomes.

•

Implementar una classe

pfc.view.utils.Literal,

que donat un usu-

ari i una clau obtingui el text en l'idioma corresponent

•

Afegir a la classe

User

un camp que codiqui l'idioma desitjat

Amb aquestes característiques ja tenim muntat el sistema bàsic per a
aconseguir la traducció de l'aplicació.
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Els textos de l'aplicació és d'esperar que no canviïn freqüentment

, tant

mateix el fet d'haver d'introduir el textos via consultes SQL a través de la
consola és una mica enfarfegós. Per aquest motiu he creat una plana solament
accessible per els administradors des de la qual és poden visualitzar tots els
literals, modicar-los, o crear-ne de nous.

Si mirem el codi de la classe

Literal

observarem que totes les claus

dels textos que apareixen en la web estan declarats com a atributs estàtics
nals.

bean

Això permet que a l'hora de renderitzar la plana

literalsList

el

pfc.view.pages.LiteralsList pugui explorar (fent ús d'introspecció )

la classe

Literal

mirant quins són els atributs estàtics nals declarats i

mostrar-los a la plana per a que l'administrador pugui crear els registres a la
base de dades sense preocupar-se de mirar quins falten per a crear, i quina
és la clau exactament.

Enllaços d'interès
Les pàgines que extenen el

layout.xhtml,

a la dreta de la pantalla hi

haurà una zona amb enllaços d'interès. Aquests és conguren des de l'arxiu

app.properties

amb els paràmetres:

how_many_links:
link_X:

url del link número X (X anirà de 0 a

link_view_X:
22 sols

nombre de links que és mostraran

how_many _links − 1)

text que es mostrarà en el link X

canviaran en cas que s'ampliï el sistema o es modiqui
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Menús laterals plegables
La quantitat de dispositius des dels que és pot accedir a Internet és immensa. Referint-me al tamany de la pantalla i restringint-me sols als ordenadors ens trobem amb que hi ha multitud de tamanys i resolucions. Com que
l'ordenador que he usat pel als desenvolupament de l'aplicació té un pantalla
de 12 polsades i una resolució un tant petita, m'he trobat amb que algunes de
les planes generades ocupaven molt espai horitzontal i no és podia veure del
tot. A més, algunes d'aquestes pàgines tenen dos menús, un a cada banda.
Per a poder guanyar una mica d'espai, he fet ús de Javascript per a permetre
a l'usuari poder amagar els menús. En la gura 35a és pot veure un menú
plegat, i en la 35b el mateix però plegat.

(a) Menú desplegat

(b) Menú plegat

Figura 35: Menús

A més, per si el problema és el tamany vertical, aquests menús també es
poden plegar verticalment per panells (veure gura 36).
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(b) Menú plegat verticalment

Figura 36: Menús

Filtres

En l'aplicació hi ha moltes planes que utilitzen taules per a mostrar els
resultats.

Les taules tenen la propietat de donar una visió general en poc

espai, tant mateix hi ha vegades que les taules tenen moltes les, i l'usuari
sols està interessat en un subconjunt.

Els ltres permeten especicar uns paràmetres per a mostrar sols els
registres que acompleixen aquests ltres.

En la gura 37 es mostra el procés per a aplicar un ltre en una de les
planes de l'aplicació.
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(a) Taula no ltrada

(b) Especicació d'un ltre en funció d'On

(c) Taula ltrada
Figura 37: Procés de ltratge
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Ordenacions
Continuant amb el problema de les taules amb gran quantitat de registres,
un altra funcionalitat interessant és la de poder aplicar ordenacions en les
les en funció dels valors d'algunes columnes.

(a) Taula sense ordenar

(b) Taula ordenada
Figura 38: Procés d'ordenació

En la gura 38 es mostra el procés d'ordenació d'una taula en funció dels
valors de la columna Usuari.
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Φ 2.5

Proves del sistema

Les proves del sistema són una de les etapes fonamentals perquè el desenvolupament del software funcioni correctament. Les proves han de permetre
determinar si una implementació del sistema satisfà els requisits tant funcionals com no funcionals denits.

No és una tasca trivial, ja que és necessari tenir un bon coneixement
de tots els requisits i anar comprovant iterativament que es vagin complint,
és per això durant l'última part de l'etapa d'implementació de cada mòdul
s'ha anat realitzant proves necessàries per a comprovar que el sistema satisfà
l'especicació.

És important que la prova d'un sistema software asseguri un sistema
sigui quasi bé 100% correcte, ja que no es pot assegurar la absència total
d'errors, solament es pot detectar la presència d'ells i comprovar la seva
eliminació després de les modicacions pertinents, que a la vegada poden
provocar nous errors, pel que fa necessari provar completament el mòdul.
Bàsicament existeixen els següents tipus de proves:

Proves unitàries:

prova d'un únic component elemental.

Proves d'integració:
Proves del sistema:

prova de les interaccions entre components.

prova global del sistema com unitat d'execució.

Proves de validació:

per assegurar que es satisfan els requisits d'usuari.

Proves de regressió:

per assegurar que els canvis realitzats no introduei-

xen nous errors en els components ja provats.
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A més, en el context web podem denir una sèrie de proves més:

Interface Testing Usability Tests
Compatibility Test:

comprova la capacitat d'adaptació de l'aplica-

ció als diferents navegadors que la poden usar.

Navigation Testing:

comprova la navegabilitat a través de la web.

Component Testing
Security Testing:

prova les vulnerabilitats del sistema.

Performance Testing Load Test:

determina a partir de quant el sistema

no pot servir les peticions en un temps raonable.

Stress Test:

comprova ns quina capacitat té el sistema de servir pe-

ticions ns que comença a actuar d'una forma no controlada.

Per a l'execució d'aquestes proves existeixen tres tipus d'enfocaments,
que s'expliquen tot seguit:

Caixa negra:

en aquest mètode no es té en compte l'estructura interna

del sistema. El sistema es veu com una caixa negra, desconeixen per
complet la seva estructura interna.

Aquest mètode permet obtenir

les entrades que provoquen tots els requisits funcionals del sistema i
està orientada a detectar: funcions incorrectes o absentes, errors en les
estructures de dades o en l'accés a les bases de dades externes, errors
de rendiment, i errors d'inicialització i nalització de l'execució.

Caixa blanca:

a diferència del mètode de caixa negra on l'estructura inter-

na del sistema és desconeguda, el mètode caixa blanca parteix de l'anàlisi de l'estructura interna del sistema coneixen la seva implementació.
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Aquest mètode es basa en l'execució de tots els camins independents,
l'execució de tots els bucles, les execucions de totes les bifurcacions dels
condicionals i en l'ús de totes les estructures.

Caixa gris:

combinació de les anteriors.

Proves funcionals

A l'hora de desenvolupar el projecte s'ha efectuat dos tipus de proves en
funció del que es volgués testejar. En la primera part del desenvolupament,
quan s'implementava el domini, les proves es basaven en execussions des de
la consola per a provar la coherència del domini.

Quan el domini ja començava a tenir una mica de forma i vaig començar a
desenvolupar la interfície gràca, les proves també contenien assajos a nivell
d'aplicació web.

És important ressaltar que el sistema té un sistema de Logger a través del
qual es registren les principals operacions que efectua aplicació, i qualsevol
excepció que sigui llençada.

El sistema de Logger està implementat amb la llibreria Log4j d'Apac-

he

23

.

Aquest sistema permet congurar la quantatitat de Loggers que hi

haurà, on deixaran la seva sortida, i quina granularitat tindrà aquesta. El
txer de conguració és

log4j.properties localitzat en l'arrel del codi font

(WEB-INF/classes.

23 http://logging.apache.org/log4j/1.2/
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U

n dels factors que permetran obtenir l'èxit en l'execució del projecte és
l'organització del mateix, en el que respecta tant a la feina de direcció

com a la feina d'execució. Per tal motiu, han de formar-se grups de treball
que recolzin directa i indirectament amb l'execució del projecte, aquests grups
de treball són:

Comitè de direcció

, el qual compleix un rol fonamental, perquè d'acord

a les seves aportacions es determinaran les característiques del sistema.
Generalment, el Comitè de direcció es troba compost pels següents
responsables:

•

Responsable(s) de la(es) Unitat(s) que afecta el sistema.

•

Responsables de la gestió dins de la Unitat.

•

Responsables dels serveis comuns de l'administració (programació,
pressupostos, recursos humans).

Director del Projecte

encarregat de dirigir el projecte, que a la vegada,

ha de ser un directiu d'alt nivell de l'àrea de sistemes, o en el seu defecte
el responsable de la Planicació o Coordinació de Sistemes.

Equip de Projecte

integrat per personal de tecnologia d'informació i per-

sonal tècnic qualicat de la unitat.
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Grup d'Usuaris

s'encarregaran de proporcionar les especicacions neces-

sàries per al disseny del sistema; aquest grup ha d'estar format per
usuaris amb coneixement profund de les funcions a realitzar pel sistema.

Especialistes en Sistemes

donades les característiques especíques d'a-

questa fase, es fa imprescindible la participació d'especialistes en tecnologia d'informació (comunicacions, equips físics, equips lògics).

Grup de Qualitat

aquest grup, tindrà com missió vericar els treballs que

es realitzin d'acord a la metodologia denida, així com validar el compliment de les funcions del sistema. Per tant, aquest grup, ha d'estar
constituït per personal amb coneixement en metodologies de desenvolupament i amb experiència en les competències principals de la unitat.

Aquesta organització és més aviat de caire teòric, i s'ha d'adequar en
funció del projecte al que s'apliqui.

En el projecte que ara ens interessa

aquest grups seran molt reduïts, els que no desapareixeran.

Bàsicament, hi haurà un director de projecte (Enric Mayol); l'equip de
projecte, integrat fonamentalment per jo; i el grup d'usuaris i qualitat, format
bàsicament pel mateix director i una amiga que ha treballat una mica en el
tema de la genealogia.

El període previst de desenvolupament del projecte s'esperava que fos
d'un quadrimestre, coincidint amb les dates de febrer del 2010 ns al juny
del mateix any; així doncs, en funció d'aquest espai temporal he plantejat
l'estimació de temps i cost per a cadascuna de les etapes que intervenen en
el projecte.
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Estimació de temps i cost

En els següents subapartats s'informa tant del temps que ha estat necessari per a dur a terme la realització del projecte com d'una visió aproximada
del cost econòmic que ha suposat el mateix.

Φ 3.1

Estimacio de temps i cost

Per a concretar una estimació econòmica del projecte el primer que necessitem saber són els sous mitjos pels diferents rols que componen l'elaboració
del projecte.

Aquesta estimació és variable, depèn de si el programa és desenvolupat
pels membres de la mateixa empresa o si s'ha encarregat el projecte a una
empresa externa (outsourcing ).

En el primer cas, el cost seria el sou dels

empleats que han treballat en el projecte.

En el segon cas, el cost seria

relativament una mica més car, ja que, no solament estaríem pagant el sou
dels treballadors sinó que també pagaríem el valor afegit que és el beneci
de l'empresa externa.

Així i tot, si la nostra empresa no té treballadors

especialitzats amb l'especicació de projectes informàtics pot ser que si que
ens interessi contractar a una empresa externa, ja que sinó podríem haver de
pagar un curs de formació als nostres treballadors que potser elevaria el cost
anteriorment esmentat.

Prendré com referència la segona opció, ja que és la que mes s'aproxima a
la realitat, simulant que estic fent un producte sota demanda i que jo prenc
els diferents rols que hi hauran en el grup de persones que en la realitat
realitzessin el projecte.
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Els sous per hora varien en funció del rol del participant del projecte, per
tal d'entendre les possibles diferències econòmiques entre ells, es necessita
tenir una idea prèvia de la part de tasca que desenvolupa cadascun:

Cap de projecte:

Encarregat de coordinar a tots els membres de l'equip,

reunir-se amb els clients per tal de comunicar els avanços i/o possibles
millores, supervisar i controlar el correcte desenvolupament del projecte, tant per al compliment dels requeriments acordats amb el client,
així com el fet de complir les dates de lliurament també acordades. El
seu lloc és el de més responsabilitat, ha de tenir conceptes informàtics
avançats per tal de comunicar-se amb la resta de l'equip, però també
ha de tenir grans recursos comunicatius i poder de convicció per tal de
poder explicar als clients nals els avanços i/o dicultats del projecte,
a més de poder entendre i captar tots els requeriments necessaris per a
poder transmetre'ls a l'equip d'analistes.

Analista:

L'analista treballa amb l'usuari nal creant diàlegs (Pantalles,

sistema, disseny, ...) per a l'entrada de dades, consultes, efectuar demostracions i realitza generació d'informes i manipulació d'informació
per pantalla.

L'analista discuteix les necessitats (Requeriments d'in-

formació) d'un usuari nal, i a continuació crea un diàleg de mostra en
pantalla, ns a la seva aprovació denitiva. Inicialment no considera
volums de transacció o rendiment de màquina.

Programador:

Bàsicament s'encarrega de la part d'implementació, de la

codicació de l'aplicació partint del treball previ fet per l'analista.

Aquests valors són aproximats, però serviran per tal de tenir una idea
global del preu del projecte acabat. Hem de tenir en compte que el projecte
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Cap de Projecte Analista Programador
Cost mig / hora

60e

45e

24e

Taula 2: Taula de costos per rol

està fet per un sol estudiant, per tant farem el símil de cap de projecte,
analista i programador, de manera que segons la tasca del projecte durant la
realització d'aquest, adquireixo un dels diferents rols.

Després d'obtenir el cost mig a l'hora dels treballadors, necessitem planicar les tasques de temporalitat, és a dir, necessitem saber quantes hores
ens ocuparà el rol de Cap de Projecte, igual que saber-ho per a l'Analista i
per al programador. Per aquesta raó, hem de fer primer l'estimació temporal
per a després fer l'estimació econòmica denitiva.

Finalment, l'estimació que podríem seguir és la basada en l'estructura
de divisió de treballs.

Una estructura de divisió de treballs és un organi-

grama jeràrquic on s'estableixen les diferents parts d'un sistema. Es poden
enfocar des de dos punts de vista: considerant la jerarquia de productes o
les jerarquies de processos. He considerat agafar l'estimació de jerarquies de
processos, ja que amb aquesta tècnica els costos es calculen segons el cost de
cada component (procés) i després sumant- la.

ϕ 3.1.1

Resum d'hores

Abans de mostrar el diagrama de Gantt i la planicació feta , he fet una
taula amb el resum de les hores utilitzades en tot el projecte, per tal de
donar una visió més comprensible del repartiment de la càrrega de treball en
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el projecte.

Tasca
Denició del projecte
Inscripció del projecte
Estimació i planicació del projecte
Aprenentatge noves tecnologies

Hores
30
2
15
150

Reunió amb el director del projecte

10

Especicació

54

Disseny

50

Instal·lació i conguració de l'entorn

80

Creació de les bases de dades

10

Implementació del domini

250

Implementació de les vistes

120

Implementació del mòdul de seguretat

20

Implementació del mòdul de noticacions

14

Proves

15

Correcció de bugs

16

Possibles millores

8

Documentació i memòria del projecte

90

Presentació del projecte

32

TOTAL

966

En un entorn real els programadors ja estarien formats, així que no hi
hauria la tasca d'Aprenentatge noves tecnologies, i per tant les hores es veurien reduïdes a 816.
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ϕ 3.1.2

Estimació de temps i cost

Valoracio economica

A continuació es mostrarà una estimació del que pot costar el projecte
tant en termes econòmics per a l'empresa i el client (venda).

Tasca

Hores Preu/Hora

Cost

30

60

1.800e

2

60

120e

Estimació i planicació del projecte

15

60

900e

Reunió amb el director del projecte

10

60

600e

Denició del projecte
Inscripció del projecte

Total

3.420e

Taula 3: Estimació del cost de la feina desenvolupada per el cap de projecte

Tasca

Hores Preu/Hora

Cost

Especicació

54

45

2.430e

Disseny

50

45

2.250e

Documentació i memòria del projecte

90

45

4.050e

Presentació del projecte

32

45

1.440e

Total

10.170e

Taula 4: Estimació del cost de la feina desenvolupada per l'analista

A aquest cost total se li ha d'afegir el cost dels recursos, com els equips
informàtics, impressores, llicències de programari, etc. Com que tot el programari usat és Open Source no hi ha costos afegits per llicencies. El que
si que s'ha de tenir en compte és la màquina de desenvolupament, per tant
hauríem d'afegir 1800ed'un Lenovo X200s (Cetrino 2 vPro, 4 GB RAM, 120

GB ).
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Tasca

Hores Preu/Hora

Cost

Instal·lació i conguració de l'entorn

80

24

1.920e

Creació de les bases de dades

10

24

240e

Implementació del domini

250

24

6.000e

Implementació de les vistes

120

24

2.880e

Implementació del mòdul de seguretat

20

24

480e

Implementació del mòdul de noticacions

14

24

336e

Proves

15

24

360e

Correcció de bugs

16

24

384e

Possibles millores

8

24

192e

Total

12.792e

Taula 5: Estimació del cost de la feina desenvolupada per l'analista

Treballadors Hores Cost total
Total

1

816

26.382e

Taula 6: Estimació del cost total

Φ 3.2

Plani cacio inicial

En la gura 39 es mostra la planicació que és preveia seguir. Com que
sóc conscient que la gura 39a no s'aprecia gaire bé, he inclòs la gura 39b
en la qual es veu millor els detalls de la planicació, i l'únic que s'oculta
respecte la la gura 39a són un parell de reunions que vaig mantenir amb el
director de projecte al setembre.

La planicació està feta pensant en una dedicació d'unes vuit hores dià-
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Planicació inicial

ries, i prenent-me el cap de setmana de descans.

En la planicació cal ressaltar que tot i saber que idealment s'hauria de
desenvolupar el domini i posteriorment les vistes, siguen realista segur que hi
haurà una fase d'adequació del domini amb les vistes, i el desenvolupament
serà en paral·lel.

Les proves i bugs, tot i estar al nal seran iteratius i incrementals, per
tant s'anirà provant el programa a mesura que es vagi desenvolupant.
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(a)
Figura 39:

(b)
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Diagrama de Gantt previst

3.3

Φ 3.3

Seguiment del projecte

Seguiment del projecte

En aquest apartat mostrarem realment com ha progressat el desenvolupament del projecte.

Com és mostra en la gura 40 el projecte ha estat

nalitzat en un temps inferior al previst. Això ha estat degut a que la dedicació ha estat superior a la esperada i els problemes sorgits s'han pogut
solucionar en molta relativa facilitat.

En el diagrama de Gantt nal observem unes quantes diferencies respecte al planicat inicialment. Primerament el temps d'aprenentatge ha sigut
superior a l'esperat, això es deu a que tenia multitud de llibres per a llegir
i entendre. La veritat és que no tinc clar que aquesta tasca tingui un nal
denit, ns a la nalització de projecte he estat consultant llibre, tutorials,
fòrums i qualsevol informació que tingués accessible i hem pogués ser d'ajut.

L'instal·lació i conguració de l'entorn també s'ha allargat, tant mateix,
com que vaig comensar abans no s'han vists afectats els altres terminis. La

conguració ha sigut un altra cosa que ha perdurat a llarg de tot el projecte,
ja que en un primer moment es va congurar per a poder desenvolupar el
domini, i quan s'hi va posar les vistes va ser necessari modicar la conguració
de l'entorn una altra vegada; i problemes que han anat sorgint a posteriori
també han requerit modicar els txers de conguració.

Si ens xem en les línies que representen la implementació del domini i
les vistes, veiem que transcorren bastant rato en paral·lel; efectivament s'ha
desenvolupat bona part del projecte de forma concurrent ja que així facilita
les proves i en tot moment es té una aplicació funcional. El conjunt total de
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temps emprat en les dues tasques és inferior al que és preveia en la planicació
inicial.

Durant l'execussió del projecte a sorgit una tasca nova, la implementació

del mòdul de seguretat ; això és degut a un petit problema que vaig tenir amb
Richfaces i Spring Security (comentat en la pàgina 130), i el que havia ser
de part de la conguració i estar implementat per Spring Security, ho vaig
haver de desenvolupar jo mateix.

Siguen sincer, la documentació i memòria no és tant extens com mostra
el diagrama, però queda molt bé dir que des del principi he estat fent-la.
La veritat és que ha mesura que anava desenvolupant el projecte m'anava
escrivint coses que era necessari d'incloure a la memòria, però no ha estat
ns que he donat el projecte per nalitzat que no he començat a escriure-la
en serio.
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Figura 40:

Seguiment del projecte

Diagrama de Gantt real
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4

Problemes

A

questa

secció la dedicaré a recapitular alguns dels problemes que m'he

anat trobant a l'hora de desenvolupar el projecte, molts dels quals han

estat comentats anteriorment.

UTF-8

El software lliure és en general software de qualitat, tant mateix quan
comences a usar combinacions d'aquest a vegades surten problemes. Un problema que hem vaig trobar és que els textos que contenien caràcters especials
com la ñ, accents o altres sortien codicats amb nombres hexadecimals.
Desprès d'una extensa cerca per internet i diversos post en fòrums especícs
de JSF i Richfaces, em van comentar que tenia dues solucions: usar MyFaces
i implementar un ltre propi (el codi també me'l donaven) o usar Mojarra.
Com que la primera solució em semblava menys abrasiva, la vaig provar,
però no em solucionava el problema; en canvi amb Mojarra i la conguració
pertinent si que es solucionava.
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Tancar statements de Postgres
Quan et poses amb una tecnologia nova sempre hi ha detallets que no
coneixes hi acaben sortint a la llum.

A mi em va passar quan l'aplica-

ció va començar a rebre una quantitat de peticions importants a la base
de dades.

El problema era que PostgreSQL requereix executar l'instrucció

statement.execute(END)

per a poder tancar la connexió correctament i

no és queixi d'un excés de connexions.

La solució aportada consisteix en embolcallar el
propia

MyResultSet

ResulSet

en una classe

que s'encarregue de tancar correctament la connexió.

AJAX
Aquesta tecnologia té una propietat molt interessant per a aplicacions
web, i sobretot per software com aquest, el qual té bastant procés i generar
tota una pàgina és costós. La qualitat que estic comentant de relada és que
permet que sols es processi la part de pàgina que es veu afectada.

Aquesta propietat a priori bona, em va portar un maldecap que venia
donat perquè se'm duplicaven els identicadors del menú en algunes planes.
La solució, no òptima però si efectiva, és processar tota la pàgina.

Logeig
En la secció 2.3.2 de la pàgina 83 és comenta més àmpliament, però
resumint-ho, la combinació Richfaces i Spring Security donava problemes,
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fet que ha provocat que m'hagi de crear un sistema de login i seguretat propi.

sorts i filters
El component

datatable

de Richfaces proveeix la possibilitat d'incloure

un mecanisme per a ordenar les les en funció del valor de les columnes, i
un mecanisme per a ltrar les les en funció del valor de les columnes. El
que no sabia és que junts no funcionaven bé, per tant, si volia donar l'opció
a l'usuari d'usar els dos mètodes, l'única solució era implementar-ne un. Per
a facilitats d'implementació, vaig implementar el sistema de ltres, i vaig
deixar el d'ordenació de Richfaces.

Caràcters especials en la base de dades
A l'hora d'executar consultes sobre la base de dades, PostgreSQL requereix que els strings vagin entre cometes simples; això és un problema quan
dins el text també n'hi ha, o hi ha accents o apòstrof. Donat que la classe

StdDao proveeix uns mètodes per a transformar qualsevol variable de tipus
simple a un string per a generar la consulta SQL, sols vaig haver de modicar
l'operació
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transformSQL( String ),

i fer que retornés

E'...\\'...'
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Pas de paràmetres en els links
JSF té un parell de formes d'adjuntar informació als links per a passar-la
al bean que processarà la petició, tant mateix, en algun cas he observat que
cap dels dos mètodes funciona (no he trobat el perquè). La solució que jo he
proposat consisteix en que el bean de la pàgina que emet la petició posa el
valor a la sessió http, i el bean que rep la petició l'obté.

Accés a les fonts
Aquest problema va sorgir a l'hora de mostrar imatges que l'usuari havia
pujat com a font. El cas és que les guardava en un directori extern a la propia
aplicació, i llavors el component html

<img src='...'/>

no l'ha trobava.

Per això les fonts cal que és guardin dins el mateix directori que l'aplicació.
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Millores

L

a versió que presento sols ofereix la funcionalitats bàsiques per a poder
fer ús de l'aplicació i alguna millora que m'ha donat temps a desen-

volupar, però si tingués un termini molt més ampli hauria portat a terme
una sèrie de millores que tot seguit exposaré, abans però, diré que la millora
que jo he introduït i que em feia bastanta gracia de fer-la encara que hem
portés unes quantes nits sense dormir, és usar GoogleMaps per a mostrar els
resultats de les cerques. Com ja he dit aquesta millora està implementada,
però de forma molt simple, sols marca els llocs on s'han realitzat les troballes
resultat de la cerca, i hi posa un cartellet amb els paràmetres de la troballa.

Les millores que ha cop fred em venen al cap són:

•

Millorar el mòdul de seguretat usant connexions segures, i en cas que
vegi oportú certicats

•

Fer que la base de dades de llocs és pogués obtenir d'alguna font pública

•

Incloure RSS, aquesta millora inclús l'havia implementat, però al nal
l'he tret ja que ve a ser un sistema de noticació similar al que jo he
desenvolupat, i m'han dissuadit que els genealogistes no acostumen a
estar gaire integrats amb la tecnologia punta.

•

Les estadístiques que és mostren en bastantes pàgines podrien ser en
forma de gràcs.

§

133

El framework Trinidad té un component per a fer

PFC: QuiQueQuanOn

gràcs que pot ser molt oportú.

•

Afegir altres llengües
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Conclusions

U

n cop nalitzat el projecte és hora de reexionar sobre el que ha suposat
el seu desenvolupament.

Φ 6.1

Revisio i valoracio d'objectius

El principal objectiu sobre el que versava el projecte era el de facilitar la
comunicació per a grup de genealogia.

Es pretenia donar una eina que permetés compartir les troballes que els
usuaris vagin realitzant, i allerar que els usuaris poguessin ser noticats que
de les troballes que poguessin estar interessats.

En la versió desenvolupada és permet insertar troballes dels tipus més
generals, i les deixa accessibles per a la comunitat d'usuaris registrats. Alhora
aquests poden representar els seus interessos i ser avisats quan hi ha novetats
que poden ser rellevants per a ells.

Usant un servei extern com és el correu electrònic, els usuaris es poden
posar en contacte.

Vist això, concluiria en que tots els objectius principals de la proposta
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6.2

Dicultats

han estat assolits.

Φ 6.2

Di cultats

La principal dicultat que he trobat a l'hora de posar-me a implementar el
sistema ha estat la desconeixença dels frameworks emprats, per això tantes
hores d'aprenentatge.

Aquesta dicultat té fàcil solució, hores davant els

llibres i anar fent provés a l'ordenador.

Les dicultats de veritat apareixen quan coses que a priori haurien de
funcionar, no ho fan.

Ja he comentat a la secció 4 que en algun cas això

era degut a bugs que apareixen ajuntant dos frameworks de propietaris diferents, els quals se'n desentenen. Altres són incògnites de la informàtica, fets
que segurament tenen una resposta lògica i comprensible, però que jo no he
trobat.

I potser la dicultat més gran ha sigut ignorar les ànsies de sortir de
casa, distraure'm pel carrer o anar a fer un cafè, i substituir-ho per quedarme davant l'ordenador estirant-me els pels. Bromes a part, he de dir que les
distraccions també són una dicultat tot i que s'escapi al caire informàtic al
que està enfocat el projecte.

PFC: QuiQueQuanOn

§

136

6

CONCLUSIONS

Φ 6.3

Futur del projecte

No crec que jo estigui en situació de dir quin serà el futur d'aquest projecte, això ho decidiran (en certa manera) els usuaris. El que està clar és que
si l'aplicació té una bona rebuda entre la gent i se'n fa ús, li queden moltes
coses per a ampliar.

Per la meva part llogaré un domini, el faré públic i miraré de fer adeptes?
En principi no. Dic que no perquè el director del projecte ja m'ha comentat
que per a aquest projecte ja li té vist un lloc com a subsistema d'un projecte
que integrarà varis projectes de la mateixa temàtica.

Això ja es o the record... l'Enric hem va comentar que per a integrar
aquests sistemes, la idea era fer servir la base de dades de Moodle, per a
aquest motiu és interessat tenir tot els sistema de logeig dins un sol mòdul,
i així per canviar el sistema sols cal canviar el mòdul.

Φ 6.4

Coneixements adquirits

Amb aquesta secció podria emplenar quatre fulls tranquil·lament. I són

tot coneixements nous? No, hi ha varies coses que no recordava o recordava
vagament, altres que les recordava de manera pràctica, però havia oblidat la
teoria; així doncs preferiria anomenar la secció Coneixements rememorats.

Això no vol dir que no hagi aprés, ans al contrari; el projecte m'ha servit
per a aprendre de manera pràctica el que ns eren continguts teòrics. Quan
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Conclusió personal i professional

estàs veient de forma pràctica el que ns ara era teòric, t'adones que la
realitat no és sempre com és pinta als llibres, i en la meitat dels casos has
de fer algun tejemaneje per a que funcioni.

Aquesta és una altra forma

d'aprendre, i no sols aprendre a programar; enganxant-te els dits aprens a
treure't les castanyes del foc de la manera que sigui, i això és aplicable en la
majoria de situacions quotidianes.

Val a dir però, que si bé molts han sigut recordats, molts altres han
estat apresos; el que passa és el que els apresos estan més relacionats a un
framework en concret, o una aplicació X.

Hi ha una altra forma de coneixement que he adquirit i que no està en
llibres; no són coneixements ben bé, jo en diria més aviat tècniques adqui-

rides, m'estic referint a que al tenir que desenvolupar una aplicació de cert
tamany et veus obligat a denir alguna mena d'ordre, d'estàndard a l'hora
de programar, anomenar les classes i les variables, etc. Clar que això ja ho
havíem vist en altres assignatures d'Enginyeria de Software, i més o menys
ja ho feia, però tot i així has de tenir alguna manera saber on són les coses.

Φ 6.5

Conclusio personal i professional

Un cop acabat el projecte, em sento una persona lliure, ara fora broma,
em sento realitzat i amb la feina feta. Hi hagut moments difícils, moments
d'estrès, però també hi han hagut molts bons moments, com el fet d'escriure
la conclusió del projecte, fet que vol dir que la feina ja ha estat feta.

El

resultat nal d'aquest sistema considero que ha és satisfactori, estic d'acord
en que no és l'aplicació més maca que hi en la web, però dins les meves

PFC: QuiQueQuanOn

§

138

6

CONCLUSIONS

capacitats estètiques és molt més del que podia esperar; a més crec que la
dinàmica i efectes aconseguits amb Richfaces, Lightbox i altres tecnologies
emprades aconsegueix una experencia agradable de cara a l'usuari.

Personalment és el primer projecte d'aquesta embergadura que començo
i acabo, també he de dir que és el primer en que tinc la pressió que si no
l'acabo no em treuré la carrera.

El fet d'haver-lo de desenvolupar tot sol és un valor afegit, en la majoria d'assignatures formavem grups i sempre et podies escaquear d'alló que
t'agradava menys, aquí no, si no ho fas tu, es quedarà per a fer.

Un altra conclusió important és el fet de l'elaboració d'una bona documentació, ja que, entre els moments més difícils, un d'ells ha estat l'escriptura
d'aquesta documentació, però m'ha ajudat a veure que un projecte recolzat
amb una bona documentació és molt més complert.

He de dir també que

la creació de la memòria no ha estat tant dura com em pensava; al principi
pensava: uns cent fulls?!?!?! com he d'escriure jo cent fulls, i amb algo que

sigui coherent!?!?
que als cent.

però mira, amb la tonteria m'atanso més als dos cents

Continuant amb el tema de la documentació, fa molt temps

AT Xi tenia la convicció d'usar-lo també en aquesta ocassió, a pesar
que uso L
E
del comentaris que he sentit repetidament que estic boig de no fer-la amb
Word (en el meu cas hagués sigut Open Oce).

Parlant de comentaris que he sentit, molta gent (sobretot del poble) m'han
preguntat sobre que anava el projecte, i per a fer-ho comprensible havia de dir
una pàgina web, això provocava una sèrie de cares rares o riures, ja que amb
les eines com Dreamweaver o altres generadors de pàgines html estàtiques,
poder fer pàgines web està a l'abast de la majoria de gent. Suposo que si
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ara veiessin el resultat nal, no riurien tant tot i que no entenguessin la
complexitat que s'amaga darreré les pàgines que mostra el navegador.

En resum, ara només queda esperar que el tribunal estigui tant content
com jo amb els resultats obtinguts.

A

Denicions dels conceptes del
domini
Aquest appendix està enfocat a donar unes bases per a entendre els conceptes del domini els quals seran ampliament mencionats al llarg de la documentació.

Usuari
Entitat que modela la persona física que farà ús de l'aplicació. Un usuari:

•

tindrà un o varis rols

•

tindrà interessos

•

tindrà subscripcions

•

haurà realitzat troballes
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•

rebrà noticacions de les subscripcions

Rol
Concepte per a gestionar els privilegis que s'ha de tenir per a accedir als
recursos. Els rols denits són:

ROLE_ANONYMOUS:
ROLE_USER:

no està registrat.

està registrat amb els menors privilegis.

ROLE_ADMIN:

està registrat amb els majors privilegis.

Interés
Un interés és una combinació de paràmetres (Que, Quan, On ) pel qual
l'usuari està interessat. El fet d'estar interessat no implica estar-hi subscrit
i rebren noticacions.

La funcionalitat d'aquests simplement és tenir un

métode per a resumir els interessos, i poder manegar les subscripcions a
aquests de forma senzilla.

Cal tenir en compte:

§

•

Varis usuaris poden estar interessats en el mateix interés.

•

Varies troballes poden recolsar un mateix interés.
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Subscripció
Les subscripcions permeten ser noticat de les novetats que hi hagi en
el conjunt de paràmetres que especiqui aquella subscripció. El fet d'estar
subscrit a un conjunt de paràmetres no implica tenir un interés per el mateix.

Troballa
Conjunt de fonts que recolsa un fet genealògic.

Cal tenir en compte:

•

Una font pot recolsar varies troballes.

•

Una troballa ha d'estar recolsada per com a mínim una font.

Font
Prova física que acredita la troballa.

Els tipus de fonts contemplats són:

•

Enllaç d'internet.

•

Text introduït manualment per l'usuari.

•

Document físic. Les extensions permeses són:



jpg
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gif



png



bmp



doc



txt

Noticació
Avís generat per algun event en el sistema.

El tipus de noticacions que hi ha són:

Nova troballa:

Avís que informa sobre la inserció d'una troballa que com-

pleix alguna de les subscripcions.

Nou usuari:

Els administradors rebran una noticació quan és registri un

usuari nou.

Hi ha dos tipus de noticacions:

Via web:

L'aplicació té una pàgina dedicada a les noticacions que rep cada

usuari.

Via correu electrònic:

Les noticacions poden ser enviades a l'adreça de

correu electronic proporcionada durant el registre.

L'usuari pot presonalitzar l'assiduitat en que serà noticat via correu electrònic.
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SearchItem (conjunt de paràmetres)
Combinació de com a màxim tres conceptes de classes diferents de Que
(What), Quan (When), On (Where). En una combinació no hi pot haver dos

items de la mateixa classe.

What (Què)
El concepte Què està implementat per la classe

What

i modela que és el

que vol l'usuari

S'han denit dos tipus d'entitats:

• Surname
• House

(Cognom )

(Casa )

When (Quan)
El concepte Quan està implementat per la classe

When i modela el periode

en que va passar el que vol l'usuari.

S'han denit quatre tipus de perìodes:

• Concrete

(Data concreta )

• ClosePeriod

(Periode tancat )

• DownOpenPeriod
PFC: QuiQueQuanOn

(Periode obert inferiorment )
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• TopOpenPeriod

(Periode obert superiorment )

Where (On)
El concepte On està implementat per la classe

Where

i modela el lloc en

que va passar el que vol l'usuari.

S'ha denit una jerarquia de llocs que conté:

• WORLD

(Món )

• CONTINENT
• COUNTRY

(País )

• COMMUNITY
• PROVINCE
• REGION
• CITY

§
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(Continent )

(Comunitat autònoma )

(Provincia )

(Provincia )

(Ciutat o poble )
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A

quest manual mostra el procés per a instal·lar l'aplicació i tots els pro-

neta

grames que requerix per al seu funcionament partint d'una instal·lació

24

del sistema operatiu.

Els programes que haurem d'instal·lar seran:

1. Java SE 6 JDK http://java.sun.com/
2. Apache Tomcat 6.0 http://tomcat.apache.org/
3. PostgreSQL 8.3 http://www.postgresql.org/

Els sistema operatiu sobre el qual versarà aquesta documentació és una

Debian 5.0 ; aquest sistema operatiu té una eina molt interessant per a la
instal·lació de paquets (apt ), a pesar d'això la instal·lació que mostrarà el
manual es basarà en els instal·ladors que es poden trobar en les webs ocials del programes, ja que d'aquesta manera no restringiré el manual a una
plataforma especica com Ubuntu o Debian.

Per a desplegar l'aplicació s'entreguen dos txers:

QuiQueQuanOn.war:
schema.sql:
24 Hem

el codi de l'aplicació

l'esquema de la base de dades

refereixo a que no té cap programa dels necessaris instal·lats

PFC: QuiQueQuanOn
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Φ B.1

Instal·lacio de Java

Descarreguem el binari de la pàgina ocial de Java SE

25

(a partir d'ara

jdk.bin).
Per a efectuar la instal·lació mourem el txer a la carpeta on vulguem
realitzar la instal·lació, i amb privilegis de super-usuari modicarem els permisos del txer, i l'executarem:

$ su
$ mv jdk . bin / opt / jdk . bin
$ cd / opt
$ chmod u+x jdk . bin
$ . / jdk . bin
l'instal·lador ens crearà una nova carpeta dins el directori
format

jdk1.6.X_XX;

/opt

amb el

per a facilitar la referencia a aquest directori, crearem

un link simbòlic anomenat

java:

$ l n − s / opt / jdk1 . 6 .X_XX / opt / j a v a

.bashrc (o el corresponent a la distribula variable PATH contingui els executables

Per acabar modicarem el txer
ció que estiguem usant) per a que
de java :

e x p o r t PATH=$PATH: / opt / j a v a / bin

Per a fer que s'apliquin els canvis podem forçar al sistema operatiu a que
llegeixi el contingut del txer:

# s o u r c e ~/. bashrc
25 http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
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Φ B.2

Instal·lació de PostgreSQL

Instal·lacio de PostgreSQL
26

Un cop descarregat l'instal·lador de la web de PostgreSQL
d'ara anomenat

postgresql-linux.bin)

(a partir

procedim a la instal·lació.

En primer lloc cal logejar-se com a super-administrador i canviar els permisos de l'arxiu:

# chmod u+x p o s t g r e s q l − l i n u x . bin
posteriorment procedim a executar l'arxiu i seguirem l'instal·lador (veure
les gures 41, 42 i 43):

# . / p o s t g r e s q l − l i n u x . bin

Un cop tenim el SGDB instal·lat cal crear un nou usuari per a Post-

27

greSQL

. Per a la creació d'usuaris, bases de dades, etc PostgreSQL instal·la

una sèrie de programes per a dur a terme aquestes tasques en el subdirectori

28

bin del directori d'instal·lació de PostgreSQL

, tot i així jo mostraré la forma

de fer-ho amb comandes SQL.
Primer cal executar el programa

psql

de Postgres amb el nom d'usuari

postgres i la contrasenya que haguem especicat en l'instal·lador:

# cd / opt / PostgreSQL / 8 . 3 / bin
# . / p g s q l −U p o s t g r e s

Un cop tinguem iniciat el client procedirem a crear l'usuari

gremboxic

26 http://www.postgresql.org/download/linux
27 es

recomana anomenar l'usuari de PostgreSQL amb el mateix nom que l'usuari de la

màquina, en el meu cas gremboxic
28 en l'exemple /opt/PostgreSQL/8.3
PFC: QuiQueQuanOn
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(a) Selecció del directori on s'instal·larà el SGDB

(b) Selecció del directori on guardar les dades
Figura 41: Instal·lador de PostgreSQL 1
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(a) Denició del password per a l'usuari postgres

(b) Selecció del port que escoltarà el servidor
Figura 42: Instal·lador de PostgreSQL 2
PFC: QuiQueQuanOn
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(a) Selecció de la codicació i llengua usada

(b) Iniciar Stack Builder
Figura 43: Instal·lador de PostgreSQL 3
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amb el password

prova,

Instal·lació de PostgreSQL

i crearem la base de dades

quiquequanon,

i sortim

del client:

p o s t g r e s=# c r e a t e u s e r gremboxic with password ' prova ' ;
CREATE TOLE
p o s t g r e s=# c r e a t e database quiquequanon owner=gremboxic encoding ='UTF− 8 ';
CREATE DATABASE
p o s t g r e s=# \q

Ara ja tenim creada la base de dades i l'usuari per a poder accedir-hi.
Passarem al compte de l'usuari linux i crearem l'esquema de la base de
dades usant el txer

schema.sql29 :

# exit
$ . / p s q l quiquequanon < /tmp/schema . s q l
Hem acabat amb la instal·lació i preparació de la base de dades, però
abans caldrà inserir un usuari dins per a poder iniciar la sessió en l'aplicació
i assignar-li el rol de administrador (ROLE_ADMIN), tot això ho farem a través
de la consola:

$ / opt / PostgreSQL / 8 . 3 / bin / p s q l quiquequanon
quiquequanon=>i n s e r t i n t o u s e r s ( username , pwd , mail , p r i v a c i t y ,
r e g i s t r a t i o n d a t e ) v a l u e s ( ' gremboxic ' ,MD5( ' prova ' ) ,
' adresa@mail . com ' , b ' 0 0 0 0 1 ' , NOW( ) ) ;
INSERT 0 1
quiquequanon=>s e l e c t ∗ from u s e r s ;
i d | username | . . .
3 | gremboxic | . . .
quiquequanon=>i n s e r t i n t o r o l e s v a l u e s ( 3 , 'ROLE_ADMIN' ) ;
INSERT 0 1
quiquequanon=>\q
29 suposaré

que està en el directori /tmp
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Instal·lacio de Tomcat

Φ B.3

Descarregarem la distribució binaria de Tomcat 6.0 en format
partir d'ara anomenat

30

tomcat.tar.gz)

.tar.gz (a

de la web ocial de Apache Tomcat

.
Un cop descarregada procedim a la descompressió de l'aplicació, i canvia-

rem la ruta per a que estigui on vulguem (en l'exemple

/home/gremboxic/.tomcat6/):

$ t a r x z f tomcat . t a r . gz −C ~
$ mv apache −tomcat −XXX/ . tomcat6

Ens servirà la conguració bàsica de tomcat, on el port del servidor és
el 8080.

Abans de continuar però, caldrà denir les variables de sistema

CATALINA_HOME i JAVA_HOME. La forma correcta de fer-ho és posant les declaracions dins el txer

.basrc (en el cas que la distribució del sistema operatiu

usi bash ), o el corresponent a la distribució que estiguem usant.
En el cas de Debian cal afegir aquestes línies als txers

31

del l'usuari que iniciarà el servidor

$HOME/.bashrc

.

e x p o r t CATALINA_HOME=/home/ gremboxic / . tomcat6
e x p o r t JAVA_HOME=/opt / j a v a

30 http://tomcat.apache.org/download-60.cgi
31 En

el cas que s'inicïi de forma automàtica en init.d caldrà modicar el txer .bashrc

de l'usuari
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Φ B.4

Desplegament de l'aplicació

Desplegament de l'aplicacio

Quan ja tenim el servidor i la base de dades instal·lades procedirem a
desplegar l'aplicació.
Crearem un subdirectori anomenat QuiQueQuanOn dins els directori

webapps

del directori arrel de tomcat:

$ cd $CATALINA_HOME/webapps
$ mkdir QuiQueQuanOn

copiem el txer QuiQueQuanOn.war (en l'exemple està al directori

/tmp)

dins la carpeta que em creat, i el descomprimim:

$ cp /tmp/QuiQueQuanOn . war $CATALINA_HOME/webapps/QuiQueQuanOn
$ cd QuiQueQuanOn
$ j a r x f QuiQueQuanOn . war

Un cop descomprimida l'aplicació sols cal modicar convenientment els
txers

db.properties i app.properties localitzats en QuiQueQuanOn/WEB-INF.

db.properties conté la conguració per a accedir a la base de dades; tot
seguit és mostra la conguració correcta en l'exemple:

jdbc . u r l=jdbc \ : p o s t g r e s q l \ : / / 1 2 7 . 0 . 0 . 1 \ : 5 4 3 2 / quiquequanon
jdbc . username=gremboxic
jdbc . password=prova

app.properties conté gran quantitat de paràmetres que també s'han de
congurar en funció de la instal·lació efectuada, tot seguit es detalla la semàntica de cadascun dels paràmetres i posteriorment és mostra la conguració
en l'exemple:

PFC: QuiQueQuanOn
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mail_addr:

adreça de correu electrònic des de la que s'enviaran les noti-

cacions.

mail_pwd:

paraula clau del correu electrònic des de la qual s'enviaran les

noticacions.

host_name:

un paràmetre del servidor de correu electrònic. En el cas de

Gmail sempre serà

path_description:

smtp.gmail.com.

ruta al directori on es guarden les descripcions de les

fonts.

path_text:

ruta al directori on es guardaran les fonts de tipus text.

path_source_physical:

ruta al directori on es guardaran les fonts de tipus

document.

path_source_physical_relative:

ruta relativa al directori on es guarda-

ran les fonts de tipus text.

addr_conrmation:

s'usava quan és feia la conrmació via servlet, en l'ac-

tualitat ja no s'usa.

path_text_deploy:

s'usa en l'entorn de desenvolupament, cal denir-lo

amb el mateix valor que

path_description_deploy:

path_text.
s'usa en l'entorn de desenvolupament, cal denir-

lo amb el mateix valor que

notify_lost_text:

path_description.

camp booleà. Si està en true els administradors rebran

un mail quan s'accedeixi a una font de tipus text, i no es trobi el txer.
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google_api_key:

Desplegament de l'aplicació

clau obtinguda des de la pàgina http://code.google.com/intl/es-

ES/apis/maps/signup.html per a poder usar Google Maps (cal generarla en funció del nom del domini).

addr_view_nd:

adreça per a poder enviar links per a mostrar troballes a

través del correu electrònic. Seguirà el patró

addr_view_user:

http://nom_del_lloc/QuiQueQuanOn/vie

adreça per a poder activar els usuaris. Seguirà el patró

http://nom_del_lloc/QuiQueQuanOn/viewUser.jsf?id\=.

search_item_compress:
métode la classe
taules

AutoCompressDB

intentarà reduïr el tamany de les

searchitems, whatitems, whereitems i whenitems.

how_many_links:
link_X:

camp booleà. Si està en true, quan s'executi el

nombre de links que és mostraran

url del link número X (X anirà de 0 a

link_view_X:

how_many _links − 1

)

text que es mostrarà en el link X

mail_addr=adressa@gmail . com
mail_pwd=pasword
host_name=smtp . gmail . com
p a t h _ d e s c r i p t i o n=/home/ gremboxic / . tomcat /
webapps/QuiQueQuanOn/ d e s c r i p t i o n /
path_text=/home/ gremboxic / . tomcat /webapps/
QuiQueQuanOn/ s o u r c e s / t e x t /
path_source_physical=/home/ gremboxic / . tomcat /
webapps/QuiQueQuanOn/ s o u r c e s / p h y s i c a l /
p a t h _ s o u r c e _ p h y s i c a l _ r e l a t i v e=s o u r c e s / p h y s i c a l /
addr_confirmation=no_s_usa
path_text_deploy=no_s_usa
path_description_deploy=no_s_usa
PFC: QuiQueQuanOn
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n o t i f y _ l o s t _ t e x t=f a l s e
google_api_key=clau_obtinguda
addr_view_find=http \ : / / l o c a l h o s t \ : 8 0 8 0 /
QuiQueQuanOn/ viewFind . j s f ? i d\=
addr_view_user=http \ : / / l o c a l h o s t \ : 8 0 8 0 /
QuiQueQuanOn/ viewUser . j s f ? i d\=
how_many_links=1
link_0=http \ : / /www. g o o g l e . e s
link_view_0=Google
search_item_compress=t r u e

Si s'ha seguit els passos i no hi ha hagut cap error inesperat, el sistema
ja estarà accessible des de http://localhost:8080/QuiQueQuanOn.

Sols resta dir que per a que l'aplicació pugui ser executada des d'un
ordenador extern a la xarxa privada cal congurar correctament el router,
però s'escapa de l'abast d'aquest manual.
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Manual d'usuari
Aquest manual preten donar unes bases al lector per a saber com moures en l'aplicació QuiQueQuanOn. No s'aprofunditzarà en tots els detallets
d'aquesta, però es veuran les operacions més comuns.

Figura 44: Pàgina inicial

En la gura 44 és mostra la pantalla inicial de l'aplicació, on hi ha:

•

Menú esquerre

PFC: QuiQueQuanOn
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Navegació:

enllaços per a accedir a les funcionalitats de l'aplicació.

Menú usuari:

si no hi ha cap sessió iniciada, es mostra un botó per

a registrar-se i un enllaç per a iniciar una sessió.

Cerca ràpida:
•

panell per a poder efectuar cerques d'un sol paràmetre.

Menú dret

Estadístiques:

dades de les cerques que és realitzen amb més assidui-

tat.

Noticacions:

sols visible si hi ha una sessió activa.

Enllaços d'interés
•

Contingut

Un cop vista l'aparença principal, passarem a veure cadascuna de les
principals operacions. Abans però, veurem unes característiques de l'aplicació que estan disponibles en moltes de les pàgines.

Menús desplegables
Donat que no es vol restringir l'aplicació a les característiques del dispositiu des del que es visualitza, s'ha fet que el menús laterals es puguin plegar
i desplegar per a guanyar espai en la pantalla.

En la gura 45a es veu el menú desplegat, per a amagar-lo cal polsar
sobre la imatge CLOSE X. Anàlogament, per a mostrar el menú quan està
plegat cal polsar la etxa verda que és mostra en la gura 45b.
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(a) Menú desplegat

(b) Menú plegat

Figura 45: Menús

(a) Menú desplegat verti-

(b) Menú plegat vertical-

calment

ment
Figura 46: Menús

A més, per si el problema és el tamany vertical, aquests menús també es
poden plegar verticalment per panells (veure gura 46).

Filtres
En l'aplicació hi ha moltes planes que utilitzen taules per a mostrar els
resultats.

Les taules tenen la propietat de donar una visió general en poc
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espai, tant mateix hi ha vegades que les taules tenen moltes les, i l'usuari
sols està interessat en un subconjunt.

Els ltres permeten especicar uns paràmetres per a mostrar sols els
registres que acompleixen aquests ltres.

En la gura 47 es mostra el procés per a aplicar un ltre en una de les
planes de l'aplicació.

Ordenacions
Continuant amb el problema de les taules amb gran quantitat de registres,
un altra funcionalitat interessant és la de poder aplicar ordenacions en les
les en funció dels valors d'algunes columnes.

En la gura 48 es mostra el procés d'ordenació d'una taula en funció dels
valors de la columna Usuari.
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(a) Taula no ltrada

(b) Especicació d'un ltre en funció d'On

(c) Taula ltrada
Figura 47: Procés de ltratge
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(a) Taula sense ordenar

(b) Taula ordenada
Figura 48: Procés d'ordenació

Φ C.1

Registrar-se

Mitjançant el registre un usuari anònim pot crear un compte en l'aplicació, per a poder fer ús de les
funcionalitats restringides als usuaris registrats.

Per a registrar-se cal accedir-hi a través del botó
que és mostra en la gura 49.
Figura 49: Accés a la
plana de registre.
Apareixerà la plana de registre amb un formulari
que cal emplenar amb les dades:
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Nom d'usuari:
Password:

Registrar-se

(obligatori) identicador de l'usuari que es registrarà.

(obligatori) mot clau de l'usuari.

Conrmació Password:

(obligatori) conrmació del mot clau. Ha de coin-

cidir amb l'anterior.

Correu electrònic:

(obligatori) adreça de correu electrònic a la que s'envi-

aran les noticacions. Es vericarà abans d'habilitar l'usuari.

Periodicitat:

(optatiu) Valor per defecte: mai assiduïtat en la que s'envia-

ran les noticacions.

Idioma:

(optatiu) Valor per defecte: català idioma de la interfície gràca de

l'aplicació.

Tema visual:

(optatiu) Valor per defecte: berniSkin colors i tipus de lletra

de la interfície gràca.

Nom real:

(optatiu) Nom de l'usuari.

Un cop es processa el formulari, si les dades són correctes és mostrarà un
missatge que mostra la bona execució (gura 50), i s'enviarà un correu elec-
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trònic a l'adreça proporcionada per a conrmar l'adreça(gura 51). Seguint
aquest enllaç s'activarà l'usuari.

Figura 50: Formularia processat correctament

Figura 51: Missatge enviat
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Figura 52: Activació de l'usuari

Φ C.2

Cerques

Qualsevol tipus d'usuari pot efectuar cerques sobre la base de dades de
troballes de l'aplicació.

Per a efectuar cerques és pot fer de dues maneres:

1. Cerca ràpida

2. Cerca avançada

ϕ C.2.1
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Aquest tipus de cerca és accessible des de qualsevol plana, i està localitzada en el menú esquerre.

El principal inconvenient és que sols es pot especicar un dels tres paràmetres disponibles:
• Què

•

Quan

•

On

Figura 53: Cerca ràpida.

ϕ C.2.2

Cerca avan
cada

Per a accedir a la cerca avançada cal fer-ho a
través del menú de navegació.

Un cop s'està a la plana per a realitzar les cerques, cal especicar els paràmetres sobre el quals és
farà la cerca.

Cal remarcar que per a que un paràmetre concret
(Què, Quan, On ) s'inclogui en la cerca, cal que es

Figura 54: Accés a la
cerca avançada.

marqui la casella Afegir Què, Afegir Quan o Afegir

On segons els tipus que és desitgi buscar.

Les cerques retornen el resultat en tres tipus de vistes:

Mapa:

és mostra un mapa de GoogleMaps on hi ha marcat on es localitzen

les troballes que s'han trobat en el sistema (gura 56).
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Figura 55: Especicar els paràmetres

Vista resum:

es mostra una taula on és pot veure els paràmetres bàsics de

les troballes que s'han trobat en el sistema (gura 57).

Vista detallada:

és mostren les troballes que s'han trobat en el sistema

d'una forma més textual que la forma resumida (gura 58).

Val a dir però, que si un usuari no registrat intenta accedir a alguna de les
fonts que es mostren en les vistes anteriorment mencionades, serà redirigit a
la plana de login i no les podrà visualitzar a menys que iniciï una sessió.
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Figura 56: Resultat en forma de mapa

Figura 57: Resultat de forma resumida
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Figura 58: Resultat en forma detallada

Φ C.3

Iniciar sessio

Un cop un usuari té un compte creat i activat, ja pot iniciar una sessió per
a poder accedir a totes les funcionalitats accessibles per als usuaris registrats.

La forma normal per a iniciar una sessió és a
través del menú esquerre de qualsevol plana.

Figura
sessió

59:

Iniciar

Al polsar aquest enllaç es mostrarà un formulari
per a introduir les dades del compte (gura 60).

C
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Figura 60: Formulari de login

Si les dades són correctes s'iniciarà la sessió i el
panell de la gura 59 passarà a tenir l'aparença de
la gura 61.
Figura 61: Sessió iniciada

Quan no s'ha iniciat cap sessió i s'intenta accedir
a algun recurs que requereix tenir un compte, es

redirigeix la petició cap a la plana de login de la gura 62.
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Figura 62: Pàgina de login

Φ C.4

Crear interessos

Un interès és una combinació de paràmetres (Que, Quan, On ) pel qual
l'usuari està interessat. El fet d'estar interessat no implica estar-hi subscrit
i rebent noticacions.

La funcionalitat d'aquests simplement és tenir un

mètode per a resumir els interessos, i poder manegar les subscripcions a
aquests de forma senzilla.

C
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Figura 64: Barra Nou Interès

Per a crear un nou interès cal accedir a la pàgina
d'interessos personals.

Un cop s'ha accedit a la pàgina d'interessos perFigura 63:

Accés a

la llista d'interessos

sonals cal polsar sobre la barra anomenada Nou interès.

personals
Quan s'obre el panell es mostra un formulari per
a especicar els paràmetres de l'interès a crear.

Figura 65: Formulari per a especicar els paràmetres
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Crear interessos

Figura 66: Resultat de la creació d'un nou interès

En la gura 66 és mostra la pàgina d'interessos personals després d'haver
creat l'interès.
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Φ C.5

Crear subscripcions

Quan és crea un subscripció l'usuari serà noticat de les novetats que hi
hagi en el conjunt de paràmetres que especiqui aquella subscripció. El fet
d'estar subscrit a un conjunt de paràmetres no implica tenir un interès per
el mateix.

Per a poder crear una subscripció cal accedir a
la pàgina Llista de subscripcions.

En la plana Llista de subscripcions es mostren les
subscripcions actual. Per a afegir-ne una cal polsar
sobre la barra Nova subscripció (veure gura 68).

Quan es desplega la barra es mostra un formulari
per a especicar els paràmetres de la subscripció. En

Figura 67:

Accés a

la Llista de subscrip-

cions.

la gura 69 es mostra l'especicació d'una data.

Figura 68: Barra Nova subscripció

Per acabar, al polsar el botó Salvar es crearà la subscripció i es mostrarà
de nou la llista de subscripcions actualitzada.
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Eliminar subscripcions

Figura 69: Especicació dels paràmetres

Figura 70: Resultat de l'operació

Φ C.6
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Eliminar subscripcions
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Per a poder eliminar una subscripció cal accedir a la llista de subscripcions a través del menú de
navegació.

Un cop es mostra la llista de subscripcions s'ha de seleccionar les subscripcions del que es vulgui
Figura 71:

Accés a

la llista de subscripcions.

donar de baixa, i polsar el botó Salvar

En la gura 73 es veu la llista de subscripcions
després d'efectuar l'eliminació.

Figura 72: Selecció de les subscripcions a eliminar

Figura 73: Resultat de l'eliminació de la subscripció
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Φ C.7

Inserir troballes

Inserir troballes

Per a inserir una troballa al sistema cal accedir
a la plana Nova troballa des del menú de navegació.

El primer pas a l'hora de crear una troballa és
especicar els paràmetres que la troballa compleix
(gura 74a. Val a dir que ns que no s'hagi especicat com a mínim un conjunt de paràmetres no es pot
afegir cap font. Una troballa pot acomplir més d'un conjunt de paràmetres.

Quan s'ha especicat com a mínim un conjunt de paràmetres apareixen
tres panells (veure gura 74b):

Troballes que és crearan:
Interessos que resol:

cadascun dels conjunts especicats

interessos del sistema que és veure parcialment o

totalment realitzats per aquella troballa

Font:

formulari per a afegir fonts

Un cop el formulari per a afegir fonts està visible ja es pot afegir-ne. El
nombre de fonts que pot tenir una troballa és a priori  indenit.

Per a afegir una font cal seleccionar el tipus de la font (enllaç, text o
document) i en funció d'aquest especicar-la. També és pot adjuntar a cada
font un text explicatiu (veure gura 74a).

Quan ja s'ha especicat la font, cal polsar el botó Afegir. Quan hi hagi
alguna font afegida és mostrà un panell amb les fonts que hi ha denides, i
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(a) Especicar els paràmetres

(b) Panells que apareixen
s'activarà el botó Desar canvis que crearà la font i ens redirigirà a la plana
principal (veure gures 74b i 74c).
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Inserir troballes

(a) Afegir font

(b) Fonts afegides

(c) Plana principal amb la nova troballa
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Φ C.8

Editar per l

En el perl d'usuari és on es guarden les dades personals d'aquest. Aquí
mostrarem la forma de canviar el tema visual de l'aplicació. Per a canviar
l'idioma, la periodicitat per les noticacions, el correu de contacte i els altres
paràmetres especicats durant el procés de registre s'hauria de seguir les
mateixes passes.

Per a accedir a la edició del perl cal fer-ho a través del menú d'usuari (sols disponible si s'ha iniciat
una sessió).

Un cop és mostri la pàgines amb les dades del
perl, fem les modicacions pertinents i polsem el
botó Guardar. Els canvis és veuran immediatament

Figura 74:

Accés al

perl.

(gura 75b)
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Editar perl

(a) Edició del perl

(b) Visualització dels canvis

PFC: QuiQueQuanOn

§

182

C

MANUAL D'USUARI

Φ C.9

Llistar usuaris

Aquesta funcionalitat permet veure una llista del usuaris registrats en el
sistema i modicar els seus atributs.

Per a accedir a aquesta plana és fa a través del
menú de navegació (sols estarà disponible si s'ha iniciat una sessió amb un usuari amb rol d'administrador).

La pàgina es mostra en la gura 76. Un cop en la
plana es pot modicar els atributs dels usuaris que
és mostren, i per a fer-los permanents cal polsar el

Figura 75: Accés a la
llista d'usuaris.

botó Guardar.

Figura 76: Llista d'usuaris
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seealsoClasses domini, Notication, 63

open source, Vegeu codi lliure
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Glossari

A
AOP

aspect-oriented programming.

Autenticació

Comprovació de la conformitat de dades transmeses general-

ment per mitjà d'Internet.

B
Bean

Component softare que pot ser reusat i manipulat visualment per
una eina de programació.
Un bean ha de seguir certes regles:

•

Ha de tenir una constructora per desfecte (sense arguments).

•

Ha de tenir persistencia (implementar la intercie Serializa-

ble ).

•

Ha de tenir introspecció.

•

Per a accedir a les seves propietats s'ha de fer a través de

getters i setters.
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Bug

Resultat d'una fallada durant el procés de creació de programari.
Aquesta fallada pot presentar-se en qualsevol de les etapes del
cicle de vida del programari encara que els més evidents es donen
en l'etapa de desenvolupament i programació.

C
Classpath

Conjunt de rutes on hi ha llibreries de Java.

Clau foranea

Restricció referencial entre dues taules.

Compilador

Programa que tradueix codi font a codi màquina.

E
Enllaçador

Programa que ajunta codis màquina per a generar un executa-

ble.

F
Framework

Recursos, metodologia en la seva disposició i la interfunciona-

litat que determinin el desenvolupament organitzat d'un projecte
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de programari.

Pot incloure programari de suport, llibreries de

codi, llenguatges de programació, i programari extra que ajudi
a desenvolupar i integrar components diversos d'un projecte de
programari.

I
IDE

Intercie gràca d'un programa.

Itroespecció

Mecanisme amb el qual les instàncies poden revelar els seus

tipus, atributs, operacions i altra informació a l'hora d'executarse.

L
Logger

Es una eina que permet crear registres automàticament quan el
nostre programa genera una excepció o altres missatges que al
programador li interessa registrar.

Login

Acció d'iniciar una sessió en el sistema.

M
MD5
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Algorisme d'encriptació.
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Model relacional

Model de bases de dades en el qual es pot establir rela-

cions entre diferents taules.

Moodel

Entorn de formació què el professor i alumnes poden fer servir
com espai per al suport a la docència presencial o com espai per
a la docència semipresencial o virtual.

Mètode abstracte

Mètode declarat en una classe abstracte i que no es-

tà denit. La denició estarà en cadascuna de les subclasses de
l'abstracta.

O
Open Source

Enfocament per al disseny, el desenvolupament i la distribu-

ció que ofereix un accés pràctic al codi font del producte (béns i
coneixements).

P
Paquet linux

Forma de denominar els programes de Linux.
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T
Thread

Flux de control dins un programa. Permeten execussions concurrents d'un programa.

Troballa casual

Troballa que no està relacionada a cap interés.

U
UML

Llenguatge per especicar, dissenyar, construir i documentar sistemes, inicialment de programari orientat a objectes.

UTF-8

Sistema de codicació que admet accents, apostrof i altres caràcters titllats d 'especials.

UX

Artefactes per a modelar aplicacions web de forma genèrica.

W
WAE

Extensió d'UML per a modelar aplicacions web.

War

Fitxer que conté una aplicació per a ser desplegada al diretori
d'aplicacions de Tomcat.
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