MediaFIB 2.0: Anàlisi i desenvolupament
de noves funcionalitats i serveis
del gestor de vídeos de la FIB
Projecte Final del Màster en
Tecnologies de la Informació

Cristina Morales Esteban
Director: Albert Obiols Vives
Codirector: Jaume Moral Ros
Ponent: Dolors Costal Costa

Facultat d’Informàtica de Barcelona-UPC
Setembre de 2011

MediaFIB 2.0

2

MediaFIB 2.0

Contingut
1.- Introducció ............................................................................................................................ 6
1.1.- Descripció del projecte .................................................................................................. 7
1.2.- LCFIB ............................................................................................................................... 9
1.3.- MediaFIB ........................................................................................................................ 9
1.4.- Objectius ...................................................................................................................... 10
1.5.- Metodologia ................................................................................................................. 10
1.6.- Planificació inicial del projecte..................................................................................... 12
1.7.- Definició de Termes i Acrònims .................................................................................. 15
2.- Estudi Previ.......................................................................................................................... 18
2.1.- Situació prèvia de MediaFIB......................................................................................... 19
2.2.- Noves Necessitats a MediaFIB ..................................................................................... 23
2.3.- Accions correctores ...................................................................................................... 23
2.3.1.- Accés restringit als vídeos ..................................................................................... 24
2.3.2.- Funcionament incorrecte del CAS en l’accés directe a la part privada ................ 24
3.- Anàlisi de Requisits ............................................................................................................. 29
3.1.- Metodologia usada per l’Especificació dels Requisits ................................................. 30
3.2.- Requisits Funcionals ..................................................................................................... 32
3.3.- Requisits No Funcionals ............................................................................................... 40
3.3.1.- Requisits de Percepció .......................................................................................... 40
3.3.2.- Requisits de facilitat d’ús ...................................................................................... 41
3.3.3.- Requisits de Rendiment ........................................................................................ 43
3.3.4.- Requisits de Manteniment i Suport ...................................................................... 43
3.3.5.- Requisits de Seguretat .......................................................................................... 44
3.3.6.- Requisits Legals .................................................................................................... 45
4.- Especificació ........................................................................................................................ 46
4.1.- Model de casos d’ús ..................................................................................................... 47
4.1.1.- Definició dels actors .............................................................................................. 47
4.1.2.- Diagrames dels Casos d’Ús.................................................................................... 50
4.1.3.- Especificació dels Casos d’ús................................................................................. 52
4.2.- Model Conceptual ........................................................................................................ 67
4.2.1.- Diagrama de classes .............................................................................................. 67
4.2.2.- Classes del Model Conceptual .............................................................................. 68
4.2.3.- Restriccions d’integritat ........................................................................................ 69
4.3.- Model del Comportament ........................................................................................... 70
4.3.1.- Diagrames de seqüència del sistema .................................................................... 70
3

MediaFIB 2.0
4.3.2.- Contractes de les Operacions ............................................................................... 79
5.- Estudi dels Canals de Publicació, dispositius mòbils i xarxes socials .................................. 89
5.1.- Canals de Publicació ..................................................................................................... 90
5.1.1.- Youtube ................................................................................................................. 90
5.1.2.- iTunesU ................................................................................................................. 91
5.2.- Dispositius mòbils ........................................................................................................ 92
5.3.- Xarxes socials ............................................................................................................... 93
5.3.1.- Facebook ............................................................................................................... 93
5.3.2.- Twitter ................................................................................................................... 94
6.- Disseny ................................................................................................................................ 95
6.1.- Arquitectura física ........................................................................................................ 96
6.1.1.- Arquitectura actual ............................................................................................... 96
6.1.2.- Anàlisi de l’Arquitectura Física actual ................................................................... 97
6.1.3.- Proposta d’una arquitectura física millorada....................................................... 98
6.1.4.- Arquitectura física de MediaFIB 2.0...................................................................... 99
6.2.- Arquitectura lògica ..................................................................................................... 100
6.2.1.- Patró arquitectònic Model Vista Controlador .................................................... 101
6.2.2.- Disseny extern ..................................................................................................... 103
6.2.3.- Disseny intern ..................................................................................................... 107
6.2.4.- Disseny de la Base de Dades ............................................................................... 118
7.- Implementació .................................................................................................................. 125
7.1.- Tecnologies i Llenguatges de programació ................................................................ 126
7.2.- Eines de desenvolupament ........................................................................................ 127
7.3.- Codificació .................................................................................................................. 129
7.3.1.- Tractament dels vídeos ....................................................................................... 129
7.3.2.- Modificació de l’aplicació web ............................................................................ 142
7.3.3.- Difusió dels vídeos .............................................................................................. 148
7.3.4.- Funcionament del Single Sign-On del CAS .......................................................... 153
7.3.5.- Traducció de les pàgines web ............................................................................. 155
7.4.- Posada en explotació de les noves funcionalitats ..................................................... 156
8.- Proves ................................................................................................................................ 157
9.- Conclusions ....................................................................................................................... 160
9.1.- Treball Realitzat ......................................................................................................... 161
9.2.- Possibles ampliacions................................................................................................. 164
9.3.- Entorn Hardware i Software del projecte .................................................................. 164
9.4.- Planificació del projecte ............................................................................................. 166
4

MediaFIB 2.0
9.4.1.- Esforç real............................................................................................................ 166
9.4.2.- Desviacions entre la planificació inicial i l’esforç real ......................................... 169
9.5.- Estudi econòmic del projecte..................................................................................... 169
9.5.1.- Cost dels Recursos Humans ................................................................................ 169
9.5.2.- Cost del Software ................................................................................................ 170
9.5.3.- Cost del Hardware............................................................................................... 171
9.5.4.- Cost Global .......................................................................................................... 171
9.6.- Conclusions personals ................................................................................................ 172
10.- Agraïments ...................................................................................................................... 175
11.- Bibliografia ...................................................................................................................... 178
Annex 1 ................................................................................................................................... 181
Annex 2 ................................................................................................................................... 183
Annex 3 ................................................................................................................................... 184
Annex 4 ................................................................................................................................... 190
Annex 5 ................................................................................................................................... 195

5

MediaFIB 2.0

1.- INTRODUCCIÓ
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El present Projecte Final de Màster consisteix en ampliar les funcionalitats i realitzar un
manteniment correctiu del servei MediaFIB. En aquesta memòria es detallen les diferents
tasques realitzades així com una explicació de les diferents etapes del Projecte. Aquest s’ha
realitzat al Laboratori de Càlcul de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (LCFIB).

1.1.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Actualment la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) ofereix un servei de publicació de
vídeos i transmissió d’esdeveniments en directe, MediaFIB, que es caracteritza per oferir les
següents funcionalitats diferencials respecte a altres serveis audiovisuals públics de la UPC:
•
•

•

Integració amb el sistema de gravació i de reserva de les sales de presentació de la
FIB.
Possibilitat de configurar canals restringits a determinades assignatures o grups
d’usuaris. Aquests canals requereixen la mateixa autentificació que la que s’utilitza al
Racó.
Flexibilitat a l’hora de crear nous canals.

La primera versió de MediaFIB (anomenada FIBtv) va ser desenvolupada per l’alumne Ivan
Fernández Zwanziger, com a projecte Final de Màster, juntament amb l’LCFIB. La memòria
del seu projecte, citada al llarg del document, es troba a la bibliografia del present document
[Ref01].
Després del primer any d’ús del servei, s’han anat detectant noves necessitats i detalls a
millorar que justificaven la necessitat del desenvolupament d’una nova versió que
incorporés les peticions dels usuaris actuals i que a més incorporés funcionalitats pensades
de cara a futurs usuaris i escenaris d’ús, com per exemple l’accés des dels nous dispositius
mòbils usats cada vegada més pels usuaris.
Un clar exemple de nou escenari d’ús és l’alumnat, usuari habitual del telèfon mòbil, que
desitja poder descarregar o visualitzar un vídeo d’una conferència realitzada a la FIB o d’una
assignatura que està cursant.
Un altre aspecte important que s’ha considerat és la integració amb les xarxes socials. En
aquest sentit s’han estudiat i desenvolupat funcionalitats de interacció del servei MediaFIB
amb les xarxes socials (com Facebook o Twitter), i Canals de Publicació (com iTunesU o
Youtube), de manera que si un professor decideix difondre una classe per un d’aquests
mitjans de comunicació, pugui fer-ho des de MediaFIB.
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El projecte consta de les següents fases:
•
•

•

•

•
•

Estudi de la situació prèvia.
Anàlisi dels requeriments dels usuaris de MediaFIB (professors, alumnes, PDI, PAS)
incidint especialment en el nou paradigma d’estudiants “natius d’Internet” que son
especialment actius en les xarxes socials i habituals en tot tipus de dispositius mòbils
i personals.
A partir de l’anàlisi anterior s’han realitzat les següents activitats:
o Selecció i estudi dels canals de publicació i xarxes socials.
o Selecció i estudi dels dispositius mitjançant els quals es vol donar accés als
vídeos. Estudi dels formats de codificació de vídeo necessaris per a aquests
dispositius (compatibilitat, eines de conversió...).
o Especificació de les noves funcionalitats de MediaFIB a desenvolupar.
Desenvolupament de MediaFIB 2.0 que inclou:
o Realització de tasques semiautomàtiques per a tractar els vídeos (codificar i
modificar).
o Integració amb els canals de publicació o xarxes socials per a permetre la
publicació semiautomàtica en aquests canals.
o Desenvolupament de les noves funcionalitats de MediaFIB.
Realització de proves.
Redacció de la documentació del projecte.

Les funcionalitats d’aquest projecte formen part dels Objectius de l’LCFIB per al 2011 i estan
en línia amb el PlaTiC 2011-2014 de la UPC.
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1.2.- LCFIB
El projecte s’ha realitzat al Laboratori de Càlcul de la Facultat d’Informàtica de Barcelona
(LCFIB).
L’LCFIB té com a missió principal la prestació de serveis a la docència i a l'administració de la
Facultat d'Informàtica de Barcelona en les tecnologies informàtiques i de comunicació,
facilitant els recursos humans i materials necessaris per proporcionar un servei de qualitat
als seus usuaris.

Cal esmentar que actualment treballo a l’LCFIB, com a Personal de suport en Informàtica i
Comunicacions, i és per això que el projecte s’ha realitzat al Laboratori.

1.3.- MEDIAFIB
El servei MediaFIB (http://media.fib.upc.edu/fibtv) permet crear i accedir a diferents vídeos
de diferents catàlegs restringits a un grup d’usuaris i programar l'emissió en directe de
conferències, classes o altres esdeveniments.

Els vídeos estan organitzats en catàlegs, que poden ser públics o estar restringits a un
conjunt d’usuaris. Per tant, quan un usuari de la FIB s’autentica, té accés tant als catàlegs
públics com als catàlegs privats segons el tipus d’usuari (per exemple si un estudiant està
matriculat a l’assignatura d’economia, té accés als vídeos del catàleg d’economia).
Els vídeos tenen tres nivells d’accés, públic (accessible per a qualsevol persona des de
qualsevol lloc físic), restringit per lloc físic (mitjançant l’adreça IP, per exemple, només
accessible des de la xarxa UPC) o restringit per usuari i assignatura (cada alumne té accés als
vídeos de les assignatures que està cursant en el moment de l’accés al servei).
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La FIB disposa d'un servei de gravació d'esdeveniments. Aquests es poden gravar des de la
Sala d'Actes de la FIB (amb un sistema fix de gravació) o en qualsevol altra sala amb connexió
a la xarxa de la FIB, mitjançant un sistema de gravació portàtil. Donat que cal la intervenció
de personal tècnic de suport s'ha d'acordar en el moment de fer la reserva de la sala.
Més endavant es descriuen amb més detall les funcionalitats del servei així com el seu
funcionament.

1.4.- OBJECTIUS
La realització d’aquest projecte pretén assolir un conjunt d’objectius, tant personals com
professionals i laborals:
-

Millorar el servei actual responent a les peticions dels usuaris amb la finalitat de
complaure-les.
Oferir novetats que facin del servei un mitjà de comunicació important dins la
Facultat.
Conèixer en detall com es fa la interacció amb les xarxes socials o canals de
publicació.
Estudiar l’àmbit de la codificació de vídeos, desconegut fins al moment.
Assoliment dels coneixements obtinguts al llarg dels 3 anys que he estat realitzant el
Màster en Tecnologies de la Informació.
Posar a prova la capacitat de realitzar personalment un projecte de les
característiques descrites.
Ser capaç de cercar la informació necessària per al desenvolupament complet de les
noves funcionalitats.
Aprendre com treballar amb un projecte que ja està en funcionament.
Aprendre noves tecnologies i aprofundir en els llenguatges de programació.
Ser capaç de realitzar el requerit per al projecte en el temps estimat de realització del
mateix.
Organització de la feina a fer, constància i efectivitat.
Realitzar una bona presentació de la feina realitzada davant del tribunal de
l’especialitat escollida.
Realitzar el projecte a l’LCFIB, i poder fer-ne el manteniment una vegada entregat el
projecte, millorant si cal alguns aspectes, o desenvolupant-ne de nous.

1.5.- METODOLOGIA
A l’Enginyeria del Software es poden seguir diferents metodologies per a la realització d’un
projecte, algunes d’elles explicades en les assignatures cursades a la FIB (ES1, PESBD...). Cada
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metodologia té una orientació diferent, però totes elles tenen la mateixa finalitat, i no és
una altre que el desenvolupament satisfactori d’un sistema d’Informació.
La planificació i consecució d’aquest projecte es basa en el Cicle de Vida en Cascada (Royce,
1970 [Ref26]), també anomenat Cicle de Vida Clàssic (Pressman, 1995 [Ref25]). Es basa
principalment en la millora d’un model en etapes.
Tot i que el Cicle de Vida Clàssic té molts inconvenients, es pot justificar usar-lo quan els
requisits són pocs i molt clars i quan es tracta d'un projecte desenvolupat per una sola
persona, que és el cas d’aquest projecte. Aquesta va ser la metodologia usada en el meu
Projecte Final de Carrera de l’Enginyeria Tècnica i he considerat que em funcionaria tan bé
com aleshores.
Com es veurà més endavant, s’ha usat una variant d’aquesta metodologia, doncs l’etapa de
Implementació i de proves s’han realitzat dues iteracions, per als dos grups de requisits del
projecte, que es diferencien en la prioritat d’aquests. Hi ha uns requisits més prioritaris que
altres, i per tant es realitza la implementació i proves dels prioritaris, i posteriorment i
segons el temps que resti fins a l’entrega del projecte, es realitzen aquestes dues etapes dels
requisits de prioritat més baixa.

Figura 1 Cicle de Vida Clàssic

Les diferents etapes del Cicle de Vida en Cascada són les següents:
• Anàlisi de Requisits: A partir de l’estudi del servei actual, les mancances i problemes
detectats, es defineixen les funcionalitats del sistema i els requeriments que s’han
d’assolir.
• Especificació: Es descompon i analitza el sistema en elements, es concreten les
funcionalitats i requisits de l’etapa anterior.
• Disseny: Es prenen decisions del funcionament del sistema, decidint com realitzar les
funcionalitats i requeriments especificats en l’etapa anterior incorporant la
tecnologia i decidint la arquitectura del sistema.
11
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•

•

•

Implementació: S’implementen les funcionalitats tenint en compte les decisions
adoptades a l’etapa anterior obtenint una versió operativa del sistema. En primer lloc
els requisits de prioritat alta, i posteriorment els requisits de prioritat baixa.
Proves: Es porten a terme diferents proves per a realitzar la validació del correcte
funcionament, tant de les parts com del sistema global. En primer lloc les proves de
la implementació dels requisits de prioritat alta, i posteriorment dels requisits de
prioritat baixa.
Manteniment: Quan el sistema ja està operatiu es posa en explotació, i es procedeix
a assegurar el seu correcte funcionament, així com millorar o modificar aquells
elements que siguin necessaris.

1.6.- PLANIFICACIÓ INICIAL DEL PROJECTE
Per a estimar en temps i esforç la dedicació en el projecte es realitza una planificació inicial,
que posteriorment es compararà amb la planificació real o final, per detectar les desviacions
que han succeït, i poder així planificar més acuradament futurs projectes o justificar
l’augment o decrement de temps.
En el meu cas, a l’haver realitzat fa uns anys el projecte de l’Enginyeria Tècnica, he tingut en
compte, per exemple, que la part d’especificació té una durada més llarga del previst en un
inici, doncs no depens únicament de la teva feina, sinó també de l’usuari final que en
definitiva és qui indica què i com vol que es realitzin les necessitats que té. En aquest cas,
s’intentarà que els requisits quedin el més definits possible al principi per a no desviar-nos
gaire del temps estimat.
Com he comentat, el projecte es realitzarà a l’LCFIB, les hores aproximades diàries invertides
en el projecte seran de 7 ó 8, de dilluns a divendres. Tot i que tenint l’experiència del
projecte de la Enginyeria Tècnica i havent assistit a les defenses d’altres projectes, durant
una temporada es farà feina també els caps de setmana, i si cal es dedicaran més de 8 hores
al dia (probablement quan el projecte comenci a tenir forma i es vegi que es necessita més
temps).

Figura 2 Període Laborable estimat. Microsoft Project
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Així doncs, sent l’entrega del projecte la primera o segona quinzena del mes de Setembre del
2011, es té una data límit, i per tant la planificació que es mostra a continuació, ha de poder
ser bastant aproximada a la real.

Figura 3 Tasques i durada estimada. Microsoft Project

La suma total d’hores estimades és de 997.
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Figura 4 Diagrama de Gantt. Planificació inicial
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1.7.- DEFINICIÓ DE TERMES I ACRÒNIMS
A continuació es mostren tots aquells termes que cal saber per entendre bé tots els detalls
mostrats en el projecte, així com acrònims que s’aniran usant per a la redacció de la
memòria.
Termes
• Autenticació/Validació: És l'acte d'establiment o confirmació de la identitat d’algú
com a autèntica.
• Autorització: Part d’un sistema que protegeix els seus recursos permetent que només
siguin usats per aquells consumidors als quals se'ls ha concedit autorització per a
això. A MediaFIB els recursos inclouen visualització de catàlegs, canals, emissions i
funcionalitats del sistema.
• Bitrate: Taxa de bits. Velocitat de transferència de dades.
• Calaix: Servei que ofereix la FIB d’intercanvi de fitxers de gran volum. [Ref17]
• Catàleg: Relació ordenada en la que s’inclouen o descriuen de manera individual
vídeos, esdeveniments, persones etc. que estan relacionades entre sí.
• Canal: Mitjà de transmissió per el que viatgen les senyals portadores de la informació
que pretenen intercanviar emissor i receptor. En el sistema un canal representa els
esdeveniments que es realitzen en un lloc físic (sala).
• CAS: Sistema d’autenticació que ofereix una manera segura per autenticar a un
usuari en una aplicació. [Ref28]
• Còdec: abreviatura de codificador-descodificador. Implementa una especificació
capaç de transformar un arxiu en un flux de dades o una senyal.
o Còdec d’àudio: Tipus de còdec que permet codificar i descodificar les dades
auditives d’un vídeo.
o Còdec de vídeo: Tipus de còdec que permet comprimir i descomprimir vídeo
digital.
• Col·lecció: Separació dels vídeos d’un catàleg per a una millor ordenació.
• Emissió: esdeveniment emès sense interrupció per un canal, via Streaming.
• H.264: estàndard que defineix un còdec de vídeo d’alta compressió. [Ref 29]
• iCalendar: Format estàndard per a l’intercanvi d’informació de Calendaris. En aquest
projecte es refereix al servei usat per a l’intercanvi d’informació de calendaris i
notificacions d’esdeveniments entre el Lotus Notes i MediaFIB.
• Linkbating: tècnica del SEO que fa referència a qualsevol contingut o característica
d’un lloc web que d’alguna manera estimula als visitants a crear enllaços cap a ell des
de les seves pròpies webs.
• Linkbuilding: tècnica del SEO que consisteix en aconseguir que altres pàgines web
enllacin a la pàgina que interessa per a fer que els buscadors la considerin rellevant i
la posicionin millor en els seus rànkings.
15
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•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Lotus Notes: sistema de comunicació usat a la FIB que permet, entre altres
funcionalitats, la gestió d’agendes i calendaris. A més és una plataforma de
col·laboració que permet compartir Bases de Dades.
MP4: format contenidor multimèdia que encapsula els fluxos de vídeo y àudio que
formen un vídeo (per al projecte el vídeo es codifica en H.264 (MPEG Part 10 o AVC) i
l’àudio en AAC). [Ref30]
Perfil: drets assignats a un usuari en un determinat conjunt del sistema, segons si pot
editar informació o tan sols visualitzar-la.
Preset: fitxer (software ffmpeg) amb un conjunt d’opcions de configuració agrupades.
Racó: Intranet de la FIB, a la qual s'hi accedeix amb l'usuari i clau d'estudiant de la FIB
o, en el cas del PDI i PAS, amb l'usuari de les intranets UPC.
RAID: Conjunt redundant de discs independents, que serveix per tenir les mateixes
dades en discs diferents per minimitzar problemes en cas de fallada d’un dels discs.
o RAID 1: Còpia exacta d’un conjunt de dades en dos o més discs. [Ref20]
o RAID 5: Divisió de dades a nivell de blocs distribuint la informació de paritat
entre tots els discs membres del conjunt. [Ref21]
Rol: relacions d’un usuari amb la organització.
SEO: el procés d'augmentar la visibilitat d'una pàgina web als motors de cerca (com
Google o Yahoo), incrementant la posició a la pàgina de resultats, mitjançant
diferents tècniques.
Script: Terme anglès referit a un arxiu executable.
Streaming: reproducció de la informació audiovisual en temps real.
Thumbnail: Versió reduïda d’una imatge que ajuda al reconeixement. En el cas de
MediaFIB, d’un vídeo.
Resolució (vídeo): Mida dels frames d’un vídeo en píxels (amplada x alçada).
Single Sign-On: mètode que permet a un usuari haver de procedir només a una
autenticació per accedir a diverses aplicacions informàtiques o llocs web, en el cas de
la FIB al Racó, Webmail, Inventari i MediaFIB.
Xarxa Privada Virtual: (VPN) Tecnologia de xarxa que permet una extensió de la xarxa
local sobre una xarxa pública com Internet.
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Acrònims
• CAS: Central Authentication Service.
• CSS: Cascading Style Sheets.
• FIB: Facultat d’Informàtica de Barcelona.
• FIBtv: Nomenclatura de la primera versió de MediaFIB.
• LCFIB: Laboratori de Càlcul de la FIB.
• LCS: Lecture Capture System.
• MKV: Matroska (contenidor de vídeo).
• MP4: MPEG Part 10.
• PAS: Personal d’Administració i Serveis.
• PDI: Personal Docent i Investigador.
• SEO: Search Engine Optimization o Posicionament en els buscadors.
• SSO: Single Sign-On
• TGC: Ticket Granting Cookie.
• TGT: Ticket Granting Ticket.
• URL: Uniform Resource Locator o Localitzador Uniforme de Recursos.
• UPC: Universitat Politècnica de Catalunya.
• VPN: Virtual Private Network o Xarxa Privada Virtual.
• WMS: Windows Media Server.
• WMV: Windows Media Video.
• UML: Unified Modeling Language.
• WWW: World Wide Web.
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2.- ESTUDI PREVI
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En aquest capítol es descriu el servei tal i com funciona abans de la realització del Projecte,
les mancances detectades i els errors que s’han de mirar de solucionar.

2.1.- SITUACIÓ PRÈVIA DE MEDIAFIB
Actualment el servei MediaFIB realitza les següents tasques:
• Gravació i gestió d’esdeveniments de la sala d’Actes de la FIB, realitzant Streaming en
directe visible a través de la web.
• Control d’accés d’usuaris a la part privada mitjançant el CAS (el sistema que autentica
de manera segura als usuaris de la FIB) i el Single Sign-On (permet accedir a diferents
serveis de la FIB realitzant una única autenticació [Ref34]) usat en la resta de serveis
web de la FIB.
• Restricció d’accés al conjunt de vídeos d’una assignatura o d’un col·lectiu (Catàlegs)
per a la visualització dels vídeos segons les assignatures matriculades o grups als que
pertanyen els usuaris.
• Restriccions segons uns perfils establerts per a realitzar les gestions dels Catàlegs i
dels vídeos (editar, eliminar etc.).
• Restriccions d’accés físiques mitjançant control de xarxa (xarxa FIB, xarxa UPC o
Internet en general) als Catàlegs i Vídeos.
• Visualització de vídeos via web per als navegadors més comuns.
• Automatització del procés d’enregistrar un esdeveniment a la Sala d’Actes i estar
disponible a MediaFIB realitzant només uns pocs passos per a col·locar-lo en el
Catàleg adequat.
• Semi automatització d’algunes tasques com enviar un vídeo a la Biblioteca o al Calaix.
• Gestió completa dels Catàlegs, Xarxes, Canals, Vídeos, Tasques i Rols, exclusivament
per part de l’Administrador de MediaFIB.

Altres plataformes o serveis de la UPC realitzen funcionalitats similars, però MediaFIB es
diferencia en varis aspectes. Els vídeos es poden restringir segons les assignatures
matriculades pels alumnes, tenint un Catàleg per a l’assignatura que ho desitja i sabent que
aquell Catàleg tan sols serà visible per als alumnes que en aquell moment estiguin
matriculats a l’assignatura en qüestió. A part de Catàlegs d’assignatures també hi ha Catàlegs
per col·lectius, com per exemple el Catàleg del PAS de la FIB, o de l’LCFIB o de La Junta de
Facultat, on els seus membres i només ells poden visualitzar els vídeos de les reunions o
presentacions realitzades a la Sala d’Actes.
A més, es tenen automatitzades dues tasques d’enviament dels vídeos al Calaix i a la
Biblioteca, sobretot en els casos de les presentacions de Projectes Final de Carrera o Màster,
si l’alumne vol que se’l gravi i es faci pública la gravació amb la resta de material a la
biblioteca. MediaFIB també permet restringir l’emissió en directe via Streaming per ubicació
física (per exemple, només per als usuaris connectats a la FIB o la UPC).
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La FIB realitza una Memòria Anual on, entre altre informació de l’any acadèmic, s’inclouen
indicadors d’ús dels diferents serveis que ofereix la FIB. En el cas de MediaFIB, els indicadors
d’ús de la memòria de la FIB del curs acadèmic 2009-2010 [Ref32] per al servei són els
següents:
 Conferències gravades: 79.
 Visualitzacions de vídeos servei MediaFIB: 7.071.

Gravació d’esdeveniments a les sales de presentacions
En primer lloc, es realitza la reserva de la Sala a una Base de Dades del Lotus Notes.
Mitjançant un servei anomenat iCalendar, MediaFIB obté aquesta reserva. Es configura si es
vol que aquest esdeveniment sigui transmès en directe per Streaming, i el dia i hora de la
reserva, es grava l’esdeveniment i es transmet en Streaming en cas que s’hagi sol·licitat. Una
vegada ha finalitzat l’esdeveniment, el personal de suport tècnic s’encarrega de fer les
gestions necessàries per a que el vídeo es publiqui en un Catàleg si així es sol·licita.
L’Streaming es realitza amb el software Windows Media Service [Ref21].

Autorització
A cada Catàleg es pot definir un tipus d’autorització per a restringir l’accés als Catàlegs. Hi ha
dos tipus d’autorització:
• Per adreça IP: Aquesta restricció s’utilitza per als usuaris anònims, per a permetre
l’accés a certs catàlegs tan sols des del rang d’adreces IP que s’indiquin (per exemple,
només des de la xarxa UPC, o tot el rang d’adreces possibles).
• Per rol: Aquest tipus d’autorització serveix per als usuaris de la FIB i es descriu a
continuació a Gestió dels usuaris.
Gestió dels usuaris
Cada usuari de la FIB té assignats certs rols segons al col·lectiu al que pertany (professors,
estudiants, membre d’alguna associació, Junta de Facultat etc.). Quan l’usuari accedeix a
MediaFIB, s’obtenen els rols d’aquest usuari i es guarden. Amb aquests rols l’usuari només
tindrà accés als Catàlegs als qual té permís.
Alguns dels rols son els següents:
• ADMINFIBTV: administrador de MediaFIB. Té permís total sobre l’aplicació.
• RESP-ASSIG: professor responsable de l’assignatura ASSIG.
• PROF-ASSIG: professor de l’assignatura ASSIG.
• EST-ASSIG: estudiant matriculat en aquell moment de l’assignatura ASSIG.
• LCFIB: treballador o becari de l’LCFIB.
A cada catàleg es defineixen tres tipus de perfils, que s’assignen segons els rols:
• Editor: Usuari amb permisos d’edició d’alguns aspectes dels catàlegs i dels vídeos,
com per exemple fixar si un vídeo és visible per als usuaris.
20

MediaFIB 2.0
•
•

Creador: Usuari amb els permisos de l’Editor, i algun permís addicional, com pujar
vídeos a MediaFIB.
Lector: Usuari amb els permisos bàsics per a visualitzar els catàlegs i els vídeos.

Un exemple seria el Catàleg de l’assignatura HDC. El professors de l’assignatura tenen els
rols RESP-HDC (per al responsable) i PROF-HDC (la resta de professors). Els alumnes
matriculats tenen el rol EST-HDC. En aquest cas particular, l’assignació de perfils-rols és la
següent:
• RESP-HDC té perfil d’editor.
• PROF-HDC i EST-HDC tenen perfil de lector.

Autenticació
Cada catàleg tindrà dos tipus d’autenticació, Pública (usuari anònim) o mitjançant el CAS
(Privada). Amb l’usuari i contrasenya que s’usa a d’altres serveis, es pot accedir a la part
privada. El procés d’entrada a MediaFIB es descriu amb l’ajuda de l’esquema següent:

navegador

Figura 5 Procés d'accés a MediaFIB amb el CAS

1.- L’usuari a través d’un navegador accedeix a MediaFIB.
2.- MediaFIB redirecciona la petició al CAS.
3.- L’usuari introdueix les seves credencials (nom d’usuari i contrasenya) d’accés.
4.- El servidor CAS comprova al servidor LDAP si les dades introduïdes son correctes.
5.- El Servidor CAS redirecciona a MediaFIB amb un ticket per l’usuari i la Cookie TGT. El
Navegador es guarda la cookie TGT de l’usuari.
6.- MediaFIB valida el ticket de l’usuari amb el Servidor CAS, obté el nom d’usuari, i si tot és
correcte li dóna accés.
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Protecció dels vídeos
Donat que existeixen molts vídeos restringits a un grup d’usuaris, es protegeix que aquests
no puguin ser visualitzats per a qui no en té accés. En primer lloc, les pàgines de visualització
dels vídeos no es mostren si l’usuari no ha entrat amb el seu usuari de la FIB, o si l’usuari no
té permís per veure el vídeo si aquest pertany a un Catàleg restringit. Com que en la pàgina
de visualització dels vídeos existeix la opció de veure el vídeo en un reproductor extern,
mitjançant una URL, podria ser molt fàcil enviar aquesta URL a altre usuaris sense permís.
Per tant el que es fa és usar el que s’anomenen Tickets d’usuari integrats amb el Servidor de
vídeo. El funcionament és el següent:

navegador

Figura 6 Procés a seguir per a visualitzar un vídeo segur a MediaFIB

1.- L’usuari a través d’un navegador accedeix a MediaFIB per a visualitzar un vídeo.
2.- MediaFIB sol·licita un ticket per a l’usuari al Servidor CAS.
3.- El Servidor CAS envia el ticket per a l’usuari.
4.- MediaFIB envia la pàgina a l’usuari amb la URL i el seu ticket.
5.- El navegador sol·licita el vídeo al Servidor de Windows Media Service aportant el ticket de
l’usuari.
6.- El Servidor WMS valida el ticket amb el Servidor CAS per a comprovar que el ticket és
vàlid i que pertany a l’usuari.
7.- El Servidor CAS confirma que el ticket és vàlid.
8.- El Servidor WMS sap que l’usuari està autoritzat a veure el vídeo i el transmet.
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2.2.- NOVES NECESSITATS A MEDIAFIB
Les primeres reunions amb l’LCFIB al definir el projecte van servir per detectar possibles
millores i noves necessitats del servei i mirar de fixar els punts referents a MediaFIB dels
Objectius del LCFIB per al 2011.
Avui en dia, la majoria d’alumnes i professors disposen de dispositius mòbils amb accés a
Internet, gràcies a això també fan un gran ús de les Xarxes Socials i Canals de Publicació, i
vam veure que el servei s’havia d’adaptar i realitzant una ampliació podria oferir tot un
seguit d’aspectes innovadors i de gran utilitat per als usuaris.
Així doncs, en un primer moment es van detectar les següents millores a afegir:
• Possibilitat de visualitzar el vídeo en diferents dispositius mòbils.
• Possibilitat de fer difusió dels vídeos als diferents Canals de Publicació.
• Possibilitat de realitzar publicacions a les Xarxes Socials.
Altres millores que es van comentar van ser aquelles que els professors que més usen el
servei per a la docència de les seves classes havien sol·licitat a l’LCFIB:
• Possibilitat de que els alumnes es descarreguessin el vídeo per a poder-lo guardar
junt amb la resta de pràctiques i treballs de la carrera.
• Possibilitat d’endreçar d’alguna manera visual els vídeos en el Catàleg de la seva
assignatura, sobretot quan s’acumula gran quantitat de vídeos quadrimestre rere
quadrimestre.
Aquestes novetats es descriuen amb més detall als propers capítols.

2.3.- ACCIONS CORRECTORES
A part de les necessitats del servei detectades, també s’ha vist necessari realitzar un
manteniment correctiu de la versió actual de MediaFIB, doncs és un bon moment per a fer
una revisió de certs aspectes aprofitant la realització del projecte.
L’equip web de l’LCFIB va exposar alguns possibles canvis de funcionament, tot explicant el
funcionament previ, i el funcionament que hauria de tenir la nova versió.
A continuació es detallen dos dels aspectes a millorar:
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2.3.1.- Accés restringit als vídeos
Inicialment es va decidir poder realitzar una restricció física d’accés als vídeos. Aquests es
podien restringir per adreça IP des d’on s’accedia al servei. Per tant, l’accés als vídeos es
podia configurar i restringir de la següent manera:
• Xarxa FIB (148): Vídeos accessibles únicament des dels ordinadors connectats a la
xarxa 148, és a dir, tots els ordinadors de les aules informàtiques (edificis A5, B5 i C6)
on es connecten els estudiants.
• Xarxa FIB(58): Vídeos accessibles únicament des dels ordinadors connectats a la
xarxa 58, és a dir, tots els ordinadors del Personal de la FIB que treballen als
despatxos dels edificis B6, B5, A5, C6.
• Xarxa UPC: Vídeos accessibles des de qualsevol punt de la UPC, ja sigui per connexió
amb cable des dels ordinadors de les aules informàtiques, com des de l’accés a través
de la xarxa sense fils EDUROAM-UPC.
• Internet: Accés des de Internet, cap mena de restricció, és a dir, els vídeos són
públics.
Posteriorment es va detectar la necessitat de que un usuari, tot i que no estigués a la
Universitat, pogués accedir als vídeos restringits. Per això es van crear els rols d’usuari.
Un cop realitzada la distinció per rols, la restricció d’accés als vídeos es podia realitzar de la
dues maneres:
 Restricció per IP
 Restricció per rols
Així doncs, a l’hora de pujar un vídeo dins un Catàleg, es decidia si es restringia per Xarxa (IP)
o bé segons els rols dels usuaris que hi podrien accedir.
Passat el temps, es va veure que la restricció per IP tan sols s’usava quan es volia que un
catàleg fos públic (Internet), i en aquest cas, al no haver-hi un rol associat, no es podia
definir els diferents usuaris amb perfils d’editor i creador (tots constaven amb Perfil Lector,
que és el bàsic) i per tant només l’Administrador de MediaFIB podia editar la informació dels
vídeos.
Per tant, aquest era un dels temes a revisar, tot i que no és prioritari.

2.3.2.- Funcionament incorrecte del CAS en l’accés directe a la part privada
El servei web MediaFIB disposa d’una part pública i una part privada. La part pública és
accessible, com el seu nom indica, per qualsevol persona i des de qualsevol lloc físic. En canvi
la part privada, només és accessible per els usuaris de la FIB (estudiants, PDI i PAS).
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Per a la part privada, els usuaris s’han de validar amb el mateix nom d’usuari i contrasenya
que el que usen per accedir a altres serveis de la FIB o UPC, com son el Racó, correu
electrònic, portal Atenea etc.
El procés de login habitual als serveis de la FIB, com el Racó o MediaFIB seria el següent:
1. Ens connectem al Racó o MediaFIB.
2. Se’ns redirigeix al servidor d’autenticació CAS indicant el servei al qual volem accés
(la URL del Racó o de MediaFIB).
3. Introduïm nom d’usuari i contrasenya.
4. El servidor CAS valida al LDAP les nostres credencials.
5. El servidor CAS ens torna una cookie TGT (Ticket Granting Ticket), i ens envia una
redirecció al servei on volíem anar adjuntant un paràmetre amb el ST (Service Ticket).
6. El Racó (el Servlet Filter del CAS exactament) demana al servidor CAS a qui correspon
el ST.
7. Entrem al Racó o a MediaFIB amb l’usuari amb que ens hem autentificat.
Un cop realitzat aquests passos, si volguéssim accedir per exemple a l’Inventari de la FIB (en
aquest cas, només per al PAS de la FIB), no hauríem d’introduir de nou l’usuari i la
contrasenya i realitzar els passos anteriors, ja que el CAS sabria que ja ens hem validat
prèviament i mitjançant el TGT ens mostraria la part privada del servei.
L’esquema del segon accés a un servei, seria el següent:

Figura 7 Procés d'accés a Inventari després d'accedir al Racó

En el cas del MediaFIB, com existeix una part pública on també hi ha vídeos, el sistema
actual del CAS no acaba de funcionar correctament, i tot i que ja ens haguem validat
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prèviament, a l’accedir a la URL de MediaFIB ens demana que tornem a identificar-nos amb
el nom d’usuari i contrasenya per accedir a la part privada.
A continuació es descriu gràficament el correcte funcionament del Single Sign-On del CAS en
el cas d’accedir primer al Racó, i posteriorment al inventari:

PAS 1: Accedim al Racó i introduïm el nom
d’usuari i contrasenya:

Figura 8 Web de la FIB

PAS 2: El CAS ens valida, i mostra la part privada del
Racó per a l’usuari cristina.morales.

Figura 9 Web del Racó

PAS 3: Accedim a la URL de l’inventari, i enlloc de
demanar-nos el nom d’usuari i contrasenya de nou,
ens mostra la part privada i l’usuari que ha accedit
(el mateix que al Racó, cristina.morales).
Figura 10 Web de l'Inventari

Amb MediaFIB els passos previs no funcionen. En el cas de voler accedir a MediaFIB després
de validar-nos al Racó, veurem que se’ns mostra la part pública de la web i a la part dreta
tenim el formulari per a introduir les nostres credencials, només així, podrem accedir a la
part privada, tot i que ja haguéssim entrat prèviament:
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PAS 1: Accedim al Racó i introduïm el nom
d’usuari i contrasenya:

Figura 11 Web de la FIB

PAS 2: El CAS ens valida, i ens mostra la part
privada del Racó per a l’usuari cristina.morales.

Figura 12 Web del Racó

PAS 3: Accedim a la URL de MediaFIB, i enlloc de
mostrar la part privada i mostrar el nom
d’usuari, ens mostra la part pública, no ens
identifica com a usuaris validats.
Figura 13 Web de MediaFIB usuari anònim

PAS 4: Per a accedir a la part privada, hem de tornar a introduir
el nom d’usuari i la contrasenya.
Figura 14 Entrada al servei

PAS 5: Ara ja constem com a usuari validat al servei
MediaFIB.

Figura 15 Web de MediaFIB usuari FIB
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L’LCFIB ha demanat que es revisi aquesta part del CAS i estudiar com fer que els usuaris que
ja hagin accedit a un altre servei, com el Racó, i vulguin accedir a MediaFIB, constin com a
validats i no hagin d’introduir de nou les dades de validació per a poder accedir a la part
privada (evitant així els passos 3 i 4 descrits).
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3.- ANÀLISI DE REQUISITS
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Una vegada analitzat el servei i el seu funcionament, a l’etapa d’anàlisi de requisits s’estudia
i s’analitza el comportament que hauria de tenir el sistema per a cobrir les necessitats que es
demanen. En aquesta etapa es descriuen tant les funcionalitats que ha d’oferir el servei com
altres aspectes més genèrics.
Existeixen diferents mètodes per a trobar els requisits i la majoria d’ells tracten d’obtenir-los
tant de l’usuari final com del client.
Per a aquest projecte s’han realitzat nombroses entrevistes als usuaris finals i també al client
que en aquest cas és la FIB. A més a més s’han realitzat diverses reunions amb el personal de
l’LCFIB per a recollir les opinions de les possibles millores i veure si calia realitzar un
manteniment correctiu. Aquestes entrevistes, han servit per a donar veu a l’usuari tant en
suggeriments i comentaris de la primera versió del servei (i possibles ampliacions), com per a
explicar algunes novetats i veure si tenien una bona acceptació. El resum d’aquestes
entrevistes està documentat a l’Annex 1.

3.1.- METODOLOGIA USADA PER L’ESPECIFICACIÓ DELS REQUISITS
Per a realitzar l’anàlisi de requisits del projecte s’ha usat el mètode Volere [Ref04]. Seguint la
plantilla d’Especificació de Requisits que ofereix Volere, s’aconsegueix un anàlisi de requisits
molt ben estructurat, ordenat i que ajuda al lector a comprendre millor tot l’abast del
projecte.

La plantilla de Volere consta de 5 parts: Guies del projecte, Restriccions del projecte,
Requisits Funcionals, Requisits no Funcionals i Aspectes del Projecte. En el cas d’aquest
projecte, desenvoluparem les dues parts relacionades amb els requisits, funcionals i no
funcionals:
 Requisits Funcionals, aquells processos o funcions que ha d’implementar el sistema.
 Requisits no Funcionals, qualitats o propietats que el servei ha de complir. Volere
recomana fer una divisió d’aquests i estructurar-los:
o Requisits de percepció: relacionats amb l’aparença i estil del producte.
o Requisits de facilitat d’ús i humanitat: relacionats amb si el producte ha de ser fàcil
d’usar per als usuaris, preferències del client, configuracions predeterminades,
aprenentatge...
o Requisits de Rendiment: relacionats amb la disponibilitat del producte i fiabilitat.
o Requisits de Manteniment i Suport: relacionat amb tot allò que pot succeir
posteriorment a la implantació del producte.
o Requisits de Seguretat: relacionats amb la seguretat de les dades, dels usuaris que
usen el producte...
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o Requisits Legals: relacionats amb termes legals de llicències i normatives que ha de
complir el producte.
Per a la descripció de tots els Requisits, Volere suggereix usar la Requirements Shell (Coberta
de Requisits) que és una plantilla que permet detallar cada requisit d’una manera
estructurada, ordenada i homogènia per a tots els requisits. Aquesta guia consta de
diferents parts, tot i que per al nostre projecte no és necessari detallar-les totes, és a dir,
detallarem una Requirements Shell simplificada que constarà de:
•
•
•
•
•
•

Núm. Requisit: Correspon a l’identificador del requisit.
Descripció: La intenció del requisit. Volere indica que la descripció deu ser una sola
frase, però en el nostre cas, si cal, farem una descripció una mica més extensa.
Petició de: (Originator) la persona o grup de persones que han sol·licitat el requisit.
Justificació: Explicació de la raó de ser del requisit.
Condició de satisfacció: Un criteri d'acceptació que ens pot ajudar per tal de provar
si la solució coincideix amb el requisit original.
Prioritat: Una qualificació del valor del client. En aquest projecte s’han dividit els
requisits en prioritat Alta i Baixa. És important realitzar primer els més importants i
una vegada acabats, veure quins dels requisits de prioritat Baixa es poden realitzar en
el període que dura la realització del projecte. Per a fer la classificació segons la
prioritat s’ha tingut en compte aquells requisits sol·licitats pels usuaris com a prioritat
alta, o el que es creia més necessari per als usuaris, i per exemple s’ha assignat
prioritat baixa a aquells requisits que podien tenir alguna alternativa o que potser no
estaven del tot clars que més endavant es fessin servir.

A més a més dels camps anteriors, hem volgut incloure un nom de requisit, per a poder
identificar el requisit amb un títol que detalli breument l’objectiu del requisit.
Per tant, per a aquest projecte, la Shell per a cada requisit (funcional i no funcional) tindrà el
format següent:
Número Requisit.- Nom Requisit
Descripció
Petició de

Prioritat

Justificació
Condició de satisfacció
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3.2.- REQUISITS FUNCIONALS
1.- Possibilitat de descàrrega dels vídeos per part dels usuaris
Descripció: Per a cada vídeo, tant sigui públic com privat, el professor que
gestiona el Catàleg on és el vídeo, ha de poder escollir si desitja que els usuaris
puguin descarregar el vídeo, i en aquest cas els usuaris han de poder
descarregar-lo.
Petició de: Professors

Prioritat Alta

Justificació: Fins ara, els vídeos tan sols poden ser visualitzats a través de la
web, i els usuaris no podien descarregar-los per disposar de l’arxiu de vídeo en
qualsevol moment en el seu ordinador o dispositiu mòbil, sense la necessitat
de tenir accés a Internet. Aquest requisit ha estat el més sol·licitat per part dels
usuaris, tant professors com estudiants i personal de la FIB.
Condició de satisfacció: L’usuari ha pogut descarregar-se el vídeo.

2.- Permetre als professors pujar els vídeos a MediaFIB
Descripció: Els professors podran pujar vídeos a MediaFIB i introduir la
informació necessària.
Petició de: Professors

Prioritat Alta

Justificació: Fins ara, els professors no podien pujar vídeos directament a
MediaFIB sinó que els havien d’enviar a l’LCFIB, incloent la descripció, títol i
altres dades del vídeo. L’LCFIB era l’encarregat de pujar-lo amb les dades
indicades pel professor.
Condició de satisfacció: L’usuari professor ha pogut pujar un vídeo i introduir la
informació relacionada.
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3.- Incloure un buscador de vídeos a MediaFIB
Descripció: s’ha demanat que cada usuari pugui fer una cerca d’un vídeo
introduint una o varies paraules i que el resultat mostri els vídeos trobats amb
els criteris de cerca dels quals l’usuari té accés. És a dir, un usuari que no s’ha
autenticat a MediaFIB, si fa una cerca, els resultats únicament mostraran
vídeos públics, ja que no es cercarà en els catàlegs privats.
Petició de: Professors, Alumnes

Prioritat Baixa

Justificació: El servei MediaFIB no oferia un buscador de vídeos, únicament la
web de la FIB disposava d’un cercador de tota la web, però la part privada de
MediaFIB no era accessible.
Condició de satisfacció: L’usuari ha pogut cercar vídeos mitjançant el buscador
i ha obtingut els resultats adequats segons el seu criteri de cerca.

4.- Permetre la classificació dels vídeos dins un catàleg
Descripció: Donat que hi ha assignatures que disposen d’un gran volum de
vídeos, s’ha demanat que es puguin classificar o ordenar dins de carpetes o
conjunts de vídeos. La classificació hauria de permetre que els professors
puguin editar aquestes carpetes i gestionar els vídeos.
Petició de: Professors, Alumnes

Prioritat Alta

Justificació: Els catàlegs que disposen de molts vídeos fan complicada una
cerca o la ordenació dels vídeos per temes o per quadrimestres.
Condició de satisfacció: L’usuari ha pogut crear un conjunt de vídeos, el pot
editar, afegir i treure’n vídeos. L’usuari a més, pot trobar més facilment un
vídeo si està classificat dins un conjunt determinat.
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5.- Permetre la integració dels Catàlegs de vídeos d'assignatures al
Racó

Descripció: Des de l'LCFIB s'ha demanat que els professors puguin fer una
vinculació més explícita catàleg-assignatura per així poder afegir
automàticament un enllaç des del Racó cap al catàleg de l'assignatura.
Petició de: LCFIB

Prioritat Baixa

Justificació: Actualment, els catàlegs permeten l'accés en funció dels rols de
l’usuari (professors, estudiants, estudiants o professors d'una assignatura
concreta). Amb això podem restringir l'accés a una assignatura en concret,
però no hi ha una vinculació directa dels catàlegs a una assignatura.
Condició de satisfacció: El Racó podrà usar aquesta vinculació per a mostrar en
l’apartat de cada assignatura l’enllaç al catàleg (si n’hi ha) de MediaFIB.

6.- Permetre etiquetar vídeos i mostrar les etiquetes als catàlegs
Descripció: Cada vegada que es puja un nou vídeo, aquest podrà ser etiquetat
amb diferents etiquetes que estiguin relacionats amb el contingut del mateix.
El recull d’aquestes etiquetes seran mostrades a l’usuari dins cada catàleg.
Petició de: Professors, Alumnes

Prioritat Baixa

Justificació: Actualment per a buscar un vídeo que parli sobre un tema
determinat tan sols es pot mirar a la descripció si hi trobem el tema en qüestió.
Amb l’ajuda de les etiquetes tan usades a les pàgines web ajudarem a l’usuari
en la cerca de temes concrets que es parlen en els vídeos.
Condició de satisfacció: L’usuari que puja el vídeo ha pogut posar-hi etiquetes
que serveixen després per a la resta d’usuaris per tal de localitzar un vídeo que
parli sobre un tema determinat.
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7.- Permetre introduir la descripció dels vídeos en castellà i anglès
Descripció: Quan un usuari pugi un vídeo, a més a més de la descripció principal
(fins ara en català), aquest podrà incloure a més una descripció en anglès i/o en
castellà, que ajudin a altres usuaris a entendre de què tracta el vídeo.
Petició de: Professors, Alumnes

Prioritat Baixa

Justificació: Hi ha vídeos on l’usuari no necessariament ha de conèixer el idioma
del vídeo per a visualitzar-los, però llegint la descripció en anglès i/o castellà pot
decidir si el tema del vídeo li interessa.
Condició de satisfacció: Els usuaris que no coneguin la llengua principal del
vídeo, podran llegir en castellà o anglès la descripció del vídeo.

8.- Revisar temes legals dels vídeos publicats a MediaFIB
Descripció: Mirar les normatives en quant a llicències de material visual. Fer
que l’usuari que puja un vídeo es comprometi a pujar-lo i fer-lo públic
únicament en el cas de no infringir cap tipus de llicència.
Petició de: Professors, LCFIB

Prioritat Alta

Justificació: Al permetre la descàrrega del vídeo i que aquest pugui ser publicat
per Internet, s’ha vist necessari revisar el problema de les llicències. Els usuaris
que introdueixin vídeos seran responsables de que es compleixin les llicències
de copyright del contingut dels vídeos.
Condició de satisfacció: Els usuaris que pengin vídeos podran veure si aquests
compleixen la normativa i un cop comprovat podran penjar el vídeo i fer-lo
públic.
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9.- Crear RSS amb els vídeos publicats més recents
Descripció: L’equip web de l’LCFIB ha demanat que es pugui obtenir des del
Racó un RSS de MediaFIB amb els vídeos més recents per a incloure-ho a les
assignatures que disposen d’un catàleg
Petició de: LCFIB

Prioritat Baixa

Justificació: Els usuaris podran saber si s’han penjat nous vídeos als catàlegs als
quals tenen accés.
Condició de satisfacció: Els usuaris veuran a través del Racó un RSS amb els
últims vídeos publicats.

10.- Introduir una caràtula als vídeos de MediaFIB
Descripció: S’introduirà una portada i contraportada als vídeos de MediaFIB on
hi haurà informació del servei, termes de llicència i el logotip de la Facultat.
Petició de: Professors, LCFIB

Prioritat Alta

Justificació: Tant per part de la FIB com dels professors, s’ha vist necessari la
inserció d’una portada i contraportada als vídeos, per a que si el vídeo és vist a
través d’Internet, els usuaris puguin saber d’on prové el vídeo i també els
acords de llicència. A més, és una manera de promocionar la FIB a la xarxa.
Condició de satisfacció: Els vídeos de MediaFIB començaran i acabaran amb
una caràtula que identificarà el servei MediaFIB i la llicència d’ús i difusió del
vídeo.
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11.- Integració dels vídeos a iTunesU
Descripció: L’empresa Apple disposa d’un canal anomenat iTunesU on les
diferents Universitats del Món poden penjar vídeos acadèmics, ja siguin
conferències o classes magistrals on el professor parla sobre una determinada
temàtica. La UPC ha creat el seu canal “Universitat Politècnica de Catalunya”,
on totes les facultats i escoles podran incloure els seus vídeos per a que
puguin ser vistos des de qualsevol punt del món (instal·lant l’aplicació d’Apple
iTunes). Els usuaris que pengin un vídeo a MediaFIB podran escollir si volen
pujar-lo a iTunesU.
Petició de: LCFIB. Bona acceptació per part de Professors i Alumnes.
Prioritat Alta
Justificació: Es vol que els vídeos puguin ser publicats a diferents canals de
publicació accessibles per tothom.
Condició de satisfacció: Els vídeos que així s’hagin sol·licitat, es podran
visualitzar a través dels dispositius Apple a iTunesU, canal UPC.

12.- Integració dels vídeos a Youtube
Descripció: Permetre als usuaris que pugin vídeos, que aquests es puguin pujar
també a Youtube.
Petició de: LCFIB. Bona acceptació per part de Professors i Alumnes.
Prioritat Alta
Justificació: Es vol que els vídeos es puguin veure des de qualsevol punt del
Món. Aquest fet pot tenir diferents objectius per a la persona que vol publicar
el vídeo, ja sigui fer publicitat de la FIB, donar a conèixer la temàtica del vídeo,
o donar-li més difussió.
Condició de satisfacció: Els vídeos que així s’hagin sol·licitat, es podran
visualitzar a través del web de Youtube.
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13.- Accés des dels dispositius mòbils amb iOS
Descripció: Realitzar canvis de format en els vídeos i que aquests siguin
accessibles des d’aquest tipus de dispositius mòbils.
Petició de: Professors, Alumnes, LCFIB.

Prioritat Alta

Justificació: Fins ara, els vídeos només podien ser visualitzats des de
navegadors instal·lats en ordinadors, i des de fa un temps la majoria d’usuaris
disposen de dispositius mòbils. Per això s’ha vist molt necessari que els vídeos
publicats a MediaFIB puguin ser visualitzats i descarregats des d’aquests
dispositius mòbils (iPhone, iPad).
Condició de satisfacció: Els usuaris amb un dispositiu mòbil amb iOS podran
visualitzar els vídeos correctament.

14.- Accés des dels dispositius mòbils amb Android
Descripció: Realitzar canvis de format en els vídeos i que aquests siguin
accessibles des d’aquest tipus de dispositius mòbils.
Petició de: Professors, Alumnes, LCFIB.

Prioritat Alta

Justificació: Fins ara, els vídeos només podien ser visualitzats des de navegadors
instal·lats en ordinadors, i des de fa un temps la majoria d’usuaris disposen de
dispositius mòbils. Per això s’ha vist molt necessari que els vídeos publicats a
MediaFIB puguin ser visualitzats i descarregats des d’aquests dispositius mòbils.
Condició de satisfacció: Els usuaris amb un dispositiu mòbil amb Android
podran visualitzar els vídeos correctament
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15.- Integració amb la xarxa social Facebook
Descripció: Els vídeos podran ser compartits als Murs de Facebook, i els usuaris
podran opinar si els hi agrada la publicació. El text a incloure al Mur, portarà
l’enllaç web de MediaFIB que és on l’usuari podrà visualitzar el vídeo.
Petició de: LCFIB. Bona acceptació per part de Professors i Alumnes.
Prioritat Alta
Justificació: Les xarxes socials tenen cada vegada més usuaris i aquests cada
vegada son més actius i les consulten en tot moment. Per això, volem permetre
que els vídeos de MediaFIB puguin ser compartits pels usuaris a Facebook i així
es faci difusió d’aquests.
Condició de satisfacció: Els usuaris poden compartir els vídeos que els agradin
de MediaFIB amb la resta d’usuaris de Facebook.

16.- Integració amb la xarxa social Twitter
Descripció: Els vídeos podran ser compartits com a Tweet al Twitter, i els
usuaris podran fer Retweet de la publicació. El text del Tweet, portarà l’enllaç
web de MediaFIB que és on l’usuari podrà visualitzar el vídeo.
Petició de: LCFIB. Bona acceptació per part de Professors i Alumnes.
Prioritat Alta
Justificació: Les xarxes socials tenen cada vegada més usuaris i aquests cada
vegada son més actius i les consulten en tot moment. Per això, volem
permetre que els vídeos de MediaFIB puguin ser compartits pels usuaris a
Twitter i així es faci difusió d’aquests.
Condició de satisfacció: Els usuaris poden compartir els vídeos que els agradin
de MediaFIB amb la resta d’usuaris de Twitter.
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17.- Reorganitzar restriccions rols/IP
Descripció: Solucionar un error existent relatiu a la restricció d’accés a la part
privada de MediaFIB. Per la forma com s'han implementat aquestes
restriccions, un catàleg no pot ser públic i al mateix temps administrat per un
usuari que contingui un rol concret (per exemple, professor d'una assignatura
en concret).
Petició de: LCFIB.

Prioritat Baixa

Justificació: es vol reorganitzar aquest tema i que sigui més fàcil per als usuaris
assignar els permisos i restriccions dels vídeos, i puguin ser públics i
administrats per algun usuari alhora.
Condició de satisfacció: Els problemes amb les restriccions han estat
solucionats incloent un rol per als vídeos públics i eliminant la part de
restricció per IP.

3.3.- REQUISITS NO FUNCIONALS
3.3.1.- Requisits de Percepció

18.- L’aparença i l’estil han de ser idèntics a l’actual MediaFIB
Descripció: El sistema ha de tenir el mateix disseny que l’actual de MediaFIB i del
Racó, mantenint l’objectiu d’un menú intuïtiu i una navegació clara.
Justificació: Tots els serveis de la FIB responen a la mateixa aparença i estil, i
MediaFIB no n’és una excepció.
Condició de satisfacció: El sistema té el mateix aspecte i estil que la resta de
serveis web de la FIB.
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3.3.2.- Requisits de facilitat d’ús

19.- Usabilitat
Descripció: L’aplicació ha de ser usable.
Justificació: Els usuaris es senten més còmodes amb aplicacions que faciliten el
seu ús.
Condició de satisfacció: L’aplicació i el servei en general és usable per als usuaris.

20.- Facilitat d’aprenentatge
Descripció: L’aplicació ha de ser intuïtiva i de fàcil aprenentatge per als usuaris.
Justificació: Si l’aplicació és complicada de fer servir, els usuaris deixarien d’usarla o es veurien obligats a demanar ajuda, fet que es vol evitar, ja que es vol que
siguin autosuficients per a realitzar la majoria de funcionalitats.
Condició de satisfacció: L’aplicació i el servei en general és fàcil d’aprendre a
usar-la.
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21.- Formació administradors
Descripció: Realitzar en un període de 2-3 setmanes la formació necessària als
administradors de MediaFIB per a tractar amb les noves funcionalitats del servei.
Justificació: Donat que la ampliació de MediaFIB s’ha realitzat com a PFM,
l’autora haurà d’explicar tots els canvis i novetats del servei al Personal que
s’encarrega de administrar el servei.
Condició de satisfacció: Els administradors coneixen tots els nous aspectes del
servei.

22.- Automatització de les tasques
Descripció: En la mida del possible, s’ha de fer que la realització de les tasques
sigui automàtica o semiautomàtica i que l’usuari pugui assignar tasques a vídeos
sense dificultats.
Justificació: Com es realitzaran noves tasques, seria d’ajuda per al personal de
MediaFIB que la realització d’aquestes tasques sigui fàcil d’usar i d’executar.
Condició de satisfacció: L’execució de les noves tasques és fàcil d’usar per als
usuaris.

23.- Accessibilitat
Descripció: Els vídeos han de poder ser visualitzats en els dispositius mòbils
descrits als requisits funcionals, adaptant-ne els formats segons convingui.
Justificació: És una mancança detectada i una petició per part de molts usuaris
del servei. Al ser un servei web, els usuaris han de poder accedir-hi des de
qualsevol part del Món, accedir des dels navegadors més usats pels usuaris, i
també des dels dispositius mòbils acordats.
Condició de satisfacció: Els vídeos poden veure’s des dels dispositius mòbils
acordats.
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3.3.3.- Requisits de Rendiment

24.- Disponibilitat
Descripció: La disponibilitat del servei és en horari laborable, de dilluns a
divendres de 8 a 21h. En cas de caiguda del servidor, seguirà el “Compromís de
Qualitat” de la FIB.
Justificació: És necessari que el servei estigui el màxim de temps disponible i
que les tasques de manteniment es porgramin fora de l’horari lectiu del curs.
Condició de satisfacció: El servei funciona correctament en l’horari laborable de
la FIB. En cas de fallada, es segueix el “Compromís de Qualitat” de la FIB. Els
manteniments es realitzen fora de l’horari lectiu.

3.3.4.- Requisits de Manteniment i Suport

25.- Manteniment
Descripció: Es tindrà en compte el període lectiu del curs acadèmic i els horaris
de menys utilització del servei per a la realització de tasques de manteniment.
Justificació: Les tasuqes de manteniment que no siguin d’urgència, es poden
realitzar quan les classes han acabat i per tant els accessos a MediaFIB
disminueixen.
Condició de satisfacció: Les tasques de manteniment es realitzen fora del
període lectiu.
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3.3.5.- Requisits de Seguretat

26.- Accés segur als vídeos privats
Descripció: Els vídeos que així es requereixi estaran protegits per a la
visualització i/o descàrrega per part dels usuaris. Cada usuari disposa d’un perfil
que determinarà a quins catàlegs o canals pot accedir per a visualitzar els
vídeos. Per a l’autenticació i autorització dels usuaris s’utilitza un sistema robust
anomenat CAS.
Justificació: Els vídeos que siguin privats només poden visualitzar-los els usuaris
que en tinguin accés, per tant és important que ningú no autoritzat hi accedeixi.
Condició de satisfacció: Els vídeos privats només són accessibles pels usuaris
que en tenen l’accés; La resta d’usuaris no poden visualitzar aquests vídeos.

27.- Revisar Single Sign-On per a que funcioni amb MediaFIB
Descripció: Solucionar un problema existent detectat per l’LCFIB en quant a
l’autenticació a MediaFIB (realitzada mitjançant el CAS) que no funciona
correctament al no detectar si un usuari està registrat al navegar per MediaFIB.
Petició de: LCFIB.

Prioritat Alta

Justificació: Al tenir part publica i part privada, MediaFIB no pot funcionar igual
que el Racó, que demana sempre autenticació. Aquest fer provoca que quan
estem navegant entre catàlegs públics i privats a MediaFIB, no es mostra
correctament si estem o no autenticats al sistema. S'ha de revisar aquesta part
perquè funcioni de forma coherent.
Condició de satisfacció: L’autenticació a MediaFIB funciona correctament i
quan un usuari es registra queda registrat durant tota la sessió i pot accedir als
vídeos privats als quals té accés.
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3.3.6.- Requisits Legals

28.- Llicències
Descripció: Els vídeos públics i/o amb possibilitat de descàrrega, hauran de
portar identificada la llicència Creative Commons sota la que es distribueix.
Justificació: Els ponents de les conferències de la Sala d’Actes signen un full on
indiquen el tipus de llicència sota la que es publica el vídeo.
Condició de satisfacció: Els vídeos públics contenen la llicència sota la que es
distribueixen.

28.- Protecció de Dades i Imatge
Descripció: Els usuaris amb permís per a pujar vídeos hauran de tenir en compte
que els vídeos hauran de complir les normatives de protecció de dades i imatge,
disponibles al Racó dels professors a l’apartat Normatives UPC. S’informarà als
usuaris de les possibles restriccions d’ús del material.
Justificació: És obligatori que els vídeos de MediaFIB públics compleixin les
normatives per evitar possibles problemes derivats.
Condició de satisfacció: Els usuaris amb permisos coneixen les normatives que
han de complir els vídeos i els usuaris coneixen les normatives sota les que
visualitzen o es descarreguen els vídeos.
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4.- ESPECIFICACIÓ
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Després de definir les necessitats de l’usuari final a l’Anàlisi de Requisits del capítol anterior,
és necessari concretar el que haurà de fer el sistema per a definir aquestes necessitats.
L’etapa d’especificació concreta les funcionalitats necessàries.
Aquesta etapa consta de diferents models per a especificar els requisits funcionals del
sistema:
• Model de casos d’ús
• Model conceptual
• Model del comportament

4.1.- MODEL DE CASOS D’ÚS
El model de casos d’ús està format pels següents elements:
• Definició dels actors
• Diagrames dels Casos d’ús
• Especificació dels Casos d’ús
Un cas d’ús és una descripció de la seqüència d’interaccions que es produeixen entre un
actor (usuari) i el sistema, quan l’actor utilitza el sistema per dur a terme una tasca
específica.

4.1.1.- Definició dels actors
Un actor és una entitat externa al sistema que participa en el cas d’ús. Aquest pot ser una
persona, un conjunt de persones, un sistema software...
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A continuació tenim l’esquema i la descripció dels actors que participen en els Casos d’ús:

Figura 16 Actors de MediaFIB

•

Usuari MediaFIB: Qualsevol usuari que accedeixi a MediaFIB. Segons si es valida o no
tenim:
o Usuari Genèric: Usuari extern a la FIB o no validat.
o Usuari FIB: Usuari de la FIB, amb usuari i contrasenya per accedir al servei. Entre
aquests usuaris trobem:
 Estudiant: Usuari alumne de la FIB.
 Personal FIB Prioritari: PAS i PDI amb privilegis que permeten realitzar
diferents accions a MediaFIB.
o Personal Creador: Personal de la FIB amb perfil creador.
o Personal Editor: Personal de la FIB amb perfil d’editor.
o Administrador MediaFIB: Té permisos per a realitzar qualsevol tipus
de canvi en el sistema.
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 Personal Bàsic: La resta de treballadors de la FIB (PAS i PDI) amb el perfil de
lector que no disposen de permisos més enllà de la visualització i cerca de
Vídeos.
L’usuari Estudiant i l’usuari Personal FIB Bàsic, podria unir-los en un de sol, doncs actualment
tenen els mateixos permisos, però ho he volgut separar donat que probablement en el futur
es vulguin afegir distincions entre estudiants (si pertanyen a una associació, si son
delegats...) i Personal Bàsic (separar PDI i PAS per exemple).
Aquests doncs són els actors que intervenen en els casos d’ús. A l’especificació es fa una
distinció més aviat per rols que no pas per Usuaris, donat que a l’etapa de Disseny ja es
detallarà com es controlen els diferents permisos per als usuaris, ja que veurem que un
usuari, en diferents situacions pot tenir diferents rols o perfils.
A més a més dels usuaris que usaran el sistema, hem identificat els següents sistemes
software que ens proporcionaran un servei o es comunicaran amb el Sistema:

Figura 17 Sistemes Software de MediaFIB

•
•
•

•
•

CAS Service: Sistema Software que representa el CAS per a l’autenticació i
autorització.
Roles Service: Sistema Software que proporciona els rols dels usuaris.
FFmpeg Service: Sistema Software que representa el tractament que es fa als vídeos
per a posar, mitjançant el programa ffmpeg, una caràtula davant i darrera de cada
vídeo.
Transformer Service: Sistema Software que representa el servei de transformar el
Vídeo pujat en altres formats.
Racó: Sistema Software que representa el Racó, que pot fer peticions d’informació a
MediaFIB.
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•
•
•
•
•

Youtube Service: Sistema Software que representa el servei de pujada de Vídeos a
Youtube.
iTunesU Service: Sistema Software que representa el servei de pujada de Vídeos a
iTunesU.
Facebook Service: Sistema Software que representa el servei de interconnexió amb
Facebook.
Twitter Service: Sistema Software que representa el servei de interconnexió amb
Twitter.
Rellotge: Sistema software que representa una hora determinada en la que
s’executaran algunes accions.

4.1.2.- Diagrames dels Casos d’Ús
El diagrama de casos d’ús pretén representar visualment
metodologia UML.

els casos d’ús segons la

Els casos d’ús que no tenen numeració (“Login de usuario”, “Autenticar Usuario en Sistemas
FIB” i “Obtener Roles de usuario”) són aquells que va realitzar a la primera versió de
l’aplicació l’alumne Ivan Fernández. S’han inclòs només alguns d’ells en el diagrama donat
que eren necessaris per a representar-ne uns altres, però no se’n farà l’especificació, ja que
es poden consultar a la seva memòria [Ref02].
Degut a l’anàlisi de requisits obtingut per a aquesta segona versió, s’han hagut de modificar
alguns dels casos d’ús ja especificats a la versió anterior. En aquests casos, si que s’ha fet de
nou l’especificació sencera, donat que certs aspectes han canviat o s’han afegit
funcionalitats.
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Figura 18 Diagrama de casos d'ús
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4.1.3.- Especificació dels Casos d’ús
L’especificació dels casos d’ús descriu més específicament cada cas dels mencionats. Per a
cada cas d’ús s’indica el següent:
•
•
•
•
•
•

Actors: Els actors que intervenen en el cas d’ús.
Requisits Relacionats: Identificador dels requisits de l’etapa d’anàlisi que estan
relacionats amb aquest cas d’ús.
Resum: Breu descripció de les activitats que es duran a terme.
Precondicions: Les condicions prèvies que s’han de complir abans de poder realitzar
el cas d’ús.
Escenari principal: Descripció detallada de la interacció entre els actors i el Sistema.
Escenari alternatiu: Descriu excepcions de l’escenari principal.

A continuació es mostren totes les especificacions dels casos d’ús del projecte:

1.- Descarregar Vídeo
Actors
Usuari MediaFIB
Requisits Relacionats
1
Resum
El sistema permet que els usuaris es puguin descarregar un Vídeo al qual poden accedir
Precondicions
El Vídeo ha de permetre la descarrega i ha d’estar visible.
En cas de ser Vídeos privats, l’usuari s’ha registrat correctament al sistema.
Escenari principal
1.- El cas d’ús comença quan l’Usuari decideix descarregar un Vídeo.
2.- L’Usuari indica el nom del Vídeo a descarregar i el format d’aquest.
3.- El Sistema proporciona l’arxiu a l’Usuari.
Escenari alternatiu
3a.- No s’ha pogut transferir l’arxiu.
Tornar al pas 2 de l’escenari principal.
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2.- Pujar Vídeo
Actors
Personal FIB Prioritari, Ffmpeg Service, Youtube Service, iTunesU Service
Requisits Relacionats
2, 6, 7, 8
Resum
El sistema permet que els usuaris puguin pujar Vídeos a MediaFIB.
Precondicions
L’usuari ha iniciat sessió al sistema.
L’usuari té permís per a pujar Vídeos.
Escenari principal
1.- El cas d’ús comença quan l’Usuari decideix pujar un Vídeo.
2.- L’Usuari indica el catàleg.
3.- El Sistema mostra els Vídeos existents en el catàleg(o cap si no n’hi ha).
4.- L’Usuari indica les dades del Vídeo(arxiu, títol, descripció, visibilitat) i si ho desitja, algunes
dades opcionals (descripció anglès, descripció castellà, etiquetes) i que accepta les
normatives.
5.- El Sistema guarda les dades del nou Vídeo.
6.- El Sistema indica a Ffmpeg Service que té un Vídeo per a tractar.
7.- Ffmpeg Service proporciona el nou arxiu al Sistema.
8.- El Sistema guarda el nou arxiu de Vídeo.
9.- L’Usuari indica si vol publicar-lo a Youtube.
9.1.- En cas afirmatiu: El Sistema indica a Youtube Service les dades del Vídeo(arxiu, títol,
descripció, etiquetes).
10.- L’Usuari indica si vol publicar-lo a iTunesU.
10.1.- En cas afirmatiu: El Sistema indica a iTunesU Service les dades del Vídeo(arxiu, títol,
descripció, etiquetes).
11.- El Sistema guarda les dades a Tasks (Youtube, iTunesU).
12.- El Sistema enregistra que té un Vídeo per a transformar.
Escenari alternatiu
5a.- L’Usuari no accepta les normatives perquè el Vídeo no les compleix.
S’acaba el cas d’ús.
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3.- Transformar Vídeo
Actors
Rellotge, Transformer Service
Requisits Relacionats
11, 12, 13, 14
Resum
El Vídeo es transforma a diferents formats
Precondicions
El Vídeo té el format requerit
Escenari principal
1.- El cas d’ús comença quan el Rellotge indica que és l’hora que té programada.
2.- El Sistema comprova si té Vídeos per a transformar. Si té Vídeos per a transformar, per a
cada Vídeo:
2.1.- El Sistema indica a Transformer Service el Vídeo a transformar.
2.2.- Per a cada format diferent, Transformer Service proporciona el Vídeo transformat.
2.3.- El Sistema guarda els nous arxius.
Escenari alternatiu

4.- Cercar Vídeo
Actors
Usuari MediaFIB
Requisits Relacionats
3
Resum
El sistema permet que els usuaris cerquin Vídeos dins MediaFIB mitjançant un cercador
Precondicions
Escenari principal
1.- El cas d’ús comença quan l’Usuari decideix cercar un Vídeo.
2.- L’Usuari indica les paraules de cerca al buscador.
3.- El Sistema mostra els Vídeos que corresponen a la cerca de l’Usuari.
Escenari alternatiu
3a.- En cas de no obtenir resultats, es mostra un missatge informatiu.
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5.- Crear Col·lecció
Actors
Personal FIB Prioritari
Requisits Relacionats
4
Resum
El sistema permet que els usuaris creïn Col·leccions
Precondicions
L’usuari està registrat i té permís per a crear col·leccions
Escenari principal
1.- El cas d’ús comença quan l’Usuari decideix crear una nova Col·lecció.
2.- L’Usuari indica el Catàleg.
3.- El Sistema mostra la informació del Catàleg, les Col·leccions i els Vídeos.
4.- L’Usuari indica el nom de la nova Col·lecció.
5.- El Sistema guarda la nova Col·lecció.
Escenari alternatiu
3a.- No existeix el Catàleg.
3a.1.- El Sistema notifica a l’usuari que el Catàleg no existeix.
Tornar al pas 2 de l’escenari principal.
5a.- Ja existeix una col·lecció amb el mateix nom en el mateix Catàleg.
5a.1.- El Sistema notifica a l’usuari que la Col·lecció ja existeix.
Tornar al pas 4 de l’escenari principal.
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6.- Editar Col·lecció
Actors
Personal FIB Prioritari
Requisits Relacionats
4
Resum
El sistema permet que els usuaris editin les Col·leccions
Precondicions
L’usuari està registrat i té permís per a editar col·leccions
Escenari principal
1.- El cas d’ús comença quan l’Usuari decideix editar una Col·lecció.
2.- L’Usuari indica el Catàleg.
3.- El Sistema mostra la informació del Catàleg, les Col·leccions i els Vídeos.
4.- L’Usuari indica la Col·lecció a editar.
5.- El Sistema mostra el nom de la Col·lecció i els seus Vídeos.
6.- L’Usuari indica el nou nom de la Col·lecció.
7.- El Sistema guarda la nova Col·lecció amb el nou nom.
Escenari alternatiu
3a.- No existeix el Catàleg.
3a.1.- El Sistema notifica a l’usuari que el Catàleg no existeix.
Tornar al pas 2 de l’escenari principal.
5a.- No existeix la Col·lecció.
5a.1.- El Sistema notifica a l’usuari que la Col·lecció no existeix.
Tornar al pas 4 de l’escenari principal.
7a.- Si l’usuari ha modificat el nom de la col·lecció: Ja existeix una col·lecció amb el mateix
nom en el mateix Catàleg.
7a.1.- El Sistema notifica a l’usuari que la Col·lecció ja existeix.
Tornar al pas 6 de l’escenari principal.
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7.- Consultar Col·lecció
Actors
Usuari MediaFIB
Requisits Relacionats
4
Resum
El sistema permet que els usuaris consultin les dades de les Col·leccions
Precondicions
L’usuari té accés al Catàleg al qual pertany la Col·lecció
Escenari principal
1.- El cas d’ús comença quan l’Usuari decideix consultar una Col·lecció.
2.- L’Usuari indica el Catàleg.
3.- El Sistema mostra la informació del Catàleg, les col·leccions i els Vídeos.
4.- L’Usuari indica la Col·lecció a consultar.
5.- El Sistema mostra la informació de la Col·lecció i els seus Vídeos.
Escenari alternatiu
3a.- No existeix el Catàleg.
3a.1.- El Sistema notifica a l’usuari que el Catàleg no existeix.
Tornar al pas 2 de l’escenari principal.
5a.- No existeix la Col·lecció.
5a.1.- El Sistema notifica a l’usuari que la Col·lecció no existeix.
Tornar al pas 4 de l’escenari principal.
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8.- Eliminar Col·lecció
Actors
Personal FIB Prioritari
Requisits Relacionats
4
Resum
El sistema permet que els usuaris eliminin una Col·lecció (sense eliminar els Vídeos)
Precondicions
L’usuari està registrat i té permís per a editar Col·leccions
Escenari principal
1.- El cas d’ús comença quan l’Usuari decideix eliminar una Col·lecció.
2.- L’Usuari indica el Catàleg.
3.- El Sistema mostra la informació del Catàleg, les col·leccions i els Vídeos.
4.- L’Usuari indica la Col·lecció que vol eliminar.
5.- El Sistema elimina la Col·lecció.
Escenari alternatiu
3a.- No existeix el Catàleg.
3a.1.- El Sistema notifica a l’usuari que el Catàleg no existeix.
Tornar al pas 2 de l’escenari principal.
5a.- No existeix la Col·lecció.
5a.1.- El Sistema notifica a l’usuari que la Col·lecció no existeix.
Tornar al pas 4 de l’escenari principal.
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9.- Afegir Vídeos a Col·lecció
Actors
Personal FIB Prioritari
Requisits Relacionats
4
Resum
El sistema permet que els usuaris associïn Vídeos a les diferents Col·leccions.
Precondicions
L’usuari està registrat i té permís per a editar Col·leccions
Escenari principal
1.- El cas d’ús comença quan l’Usuari decideix assignar un o més Vídeos a una Col·lecció.
2.- L’Usuari indica el Catàleg.
3.- El Sistema mostra la informació del Catàleg, les Col·leccions i els Vídeos.
4.- L’Usuari indica la Col·lecció.
5.- El Sistema mostra la informació de la Col·lecció i tots els Vídeos del Catàleg.
6.- L’Usuari indica els Vídeos que vol que formin part d’aquella Col·lecció.
7.- El Sistema guarda la informació dels Vídeos que formen part de la Col·lecció.
Escenari alternatiu
3a.- No existeix el Catàleg.
3a.1.- El Sistema notifica a l’usuari que el Catàleg no existeix.
Tornar al pas 2 de l’escenari principal.
5a.- No existeix la Col·lecció.
5a.1.- El Sistema notifica a l’usuari que la Col·lecció no existeix.
Tornar al pas 4 de l’escenari principal.
5b.- El Catàleg no disposa de Vídeos.
5b.1.- El Sistema notifica que primer ha de pujar Vídeos al Catàleg.
S’acaba el Cas d’ús.
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10.- Treure Vídeos de Col·lecció
Actors
Personal FIB Prioritari
Requisits Relacionats
4
Resum
El sistema permet que els usuaris treguin Vídeos de les diferents Col·leccions.
Precondicions
L’usuari està registrat i té permís per a editar Col·leccions
Escenari principal
1.- El cas d’ús comença quan l’Usuari decideix deslligar un o més Vídeos d’una Col·lecció.
2.- L’Usuari indica el Catàleg.
3.- El Sistema mostra la informació del Catàleg, les Col·leccions i els Vídeos.
4.- L’Usuari indica la Col·lecció.
5.- El Sistema mostra la informació de la Col·lecció i tots els Vídeos del Catàleg.
6.- L’Usuari indica els Vídeos que vol que ja no formin part d’aquella Col·lecció.
7.- El Sistema guarda la informació dels Vídeos que formen part de la Col·lecció.
Escenari alternatiu
3a.- No existeix el Catàleg.
3a.1.- El Sistema notifica a l’usuari que el Catàleg no existeix.
Tornar al pas 2 de l’escenari principal.
5a.- No existeix la Col·lecció.
5a.1.- El Sistema notifica a l’usuari que la Col·lecció no existeix.
Tornar al pas 4 de l’escenari principal.
5b.- El Catàleg no disposa de Vídeos.
5b.1.- El Sistema notifica que primer ha de pujar Vídeos al Catàleg
S’acaba el Cas d’ús.
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11.- Nou Catàleg
Actors
Administrador MediaFIB
Requisits Relacionats
5
Resum
El sistema permet que els usuaris creïn un nou Catàleg
Precondicions
L’usuari està registrat i té permís per a crear Catàlegs
Escenari principal
1.- El cas d’ús comença quan l’Usuari vol crear un nou Catàleg.
2.- El Sistema mostra els Catàlegs existents.
3.- L’Usuari indica les dades del nou Catàleg(nom, descripció, assignatura, autenticació, tipus).
4.- El Sistema guarda el nou Catàleg amb les seves dades (nom, descripció, assignatura,
autenticació, tipus).

Escenari alternatiu
4a.- Ja existeix un Catàleg amb el mateix nom.
4a.1.- El Sistema notifica a l’usuari que el Catàleg ja existeix.
Tornar al pas 3 de l’escenari principal.
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12.- Visualitzar Vídeo des d’Android
Actors
Usuari MediaFIB
Requisits Relacionats
14
Resum
Els Vídeos poden ser visualitzats des de dispositius mòbils amb Sistema Operatiu Android.
Precondicions
Escenari principal
1.- El cas d’ús comença quan l’Usuari vol visualitzar el Vídeo des del seu dispositiu mòbil
Android.
2.- L’Usuari indica el Catàleg del Vídeo.
3.- El Sistema mostra els Vídeos del Catàleg i les Col·leccions.
4.- Si l’Usuari vol entrar a una Col·lecció:
4.1.- L’Usuari indica la Col·lecció.
4.2.- El Sistema mostra els vídeos d’aquella Col·lecció.
5.- L’Usuari indica l’arxiu de Vídeo que vol visualitzar.
6.- El Sistema mostra o transfereix el Vídeo en el format adequat per al dispositiu amb
Android.
Escenari alternatiu
2a.- El Catàleg no existeix o l’usuari no té permís per a accedir-hi.
S’acaba el cas d’ús.
3a.- El Catàleg no disposa de Vídeos. Tornar al pas anterior.
4.1a.- La Col·lecció no existeix o no disposa de Vídeos.
Tornar al pas 4 de l’escenari principal.
6a.- S’ha produït un error
Tornar al pas 5 de l’escenari principal.
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13.- Visualitzar Vídeo des d’iOS
Actors
Usuari MediaFIB
Requisits Relacionats
13
Resum
Els Vídeos poden ser visualitzats des de dispositius mòbils amb Sistema Operatiu iOS d’Apple.
Precondicions
Escenari principal
1.- El cas d’ús comença quan l’Usuari vol visualitzar el Vídeo des del seu dispositiu mòbil iOS.
2.- L’Usuari indica el Catàleg del Vídeo.
3.- El Sistema mostra els Vídeos del Catàleg.
4.- Si l’Usuari vol entrar a una Col·lecció:
4.1.- L’Usuari indica la Col·lecció.
4.2.- El Sistema mostra els vídeos d’aquella Col·lecció.
5.- L’Usuari indica l’arxiu de Vídeo que vol visualitzar.
6.- El Sistema mostra el Vídeo en el format adequat per al dispositiu iOS.
Escenari alternatiu
2a.- El Catàleg no existeix o l’usuari no té permís per a accedir-hi.
S’acaba el cas d’ús.
3a.- El Catàleg no disposa de Vídeos.
Tornar al pas 2 de l’escenari principal.
4.1a.- La Col·lecció no existeix o no disposa de Vídeos.
Tornar al pas 4 de l’escenari principal.
6a.- Si es produeix un error,
Tornar al pas 5 de l’escenari principal.
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14.- RSS Vídeos Recents d’un Catàleg
Actors
Racó
Requisits Relacionats
9
Resum
El Racó pot sol·licitar un RSS d’una assignatura que té un Catàleg per a saber els darrers vídeos
publicats.
Precondicions
Escenari principal
1.- El cas d’ús comença quan l’Usuari desitja obtenir el RSS amb els darrers vídeos publicats.
2.- L’Usuari indica el Catàleg.
3.- El Sistema li proporciona l’arxiu RSS del Catàleg.
Escenari alternatiu
2a.- El Catàleg no existeix.
S’acaba el cas d’ús.
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15.- Editar Vídeo
Actors
Personal FIB Prioritari, Ffmpeg Service, Youtube Service, iTunesU Service
Requisits Relacionats
2, 6, 7, 8
Resum
El sistema permet que els usuaris puguin editar els vídeos pujats a MediaFIB.
Precondicions
L’usuari ha iniciat sessió al sistema.
L’usuari té permís per a editar Vídeos.
L’usuari té permís per editar el vídeo que indica.
Escenari principal
1.- El cas d’ús comença quan l’Usuari decideix editar un Vídeo.
2.- L’Usuari indica el catàleg.
3.- El Sistema mostra els Vídeos existents en el catàleg(o cap si no n’hi ha).
4.- L’Usuari indica el nom del vídeo que vol modificar.
5.- El Sistema mostra les dades del vídeo i si ha estat publicat a Facebook, Twitter o pujat a
iTunesU o Youtube.
6.- L’Usuari indica les noves dades del vídeo.
7.- El Sistema guarda les noves dades del Vídeo.
8.- Si no està publicat a Youtube, l’Usuari indica si vol publicar-lo a Youtube.
8.1.- En cas afirmatiu: El Sistema indica a Youtube Service les dades del Vídeo(arxiu, títol,
descripció, etiquetes).
9.- Si no està publicat a iTunesU, l’Usuari indica si vol publicar-lo a iTunesU.
9.1.- En cas afirmatiu: El Sistema indica a iTunesU Service les dades del Vídeo(arxiu, títol,
descripció, etiquetes).
10.- El Sistema guarda les dades(arxiu, Youtube, iTunesU).
Escenari alternatiu
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16.- Compartir Vídeo a Facebook
Actors
Usuari MediaFIB, Facebook Service
Requisits Relacionats
15
Resum
El sistema permet que els usuaris comparteixin un vídeo a la xarxa social Facebook.
Precondicions
Escenari principal
1.- El cas d’ús comença quan l’Usuari decideix compartir un Vídeo a Facebook.
2.- L’Usuari indica el catàleg.
3.- El Sistema mostra els Vídeos existents en el catàleg(o cap si no n’hi ha).
4.- L’Usuari indica el nom del vídeo que vol compartir.
5.- El Sistema indica a Facebook Service les dades del Vídeo(títol, descripció, url).
Escenari alternatiu

17.- Compartir Vídeo a Twitter
Actors
Usuari MediaFIB, Twitter Service
Requisits Relacionats
16
Resum
El sistema permet que els usuaris comparteixin un vídeo a la xarxa social Twitter.
Precondicions
Escenari principal
1.- El cas d’ús comença quan l’Usuari decideix compartir un Vídeo a Twitter.
2.- L’Usuari indica el catàleg.
3.- El Sistema mostra els Vídeos existents en el catàleg(o cap si no n’hi ha).
4.- L’Usuari indica el nom del vídeo que vol compartir.
5.- El Sistema indica a Twitter Service les dades del Vídeo(títol, descripció, url).
Escenari alternatiu
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4.2.- MODEL CONCEPTUAL
4.2.1.- Diagrama de classes

Figura 19 Diagrama de classes
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4.2.2.- Classes del Model Conceptual
En aquest apartat es descriuen algunes de les classes i alguns atributs per a la seva millor
comprensió.
Streaming_Media: aquesta classe representa el conjunt de vídeos que disposa el servei i la
seva informació. S’especialitza en Vídeo i Event ja que existeixen dos tipus d’entrada dels
vídeos a MediaFIB:
Event: guardem els esdeveniments programats a la sala d’actes, aquests es graven, es
transfereixen per Streaming, i un cop finalitzat, s’obté l’arxiu de vídeo amb la gravació
de la sala, i aquest passa a ser del tipus Vídeo.
Video: son aquells vídeos que es pugen directament o aquells vídeos que provenen de la
sala d’actes un cop finalitzat l’esdeveniment. Atributs: treated vol dir que el vídeo ha
estat tractat afegint les caràtules; transformed vol dir que el vídeo ha estat transformat
als diferents formats necessaris.
Files: en aquesta classe tenim els arxius de vídeo en els diferents formats que es transforma.
Encoder: Ordinadors físics des d’on es poden realitzar tasques específiques relacionades
amb la gravació d’esdeveniments (per exemple, PC Sala d’Actes, PC de l’administrador de
MediaFIB).
Tasks: aquesta classe representa les diferents tasques que es poden realitzar amb un vídeo,
com per exemple Transformar Vídeo, i ens ajudem de la classe associativa Log, per a saber
quines tasques han estat realitzades de cada vídeo i altre informació com si la tasca ha
acabat correctament.
Catalog: aquesta classe representa els diferents catàlegs del servei. Si està relacionat amb
una assignatura, l’atribut subject correspon a les sigles de l’assignatura en qüestió, altrament
l’atribut és nul. L’atribut arxiuRSS guarda el RSS que s’actualitza amb els darrers vídeos
afegits al catàleg (quan aquest correspon a una assignatura).
Tag: aquesta classe s’usa per a guardar les diferents etiquetes que es poden assignar als
vídeos, per a poder obtenir posteriorment amb més facilitat tots els vídeos que tenen alguna
etiqueta en comú dins un catàleg.
Role: En aquesta classe es guarden els diferents Rols que té un usuari dins un catàleg. Ens
serveix per a saber quin a informació se li ha de mostrar a l’usuari, i quines accions pot
realitzar a l’aplicació.
Collection: ens serveix per a poder visualitzar els vídeos existents en un catàleg d’una
manera més ordenada. Enlloc de veure tots els vídeos, podrem anar directament a la
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col·lecció que ens interessa (per temes, per quadrimestres etc.), i veure tan sols els vídeos
que pertanyen a aquesta col·lecció, sense la necessitat de buscar a tot el catàleg.

4.2.3.- Restriccions d’integritat
Per a completar el diagrama de classes i per a definir tots aquells aspectes que no es poden
representar gràficament, es defineixen les següents restriccions textuals del sistema:
Les restriccions de clau de les classes del Model Conceptual són les següents:
Classe

Clau

Catalog

name

Streaming_Media

name

Video

filename

Event

id

Channel

name

User

name

Role

name

Les restriccions d’integritat relatives a les associacions i els atributs de les classes son les
següents:
 No poden existir dues instàncies de la classe Collection amb el mateix name que
pertanyin a un mateix Catalog.
 Totes les instancies de Streaming_Media d’una Collection, han de pertànyer al Catalog
d’aquella Collection.
 El valor de l’atribut startdate de la classe Event ha de ser una data anterior o igual al
valor de enddate de la mateixa classe.
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4.3.- MODEL DEL COMPORTAMENT
Per a cada cas d’ús es defineix un diagrama de seqüència del sistema que mostra els
esdeveniments que un actor genera durant la interacció amb el sistema. Cada esdeveniment
dóna lloc a una operació del sistema. El Model del Comportament està format, per tant, pels
diagrames de seqüència i els contractes de les operacions.

4.3.1.- Diagrames de seqüència del sistema
Els diagrames de seqüència del sistema son esquemes que mostren gràficament l’escenari
específic de cada cas d’ús, denotant les accions dels actors i les respostes del sistema.
NOTA: Els tipus dels paràmetres han estat omesos en els diagrames per a simplificar-los. Es poden consultar en
els contractes de les operacions (Apartat 4.3.2).

A continuació es mostren els diagrames de seqüència dels casos d’ús especificats:
1.- Descarregar Vídeo
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2.- Pujar Vídeo
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3.-Transformar Vídeo

4.-Cercar Vídeo

5.-Crear Col·lecció
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6.-Editar Col·lecció

7.-Consultar Col·lecció

8.-Eliminar Col·lecció

73

MediaFIB 2.0
9.-Afegir Vídeos a Col·lecció

10.-Treure Vídeos de Col·lecció
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11.-Nou Catàleg

12.-Visualitzar Vídeo des d’Android
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13.- Visualitzar Vídeo des d’iOS

14.- RSS Vídeos Recents d’un Catàleg
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15.- Editar Vídeo
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16.- Compartir Vídeo a Facebook

17.- Compartir Vídeo a Twitter
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4.3.2.- Contractes de les Operacions

1.- Descarregar Vídeo
Nom: descarregarVideo(name:String, format:String) : File
Responsabilitats: Proporcionar a l’usuari un arxiu que conté un vídeo en el format que
desitja.
Precondicions:
 El vídeo name existeix.
 El vídeo name té permís per a ser descarregat i és visible.
 El format és “Android, iOs o normal”.
Postcondicions:
 Sortida:
 Es transfereix l’arxiu videofile corresponent al video name amb el format indicat.

2.- Pujar Vídeo
Nom: buscaCataleg(name:String) : TupleType(name:String, description:Text,
lCol.leccions:set(nameC:String), lVideos:TupleType(thumbnail:String,
name:String,
description:Text, created:Date, counter:Integer))
Responsabilitats: Mostrar les Col·leccions i Vídeos d’un Catàleg.
Precondicions:
 El Catàleg name existeix.
Postcondicions:
 Sortida:
 Es mostren les dades del Catàleg: el nom, la descripció, el nom de totes les
Col·leccions del Catàleg i per a cada vídeo es mostra el thumbnail, el títol name,
la descripció, la data de creació i el comptador de visites.
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Nom:
nouVideo(file:File,
name:String,
description:Text,
visible:Boolean,
downloadable:Boolean, descriptionAng:String, descriptionCast:String, lTags:set(String))
Responsabilitats: Pujar un nou vídeo amb la seva informació.
Precondicions:
 L’arxiu file és un arxiu de vídeo vàlid, amb el format requerit.
 Name i description no són nulls.
Postcondicions:
 Es guarda el nou vídeo file com a videofile de la classe Files i el valor de l’atribut
format és original.
 Es crea una nova instància de la classe Streaming_Media amb especialització
(type) video i amb les dades indicades (títol name, descripció description, si és
visible, si és descarregable, i si ha introduit descripció en anglès descriptionAng i
en castellà descriptionCast, i com a etiquetes la llista lTags. S’assigna el valor
“original” a l’atribut format, la data d’avui a created i l’usuari que ha pujat el
vídeo a creator.
 Es crea una associació entre el nou vídeo i el Catàleg al qual s’ha pujat.

Nom: tractaVideo(filename:String) : File
Responsabilitats: Tractar el vídeo per afegir una caràtula davant i darrera.
Precondicions:
 A filename es troba un arxiu de vídeo vàlid i amb el format requerit.
Postcondicions:
 Sortida:
 Es crea una nova instància de la classe Video amb un nou filename i el valor
“normal” com a format.
 Es guarda l’arxiu nouarxiu a Files.
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Nom:
publicarVideoYoutube(filename:String, name:String, description:Text,
lTags:set(String))
Responsabilitats: Guardar la informació de si el vídeo serà publicat a Youtube.
Precondicions:
 A filename es troba un arxiu de vídeo vàlid i amb el format requerit.
 El vídeo pertany a un Catàleg públic.
Postcondicions:
 Es crea una nova instància de la classe Publications, amb site Youtube i Date la
data actual.
 Es crea una associació entre la nova instància i la instància del vídeo de nom
name.
Sortida:
 S’envia una petició a Youtube Service: publicarVideo(pChannel:String,
filename:String, name:String, description:Text, lTags:TupleType(tag:String)) que
publica el vídeo arxiu al canal de publicació Youtube amb les dades (name,
description, i la llista de tags).

Nom:
publicarVideoiTunesU(filename:String, name:String, description:Text,
lTags:set(String))
Responsabilitats: Guardar la informació de si el vídeo serà publicat a iTunesU.
Precondicions:
 L’arxiu és un arxiu de vídeo vàlid, amb el format requerit.
 El vídeo pertany a un Catàleg públic.
Postcondicions:
 Es crea una nova instància de la classe Publications, amb site iTunesU i Date la
data actual.
 Es crea una associació entre la nova instància i la instància del vídeo de nom
name.
Sortida:
 S’envia una petició a iTunes Service: publicarVideo(pChannel:String,
filename:String, name:String, description:Text, lTags:TupleType(tag:String)) que
publica el vídeo arxiu al canal de publicació iTunesU amb les dades (name,
description, i la llista de tags).
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3.-Transformar Vídeo
Nom: alarma(hora: Hora)
Responsabilitats: El rellotge indica que és l’hora que té programada per a avisar al
Sistema.
Precondicions:
 Postcondicions:
 Sortida:
 Per cada vídeo pendent de ser transformat, s’envia una petició a Transformer
Service
amb
transformaVideo(filename:String,
lFormats(TupleType(
format:String)) que crea una nova instància de Vídeo amb el filename, format i
info.

4.-Cercar Vídeo
Nom: cercarVideo(lparaules:set(paraula:String)) : TupleType (filename:String, name:
String, description:Text)
Responsabilitats: Mostrar resultats de la cerca de vídeos mitjançant paraules.
Precondicions:
 lparaules no és buit.
Postcondicions:
 Sortida:
 Si existeixen vídeos on al seu nom o descripció hi apareixen les paraules de
lparaules, per a cada vídeo es mostra el filename, name i description.
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5.-Crear Col·lecció
 Contracte de l’Operació buscaCataleg(name) igual que 2.- Pujar Vídeo.
Nom: novaCol-leccio(name:String, nameC:String)
Responsabilitats: Crear una nova Col·lecció.
Precondicions:
 No existeix una Col·lecció amb el mateix nom en el Catàleg.
Postcondicions:
 Es crea una nova instància de Col·lecció associada al Catàleg name i amb nom
nameC.

6.-Editar Col·lecció
 Contracte de l’Operació buscaCataleg(name) igual que 2.- Pujar Vídeo.
Nom: mostraCol-leccio(nameC:String) : TupleType(filename:String, name:String,
description:Text)
Responsabilitats: Mostrar els vídeos d’una Col·lecció.
Precondicions:
 Existeix la Col·lecció nameC.
Postcondicions:
 Sortida:
 Si la Col.lecció no ñes buida, es mostra la llista de vídeos que pertanyen a la
Col·lecció nameC amb el seu name i description.

Nom: modificaCol-leccio(nameC:String, nouNameC:String)
Responsabilitats: Mostrar els vídeos d’una Col·lecció.
Precondicions:
 Existeix la Col·lecció nameC.
 No existeix la Col·lecció nouNameC.
Postcondicions:
 Es modifica el valor de l’atribut name per nouNameC.
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7.-Consultar Col·lecció
 Contracte de l’Operació buscaCataleg(name) igual que 2.- Pujar Vídeo.
 Contracte de l’Operació mostraCol-leccio(nameC) igual que 6.- Editar Col·lecció.

8.-Eliminar Col·lecció
 Contracte de l’Operació buscaCataleg(name) igual que 2.- Pujar Vídeo.
Nom: eliminaCol-leccio(nameC:String)
Responsabilitats: Mostrar els vídeos d’una Col·lecció.
Precondicions:
 Existeix la Col·lecció nameC.
Postcondicions:
 S’elimina la instància de Col·lecció amb nom nameC.
 S’eliminen les associacions entre Streaming_Media i la Col·lecció nameC del
Catàleg indicat.

9.-Afegir Vídeos a Col·lecció
 Contracte de l’Operació buscaCataleg(name) igual que 2.- Pujar Vídeo.
Nom: mostraCol-leccioiVideos(nameC:String) : TupleType (nameC: String,
lVideosCol-leccio:TupleType(filename:String, name: String, description:Text),
lVideosCataleg:TupleType(filename:String, name: String, description:Text))
Responsabilitats: Mostrar els vídeos que pertanyen a una Col·lecció i la resta de vídeos
del Catàleg al qual pertany la Col·lecció.
Precondicions:
 Existeix la Col·lecció nameC.
Postcondicions:
 Sortida:
 Es mostren els vídeos de la Col-lecció i la resta de vídeos del Catàleg amb el
filename, name i description.
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Nom: afegeixVideos(nom:String, lVideosAfegits:set(String))
Responsabilitats: Afegir vídeos a la Col·lecció.
Precondicions:
 Existeix la Col·lecció nameC.
Postcondicions:
 Per a cada nou video de lVideosAfegits es crea una associació entre la Col·lecció
nameC i el video filename.

10.-Treure Vídeos de Col·lecció
 Contracte de l’Operació buscaCataleg(name) igual que 2.- Pujar Vídeo.
 Contracte de l’Operació mostraCol-lecció(nameC) igual que 9.- Afegir vídeos a
Col·lecció.

Nom: treuVideos(nameC:String, lVideosTrets:set(String))
Responsabilitats: Treure vídeos de la Col·lecció.
Precondicions:
 Existeix la Col·lecció nameC.
Postcondicions:
 Per a cada nou video de lVideosAfegits s’elimina l’associació entre la Col·lecció
nameC i el video filename.

11.-Nou Catàleg
Nom: mostraCatalegs() : TupleType (name:String, description:Text, assignatura:String,
authentication:String, tipus:String)
Responsabilitats: Mostrar tots els Catàlegs de MediaFIB.
Precondicions:
 Postcondicions:
 Sortida:
 Es mostren tots els Catàlegs de MediaFIB amb les seves dades(name,
description, assignatura, authentication i tipus).
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Nom:
nouCataleg(name:String,
description:Text,
assignatura:String,
authentication:String, tipus:String)
Responsabilitats: Crear un nou Catàleg.
Precondicions:
 No existeix un Catàleg amb el nom name.
 Existeix l’assignatura assignatura.
 El valor de authentication és PUB o CAS.
Postcondicions:
 Es crea una nova instància de Catàleg amb les seves dades(name, description,
assignatura, authentication i tipus).

12.-Visualitzar Vídeo des d’Android
 Contracte de l’Operació buscaCataleg(name) igual que 2.- Pujar Vídeo.
 Contracte de l’Operació mostraCol-lecció(nameC) igual que 9.- Afegir vídeos a
Col·lecció.
Nom: visualitzarVideoDispositiu(name:String, filename:String, dispositiu:String) : file
Responsabilitats: Visualitzar un vídeo des de un dispositiu mòbil.
Precondicions:
 El valor de dispositiu és Android o iOS.
 Existeix el Catàleg amb nom name.
 Existeix el vídeo a filename.
Postcondicions:
 Sortida:
 Es mostra l’arxiu arxiu en el dispositiu de l’usuari.

13.- Visualitzar Vídeo des d’iOS
 Contracte de l’Operació buscaCataleg(name) igual que 2.- Pujar Vídeo.
 Contracte de l’Operació mostraCol-lecció(nameC) igual que 9.- Afegir vídeos a
Col·lecció.
 Contracte de l’Operació visualitzarVideoDispositiu(name, filename, dispositiu) igual que
12.- Visualitzar Vídeo des d’Android.
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14.- RSS Vídeos Recents d’un Catàleg
Nom: obtenirRSS(name:String) : file
Responsabilitats: Obtenir l’arxiu RSS dels últims vídeos publicats del Catàleg.
Precondicions:
 Existeix el Catàleg amb nom name.
Postcondicions:
 Sortida:
 Es transfereix l’arxiu arxiuRSS.

15.- Editar Vídeo
 Contracte de l’Operació buscaCataleg(name) igual que 2.- Pujar Vídeo.
 Contracte de l’Operació publicarVideoYoutube(filename,name,description,lTags) igual
que 2.- Pujar Vídeo.
 Contracte de l’Operació publicarVideoiTunesU(filename,name,description,lTags) igual
que 2.- Pujar Vídeo.
Nom:
editarVideo(name:String) : TupleType(filename:String, name:String,
description:Text, visible:Boolean, downloadable:Boolean, descriptionAng:String,
descriptionCast:String, lTags:set(String))
Responsabilitats: Editar un vídeo, les seves dades o bé publicar-lo.
Precondicions:
 El vídeo name existeix.
Postcondicions:
 Sortida:
 Es mostren les dades del vídeo (filename, name, description, si és visible, si és
descarregable, descriptionAng, descriptionCas, la llista d’etiquetes).
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Nom:
editarVideo(description:Text, visible:Boolean, downloadable:Boolean,
descriptionAng:String, descriptionCast:String, lTags:set(String))
Responsabilitats: Editar un vídeo, les seves dades o bé publicar-lo.
Precondicions:
 El vídeo name existeix.
Postcondicions:
 Es modifica la instància del Vídeo amb les noves dades introduïdes(description,
si és visible, si és descarregable, descriptionAng, descriptionCas i la llista
d’etiquetes).

16.- Compartir Vídeo a Facebook
 Contracte de l’Operació buscaCataleg(name) igual que 2.- Pujar Vídeo.
Nom: compartirFacebook(url:String, name:String, description:Text)
Responsabilitats: Interactuar amb el Facebook Service per a fer una publicació.
Precondicions:
 La url és l’adreça del vídeo name.
 El vídeo name existeix.
Postcondicions:
 Sortida:
 S’envia una petició a Facebook Service: compartir (name:String,
description:String, url:String) que realitza una publicació referent al vídeo name
a la xarxa social facebook amb les dades (url, name, i description).
17.- Compartir Vídeo a Twitter
 Contracte de l’Operació buscaCataleg(name) igual que 2.- Pujar Vídeo.
Nom: compartirTwitter(url:String, name:String, description:Text)
Responsabilitats: Interactuar amb el Twitter Service per a fer una publicació.
Precondicions:
 La url és l’adreça del vídeo name.
 El vídeo name existeix.
Postcondicions:
 Sortida:
 S’envia una petició a Twitter Service: compartir (name:String, description:String,
url:String) que realitza una publicació referent al vídeo name a la xarxa social
Twitteramb les dades (url, name, i description).
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5.- ESTUDI DELS CANALS DE
PUBLICACIÓ, DISPOSITIUS MÒBILS I
XARXES SOCIALS
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5.1.- CANALS DE PUBLICACIÓ
S’han analitzat dos canals de publicació on es permetrà als usuaris pujar els vídeos de
MediaFIB: Youtube i iTunesU.

5.1.1.- Youtube

Aquest portal d’Internet que és conegut pels usuaris per la possibilitat de pujar i veure
vídeos té cents de milions d’usuaris [Ref31]. Com a dades destacables de Youtube, trobem
que es reprodueixen més de 3 mil milions de vídeos al dia, Youtube està localitzat en més de
25 països i 43 idiomes, i com a dada anual l’any 2010 Youtube va arribar als 700 mil milions
de reproduccions.
Donat que MediaFIB ja disposa d’un usuari per al portal, s’haurà de veure com fer de manera
automàtica que els usuaris amb permisos puguin decidir si un vídeo vol ser publicat a
Youtube, i el propi servei realitzi la tasca automàticament o semi automàticament.

Figura 20 Pàgina del canal de MediaFIB a Youtube
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Algunes de les dades del canal MediaFIB(extretes del propi canal a data d’agost de 2011) són
les següents:
- Reproduccions del canal: 2.639
- Reproduccions totals de vídeos pujats: 11.836
- Subscriptors: 22
- Vídeos disponibles actualment: 18
És molt important per a la FIB que Youtube disposi de vídeos de MediaFIB, ja que amb això
s’aconsegueix una gran difusió a nivell mundial dels continguts dels vídeos i a més es
promociona la FIB a nivell nacional i internacional.
A més, els usuaris que accedeixin als vídeos, poden també accedir a la web de MediaFIB per
a buscar més informació o veure altres vídeos publicats. Amb això aconseguim el que es
coneix amb el nom de Linkbuilding [Ref35], una de les tècniques del SEO (Search Engine
Optimization o Posicionament en Buscadors), que consisteix en aconseguir que altres
pàgines web enllacin a la pàgina que interessa (de la FIB en aquest cas) per a fer que els
buscadors la considerin rellevant i la posicionin millor en els seus rànkings.

5.1.2.- iTunesU

L’empresa Apple va ampliar la iTunes Store amb l’iTunesU. Aquesta eina educativa, permet
difondre informació entre els professors i alumnes de les Universitats i també a la resta
d’usuaris que desitgin obtenir una classe sobre qualsevol temàtica. Els vídeos publicats a
iTunesU es poden descarregar i ser visualitzats des de qualsevol Mac, PC, iPod o iPhone.
El contingut de iTunesU és accessible a través de iTunes, fet que facilita als estudiants que ja
usen l’iTunes accedir a iTunesU.
La UPC disposa d’un canal a iTunesU, i tot i que encara no se n’ha fet molta publicitat, ja
estan treballant en ell i disposen de diferents vídeos.
Per a poder tenir a iTunesU els vídeos de MediaFIB, ens vam posar amb contacte amb el
Servei de Comunicació i Promoció de la UPC, que ens va facilitar la informació per tal de
poder tenir els vídeos. Els detalls de la informació es detallen al Capítol de Implementació.
Com s’explica en el següent apartat, els vídeos han de estar codificats d’una manera especial
per a poder estar disponibles a iTunesU.

91

MediaFIB 2.0

5.2.- DISPOSITIUS MÒBILS

També s’ha realitzat un estudi dels dispositius mòbils més comuns entre els usuaris, els iOS i
els Android.
El que es vol és ampliar el servei de tal manera que els vídeos es puguin visualitzar des
MediaFIB és una aplicació web accessible des dels navegadors dels dispositius mòbils, però
els vídeos que s’ofereixen als usuaris no es poden visualitzar.
El motiu d’aquest impediment és que aquest tipus de dispositius amb Sistema Operatius iOS
o Android no son compatibles amb els formats o contenidors dels vídeo disponibles a
MediaFIB ni amb el reproductor SilverLight (el que s’usa a MediaFIB a part de l’extern).
Aquests dispositius son compatibles amb un vídeo codificat amb un còdec de vídeo
anomenat H.264.
Aquest còdec també es coneix com MPEG4-part10 o MPEG4-AVC i va ser desenvolupat per
MPEG Group i estandarditzat al 2003. Es pot integrar amb els contenidors de vídeo més
populars, incloent l’MP4 i MKV i va ser dissenyat per a proporcionar un mateix còdec per a
amples de banda reduïts o banda ample, poca CPU (smart-phones) o molta CPU etc. Per a
aconseguir-ho disposa de perfils de codificació que s’estudiaran a la part d’implementació.
No existeix una codificació universal, és a dir, no hi ha cap format o contenidor de vídeo que
es reprodueixi a tots els dispositius i/o navegadors existents.

Figura 21 Còdecs de vídeo suportats pels navegadors. Font: [Ref 20]

La segona fila de la taula, ens indica que els navegadors de l’iPhone tan sols son compatibles
amb H.264 (còdec vídeo), ACC (còdec àudio) i MP4 (contenidor).
Per tant, el que es necessitarà és disposar, a més a més dels vídeos que té ara MediaFIB,
codificar-los a H.264 per a que els usuaris puguin visualitzar-los des d’aquests dispositius.
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5.3.- XARXES SOCIALS
El fenomen de les xarxes socials atrau cada vegada a més usuaris, i a través dels dispositius
mòbils i de la connexió a Internet a través de 3G, cada vegada més usuaris estan connectats
tot el dia veient les novetats tant dels seus contactes com d’empreses, i grups d’aficions
comuns. Dos xarxes socials de les més famoses i amb major nombre d’usuaris son Facebook i
Twitter.
El cas de les xarxes socials també és molt important per a la FIB, donat que els mateixos
usuaris són els que poden fer gran difusió tant dels vídeos com de la FIB mitjançant els seus
perfils a les xarxes socials. La difusió que es pot arribar a fer d’un vídeo de MediaFIB pot ser
molt important si per exemple el contingut tracta temes d’actualitat que interessen a molts
usuaris i que aquests creuen que poden interessar als seus amics o contactes.
També, com s’ha comentat en el cas dels Canals de Publicació, aconseguim aplicar una de les
tècniques per augmentar el posicionament als cercadors, en aquest cas, a més del
Linkbuilding explicat a l’apartat dels canals de publicació, aconseguim també el Linkbaiting
[Ref36], que fa referència a qualsevol contingut o característica d’un lloc web que d’alguna
manera estimula als visitants a crear enllaços cap a ell (MediaFIB en aquest cas) des de les
seves pròpies webs (els seus perfils de les xarxes socials).

5.3.1.- Facebook

La xarxa social mundialment coneguda té milers d’usuaris que hi accedeixen cada dia. Els
usuaris entrevistats són actius a Facebook, i s’ha cregut molt interessant la idea de realitzar
publicacions a través del servei MediaFIB i l’usuari que té la FIB a la xarxa social per a
publicar novetats de vídeos.
Un clar exemple seria una conferència que s’imparteix a la FIB. El vídeo queda guardat a
MediaFIB, i posteriorment pot ser notificat a través de Facebook per a que tots aquells que
no hagin pogut assistir a la conferència en directe a les sales de presentacions de la FIB,
puguin tenir accés a l’enllaç de MediaFIB on està allotjat el vídeo. Amb això aconseguim
publicitat de la FIB cap als usuaris que tinguin com a contacte afegit al Facebook la Facultat, i
alhora publicitat de la temàtica que s’ha exposat a la conferència.
Mitjançant el RSS de MediaFIB, es podran anar publicant a Facebook les novetats dels vídeos
públics pujats a MediaFIB.
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A més, s’ha pensat que els propis usuaris del servei, siguin els que puguin fer-ne difusió, i per
tant es mirarà com fer que els propis usuaris siguin els que puguin mostrar a les seves
amistats una conferència que els hi ha agradat o un vídeo que creuen interessant.

5.3.2.- Twitter

Exactament de la mateixa manera que els usuaris podran escollir publicar una entrada a
Facebook, podran també escollir publicar una entrada a Twitter amb l’enllaç a la pàgina de
MediaFIB on resideix el vídeo.
També, mitjançant el RSS de MediaFIB, es podran anar publicant a Twitter les novetats dels
vídeos pujats a MediaFIB.
Tal i com s’ha descrit per al Facebook, es vol que els usuaris siguin els que puguin fer difusió
dels vídeos també a Twitter.
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6.- DISSENY

95

MediaFIB 2.0
Una vegada realitzada l’etapa d’especificació del sistema, és el moment de detallar l’etapa
de Disseny, on s’explicarà com s’han de realitzar les especificacions anteriors. En el disseny
del software es defineix amb tot detall el sistema, per a permetre més endavant la seva
implementació. Es defineix doncs l’arquitectura de l’aplicació i el disseny de les dades i de la
interfície.
Donat que aquest projecte és una ampliació del servei MediaFIB, moltes de les solucions
aplicades en aquesta etapa estan condicionades per aquelles decisions que va prendre
l’alumne que va realitzar la primera versió juntament amb la FIB. Tot i així s’estudiarà si les
actuals millores fan que sigui recomanable algun canvi en el disseny.
Aquesta etapa consta de les següents parts:
• Arquitectura física del sistema
• Arquitectura lògica del sistema

6.1.- ARQUITECTURA FÍSICA
6.1.1.- Arquitectura actual
Al projecte de FIBtv es van estudiar els patrons arquitectònics Single Server, Separate
Database, Replicated Web Server, Separate Script Engine i Application Server.
Considerant els requeriments no funcionals i el hardware que oferia la FIB, es va seleccionar
el patró Single Server per al sistema FIBtv, donat que oferia un baix cost, baixa complexitat,
facilitat de manteniment i una centralització del control.
D’aquesta manera, l’arquitectura física global integrada que es va dissenyar va ser la que es
mostra en el gràfic següent:
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Figura 22 Arquitectura física prèvia

Com veiem al gràfic anterior, FIBTV consistia en un servidor on resideix l’aplicació web, la
Base de Dades i el Windows Media Service. Aquest servidor, es comunica mitjançant
diferents protocols amb els serveis d’autentificació (CAS), el d’obtenció dels Rols d’usuari, el
d’obtenció de les reserves (ICAL) i amb el de transmissió d’esdeveniments. A la part esquerre
del gràfic veiem que els usuaris del servei accedeixen mitjançant el protocol HTTP a
l’aplicació web i mitjançant MMS per a la visualització dels vídeos.
Posteriorment a la realització del projecte FIBtv, l’LCFIB ha realitzat canvis en l’aplicació però
cal remarcar que aquests no han afectat a l’arquitectura física.
Per a aquest projecte s’ha analitzat l’arquitectura actual, per a poder detallar i si és el cas
oferir una solució més adient donades les noves funcionalitats que s’implementaran en
aquesta ampliació del servei.
L’arquitectura actual doncs, consta d’un únic servidor PowerEdge PE2950 amb 4Gb de RAM.
Hi ha muntat un RAID 1 amb dos discs per al sistema operatiu (Windows Server 2008), i un
RAID 5 amb 4 discs per a la resta d’aplicatius (aplicació web, dades, WMS i la BD). Els 4 discs
actualment tenen un 86% d’espai lliure, dels 850 Gb aproximats de què disposa.

6.1.2.- Anàlisi de l’Arquitectura Física actual
En l’arquitectura actual, on tan sols es disposa d’una màquina per a la web, WMS i la BD,
existeixen unes limitacions que deriven en certs problemes:
• No hi ha redundància ni alta disponibilitat. Per tant, si hi ha una fallada, el servei
deixa d’estar disponible fins que no es repari.
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•

•

Si un dels discs falla, gràcies a estar muntats en RAID, un dels altres actua com a
servidor de dades, però en cas de fallada més crítica s’hauria de recuperar les dades
de les còpies de seguretat que es realitzen cada nit, fet que no es soluciona en poc
temps, i recau en un problema donat que els canvis realitzats el mateix dia de la
fallada no estan guardats a les còpies de seguretat.
Dificultat d’escalar horitzontalment, doncs es té la Base de Dades en el propi
servidor, i fa molt difícil l’escalabilitat.

El problema de l’escalabilitat és el més important donat que les noves funcionalitats
requerides, probablement suposaran un increment notable tant en emmagatzematge com
en processat i en transferència de dades.
Com s’ha detallat en capítols anteriors, amb la realització de les noves funcionalitats, el
servei oferirà més opcions que faran que l’arquitectura física hagi de ser capaç de:
1. Modificar els vídeos originals afegint un fragment de vídeo al principi i al final
obtenint així un nou vídeo de més durada que conté caràtules.
2. Realitzar transformacions dels vídeos prèviament modificats a diferents formats.
3. Oferir la descàrrega dels diferents vídeos per part dels usuaris.
4. Publicar els vídeos en diferents mitjans de difusió.
Els punts anteriors impliquen que:
1. El processat de dades augmentarà en gran mesura, doncs cada vídeo haurà de ser
processat per a ser transformat varies vegades.
2. El tràfic de dades a la xarxa s’incrementarà donat que aquests vídeos podran ser
descarregats pels usuaris, i hauran d’estar disponibles per a iTunesU.
3. La necessitat d’espai d’emmagatzematge augmentarà donat que de cada vídeo se’n
tindran guardats diferents formats disponibles per als diferents usuaris.

6.1.3.- Proposta d’una arquitectura física millorada
Per tant definim una possible millora a l’arquitectura actual, tenint en compte que en un
futur el servei tindrà més usuaris, i per tant prioritzem el fet de que sigui escalable.
Es proposa a l’LCFIB un canvi en l’arquitectura física per a millorar l’actual: consistiria en
replicar el servidor de vídeo o bé es podria replicar el servidor web i extreure la Base de
Dades a una màquina independent, oferint escalabilitat, millor rendiment i alta
disponibilitat.
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L’esquema de l’arquitectura proposada seria el següent:

Figura 23 Arquitectura física proposada

Aquesta proposta es comunica a l’LCFIB per a tenir en compte en un futur, i no es realitza la
millora per al projecte donat que el termini és ajustat i actualment no hi ha suficient partida
pressupostària per a l’adquisició de nous recursos.

6.1.4.- Arquitectura física de MediaFIB 2.0
Així doncs l’arquitectura global integrada amb els diferents serveis oferts que es farà servir
per al projecte, és semblant a la del projecte FIBtv però afegint els nous serveis:
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Figura 24 Arquitectura física de MediaFIB 2.0

6.2.- ARQUITECTURA LÒGICA
L’arquitectura lògica defineix com s’organitzen i integren els components lògics del sistema i
consisteix en un conjunt de patrons i abstraccions coherents que proporcionen el marc de
referència necessari per a guiar la construcció del software.
Per al nostre sistema es podrien aplicar diferents patrons arquitectònics (Pipes&Filters,
BlackBoard, Broker, Patró per capes o Patró Model-Vista-Controlador).
El més típic en aplicacions web, i el ja usat a FIBtv, és el Patró Model-Vista-Controlador
(MVC), que ha estat l’escollit i que es descriu a continuació.
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6.2.1.- Patró arquitectònic Model Vista Controlador
El Patró Model Vista Controlador és molt utilitzat en aplicacions web com la que estem
dissenyant, i està orientat a separar el que seria la presentació, la lògica de negoci (i la seva
persistència) i el control de la interacció de l’usuari amb aquesta (esdeveniments).

Figura 25 Esquema Model-Vista-Controlador

•

•

•

Model: Representa les dades de negoci i la lògica de negoci que regulen l’accés i la
modificació de les dades. Permet l’accés del Controlador a les funcionalitats de
l’aplicació encapsulada pel Model, incloent la persistència.
Vista: La Vista ofereix el contingut del Model. Obté les dades del Model a través del
Controlador i especifica com han de ser presentades. A més, la Vista també transmet les
entrades de l’usuari cap al Controlador i és la representació gràfica i/o visual per a
l’usuari.
Controlador: Defineix el comportament de l’aplicació. Envia les peticions dels usuaris i
selecciona les Vistes per a la Presentació. Interpreta les dades entrades pels usuaris i fa
de guia en les accions que han de ser tractades pel Model. En una aplicació web, les
entrades dels usuaris son peticions HTTP Get i Post. El Controlador és l’encarregat de
seleccionar les Vistes que s’han de mostrar a continuació segons la interacció de l’usuari
i el resultat de les operacions del Model.

Aquesta decisió no treu que en l’etapa de disseny es detectin altres patrons que es puguin
aplicar al model de negoci o al control.
El patró MVC disposa de diferents implementacions. En la primera versió de l’aplicació es
van estudiar diferents frameworks i es va decidir utilitzar el framework CakePHP. Una vegada
més, donat que estem ampliant el servei, farem ús del mateix framework amb el que està
dissenyada tota l’aplicació.
El framework CakePHP conté diferents patrons de disseny que ja van ser usats a FIBtv:
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 Per als Controladors: Application Controller, Page Controller, Front Controller i
Intercepting Filter.
 Per a les Vistes: Template View i View Helper.
 Per al Model: Proporciona la funcionalitat de ORM (Object-Relational Mapping, que
realitza mapeig de dades del domini a un model relacional).
 Altres: Dispatcher View.
El diagrama i la seva explicació de funcionalment lògic del patró MVC amb el framework
CakePHP, posant com a exemple l’accés a la pàgina principal dels catàlegs, és el següent:

Figura 26 Esquema de funcionament de CakePHP

1. L’usuari visita l’enllaç http://media.fib.upc.edu/fibtv/catalogs/index i el seu navegador
realitza una petició al servidor web.
2. L’encaminador(router) de CakePHP(arxiu routes.php) analitza la URL i extreu els
paràmetres de la petició, el Controlador, l’acció i qualsevol altre argument que afecta a
la capa de negoci durant la petició.
3. Amb l’ajuda dels encaminadors, la petició de la URL s’assigna o es redirigeix a una acció
concreta del Controlador(en aquest cas, el mètode index() del catalogs_controller). El
mètode beforeFilter() del Controlador sempre es crida abans de que s’executi cap acció.
4. El Controlador pot usar Models per a obtenir dades de l’aplicació, en aquest cas el
Model catalog que obté informació de la BD dels catàlegs. Qualsevol callback, behaviors
i DataSources que es poden aplicar al Model, s’apliquen durant aquesta operació.
5. Quan el Model disposa de la informació necessària, aquesta s’envia al Controlador.
6. El Controlador pot usar els anomenats components per a seguir refinant i obtenint la
informació necessària o bé realitzar altres operacions (manipulació de sessions,
autenticacions...).
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7. Quan el Controlador ja ha usat el Model i els components necessaris per a preparar les
dades, les entrega a la Vista usant el mètode set() del Controlador. Es porta a terme la
lògica de la Vista, on es pot incloure l’ús d’elements i/o helpers. Per defecte la Vista es
representa dins del layout(disseny).
8. Addicionalment es pot aplicar el mètode afterFilter(). Per a finalitzar la petició, el codi de
la Vista està llest per a mostrar-se al navegador de l’usuari que ha realitzat la petició a
http://media.fib.upc.edu/fibtv/catalogs/index.

6.2.2.- Disseny extern
El disseny extern de l’aplicació pretén definir com serà la part del sistema que interactua
amb l’usuari. Consisteix en la definició dels mecanismes amb els que els usuaris poden
realitzar peticions al sistema i la manera de mostrar els resultats d’aquestes peticions a
l’usuari. En aquest sentit, donat que estem millorant i ampliant un servei que ja es troba en
funcionament, no hem de prendre cap decisió donat que tant l’estètica com la interfície ja
estan dissenyades acord amb altres serveis que ofereix la FIB.
Per tant, detallarem l’estructura que segueixen les pàgines de MediaFIB i l’estètica i
contingut de les Vistes.

Figura 27 Esquema de pàgina de MediaFIB

La vista actual de la pàgina que mostra un catàleg és la següent:
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Figura 28 Pàgina d'un Catàleg de MediaFIB

Amb les noves funcionalitats, no s’ha canviat l’aspecte ni el disseny d’aquesta vista, tan sols
s’afegeixen nous elements tant a les descripcions dels catàlegs com dels vídeos.
Com podem veure en la següent imatge, ara tenim més informació del catàleg i el vídeo,
però l’estructura, estil i disseny no s’ha modificat.

Figura 29 Pàgina d'un Catàleg de MediaFIB amb algunes de les noves funcionalitats
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6.2.2.1.- Mapes de navegació
Els mapes de navegació són una representació gràfica que permet comprendre l’estructura
cognitiva i informativa del lloc web.
Dividim els mapes en seccions per a que es puguin apreciar millor en el document. A
continuació es mostren aquells mapes que s’han creat nous o han estat modificats respecte
a la versió anterior (la resta de mapes de navegació es poden consultar a la memòria del
projecte FIBtv [Ref02].
•

Mapa de navegació de la pàgina principal:

•

Mapa de navegació de Catàleg:
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Mapa de navegació de Vídeo:

•

Mapa de navegació de Col·leccions:
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6.2.3.- Disseny intern
El disseny intern consisteix en dissenyar els mecanismes que recullen, processen i donen
resposta a les peticions dels usuaris.
6.2.3.1.- Vistes
Les Vistes representen la manera d’interactuar amb els usuaris. A MediaFIB, s’usen pàgines
HTML que es mostren als navegadors i també formularis XML per a comunicar-se amb els
diferents serveis als quals es proporciona informació.

La capa Vista, a CakePHP pot constar de diferents parts on cadascuna s’usa de manera
diferent:
•

Layout (disseny): son aquells arxius de vista que contenen el codi de presentació que
encapsula moltes interfícies de l’aplicació. La majoria de vistes es presenten dins d’un
Layout. En la nostra aplicació es diferencien dos tipus de Layout:
o Layout d’usuari, amb la mateixa estructura que la resta de serveis de la FIB,
com ara el Racó.
o Layout per als serveis, que ens serviran per a estructurar la informació en
mode text o XML.

•

Elements: són petits fragments de codi que es reutilitzen. Normalment els elements
es representen dins les vistes.

•

Helper (Ajudant): Aquestes classes encapsulen la lògica de la vista que es necessita
en molts llocs a la capa vista. Ajuden a construir formularis o paginar les dades del
Model. Es defineixen diferents tipus de Helper:
o Menu Helper: per a la creació dinàmica del menú situat a la part esquerre.
o Paginate Helper: per a paginar i ordenar les dades obtingudes del Model com
la llista de Catàlegs.
o Form Helper: per a crear els formularis d’ajuda.
o HTML Helper: per a la realització de canvis dinàmics de les vistes (fulls d’estil o
CSS).
o JavaScript Helper: per a modificar i/o inserir codi JavaScript dinàmic a les
Vistes, normalment per a realitzar validacions dels formularis.
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6.2.3.2.- Controladors
El Controlador és l’encarregat de gestionar la lògica d’una part de l’aplicació. Els noms dels
Controladors, a CakePHP, s’assignen segons el Model que gestionen, posant el mateix nom
del Model però en plural. Per exemple, per al Model collection, tenim el Controlador
anomenat collections_controller.
La classe AppController
A CakePHP la classe AppController és la classe pare de tots els controladors de l'aplicació, i
estén la classe Controller inclosa a la llibreria de CakePHP.
Els atributs i els mètodes que es creen a l’AppController estaran disponibles per a tots els
controladors de l'aplicació, per tant és el lloc ideal per crear un codi que és comú a tots els
controladors.

Figura 30 Controlador App de l'aplicació

Components
Els components són paquets de lògica que es comparteixen entre els controladors. Per a no
tenir lògica duplicada entre controladors, algunes funcionalitats poden ser encapsulades en
un component. CakePHP detalla diferents components que es poden utilitzar, i d’entre tots
ells es van escollir els següents per a l’aplicació:
• Sessió: Serveix per a la gestió de les sessions dels usuaris. D’un usuari se’n guarda el
nom d’usuari, els rols assignats i el tipus d’usuari.
• CAS: Serveix per a la connexió amb el CAS.
• Uploader: Serveix per a poder pujar arxius al sistema.
• Video: Conté operacions a realitzar amb un vídeo.
Controladors de MediaFIB
Per a la realització d’aquest projecte, s’han hagut de modificar alguns dels controladors ja
existents, i se n’ha creat un de nou, el Controlador collections.
108

MediaFIB 2.0
Els Controladors i components finals de MediaFIB son els següents:

Figura 31 Esquema dels controladors de l'aplicació
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6.2.3.3.- Models
Els Models representen les dades i s'utilitzen en les aplicacions CakePHP per a accedir a
aquestes dades. Un element del Model pot estar associat amb d’altres Models i normalment
cadascun representa una taula a la base de dades.
En els Models es defineixen les operacions essencials, com son crear, obtenir, modificar i
eliminar dades.
A CakePHP s’utilitza el patró ORM (Oriented-Relational Model) si hi ha una relació TaulaModel de 1 a 1, per a l’assignació de les dades amb la Base de Dades física, i per això els
noms dels Models han de coincidir amb el nom de la taula de la Base de Dades relacionada.
Aquelles taules que representen una associació N:M o 1:N entre dues taules han de ser
definides amb una variable dins el Model. Això ja es va realitzar a la versió de FIBtv per tant,
els canvis i ampliacions realitzats per a aquest projecte seguiran el mateix estil, que no és
altre que el que detalla CakePHP.
Per exemple, al Model Catalog, s’han de definir les següents variables:
catalog.php
var $hasAndBelongsToMany = array(
'Network'=>array('className'=>'Network','joinTable'=>'catalogs_networks',
'foreignKey'=>'catalog_id','associationForeignKey'=>'network_id',
'unique' => true, (...) ),
'Role' => array('className' => 'Role', 'joinTable' => 'catalogs_roles',
'foreignKey' => 'catalog_id','associationForeignKey' => 'role_id',
'unique' => true, (...) ),
'Streamingmedium'=>array('className'=>'Streamingmedium','joinTable'=>
'catalogs_Streamingmedia','foreignKey'=>'catalog_id',
'associationForeignKey'=>'Streamingmedium_id','unique'=> true, (...)));
var $hasMany= array(
'Collection' => array('className'
=> 'Collection','conditions'=> null,
'order'=> null, 'foreignKey'=>'catalog_id'));

La variable hasAndBelongsToMany indica que la relació Catalog-Network, Catalog-Role i
Catalog-Streamingmedium és N:M. En canvi, la variable hasMany, indica que la relació
Catalog-Collection és 1:N.
En altres Models, trobem les variables belongsTo i hasOne, que indiquen una relació N:1 i 1:1
respectivament.
El Diagrama resultant dels Models, amb les variables que indiquen la relació entre alguns
d’ells, és el següent:
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Figura 32 Esquema dels Models de l'aplicació

6.2.3.4.- Normalització
Després de realitzar l’especificació, en el disseny s’aplica la normalització, que consisteix en
un procés de transformació. El motiu per el qual s’ha de realitzar aquest procés és les
limitacions existents en la tecnologia relacional, que no permet implementar directament
tots els conceptes usats a l’especificació.
Alguns d’aquests conceptes que no es poden implementar son:
• Associacions n-àries, on n>1 (n variable)
• Classes associatives
• Informació derivada
• Control de les restriccions d’integritat
• Generalització / Especialització

Diagrama de classes normalitzat
Tenint en compte els conceptes que no poden ser representats i que afecten al nostre
diagrama, es normalitza el diagrama de classes transformant-lo de la manera adequada
segons el concepte a normalitzar:
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Desapareixen les classes associatives. Es transformen en associacions binaries (2-àries) i
apareix una restricció d’integritat per cada classe associativa transformada.

Normalització

Figura 33 Normalització classe associativa

Restricció: Només pot existir una instància de la classe Catalog_Role amb el
mateix Catàleg i Rol.

Normalització

Figura 34 Normalització classe associativa

Restricció: Només pot existir una instància de la classe StreamingMedia_Catalog
amb el mateix Vídeo i Catàleg.
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 Control de les restriccions d’integritat. A l’etapa de Disseny, s’ha de garantir que el
sistema resultant compleixi amb les restriccions d’integritat definides al model
conceptual i les noves restriccions aparegudes al normalitzar. En el cas d’aquest
projecte les restriccions d’integritat descrites a l’especificació seran controlades
mitjançant la Base de Dades.
 Generalització / Especialització. Es tracta de decidir quines classes de les que
intervenen en les herències seran instanciades i quines desapareixeran. Aquest
procés també es pot decidir quan es pren la decisió de quines taules formaran part
de la Base de Dades. En el cas d’aquest projecte, es va optar per crear una única taula
que contingui els atributs de les classes que hereten d’ella, és a dir, desapareixen les
classes Event i Video i els atributs passen a ser atributs de la classe Streamingmedia.

Normalització

Figura 35 Normalització d'una especialització

El diagrama de classes resultant després de realitzar la normalització és el següent:
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Figura 36 Diagrama de classes normalitzat
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6.2.3.5.- Diagrames de seqüència
A continuació es defineix un nou diagrama de seqüència per alguns dels casos d’ús descrits a
l’etapa d’Especificació usant els elements descrits en el Disseny.
2.- Pujar Vídeo
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5.-Crear Col·lecció
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9.-Afegir Vídeos a Col·lecció
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6.2.4.- Disseny de la Base de Dades
El disseny lògic és la transformació del model conceptual normalitzat a components que es
puguin implementar en els Sistemes Gestors de Bases de Dades (SGBD) Relacionals. S’han de
transformar els objectes a taules, associacions entre classes d’objectes, operacions
associades a classes d’objectes i altres aspectes no contemplats per les taules relacionals.
Per a aquesta transformació s’han de prendre decisions, algunes de les quals ja es van
prendre a l’hora de dissenyar per primera vegada la Base de Dades. Una de les decisions va
ser escollir el SGBD, i l’escollit va ser MySQL. Altres decisions que es van prendre aleshores
van ser:
•

•

•

Els tipus de dades Text i Date seran els mateixos que proporciona MySQL. El tipus de
dada URL serà de tipus String i la persistència i validació es faran des del model de
l’aplicació.
Com a MySQL no es poden crear tipus d’enumeracions, aquestes es crearan en forma
de camps a la taula i els seus valors seran de tipus enter (als comentaris de cada taula
podem veure quin valor poden prendre cadascun d’aquests camps i el significat).
Les claus primàries seran substituïdes per identificadors (atributs enters) i seran
controlades per CakePHP. Cada vegada que s’afegeixi una instància s’incrementarà el
comptador numèric (opció auto-increment).

Aquestes decisions es seguiran al peu de la lletra per no haver de fer modificacions a les
parts que no cal fer-ne i per què en la meva opinió són encertades. Addicionalment, s’han
pres les següents decisions:
•

Els arxius es guardaran en un directori concret dins la màquina de MediaFIB, i a la BD
tan sols s’emmagatzemarà, per a cada vídeo diferent(normal, original, transformat i
amb caràtules), una cadena de caràcters(String) que conté la ruta dels arxius (per
exemple el contingut de l’atribut filenameMP4 és “D:/Videos/videoexemple.mp4” i
de filename “D:/Videos/videoexemple.wmv”).

6.2.4.1.- Taules de la Base de Dades
S’han realitzat alguns canvis en les taules de la base de dades existents en el servei per
adaptar-les a les noves funcionalitats que s’implementen en aquest projecte. A continuació
es mostren les taules definides amb els seus camps i altres dades d’interès.
S’ha volgut mostrar totes les taules de la Base de Dades, però donat que s’està realitzant una
ampliació del servei, s’ha cregut adient fer les distincions següents:
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•
•
•
•

Taules verdes: aquelles taules de la BD que no s’han de modificar en aquest projecte.
Taules liles: aquelles taules de la BD que s’han de modificar, indicant de color fosc les
modificacions.
Taules blaves: aquelles taules de la BD que s’han de crear.
Taules vermelles: aquelles taules que s’han d’eliminar de la BD.

TAULA CATALOG:
Name
id
name
description
authentication

Type
Int unsigned
Varchar(255)
Text
Varchar(1)

Null?
No
No
Yes
Yes

Default

thumbnail
subject
created

Varchar(255)
Varchar(255)
datetime

Yes
Yes
Yes

NULL
NULL
NULL

Key
Primary key

Extra
auto_increment

NULL
‘0’

Comments

‘0’= PUB
‘1’= CAS
Imatge catàleg

TAULA COLLECTIONS:
Name
id
name

Type
Int unsigned
Varchar(255)

Null?
No
No

Default

Key
Primary key

Extra
auto_increment

Comments

TAULA TAGS:
Name
id
name

Type
int unsigned
varchar(255)

Null?
No
No

Default

Key

Extra
auto_increment

Comments
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TAULA STREAMINGMEDIA:
Name
id

Type
int unsigned

name
description
type

varchar(255)
text
varchar(1)

Null Default Key
Extra
No
Primary auto_increment
key
No
Yes NULL
Yes ‘0’

speakers
creator
filename
filenameoriginal
filenameMP4

varchar(250)
varchar(250)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

filenameCover

varchar(255)

Yes

NULL

created
counter
thumbnail
channel_id

datetime
int(11)unsigned
varchar(255)
varchar(255)

Yes
Yes
Yes
Yes

NULL
‘0’
NULL
NULL

uid

varchar(200)

Yes

NULL

Event
relacionat amb
iCal

started

tinyint(3)unsigned Yes

‘0’

indica si ha
començat
l’esdeveniment

startdate
enddate
license_type
iTunesU

datetime
datetime
tinyint(2)unsigned
tinyint(2)unsigned

NULL
NULL
‘0’
‘0’

Yes
Yes
Yes
Yes

Comments

‘0’= vídeo
‘1’= emissió

Video
codificat en
H.264
Vídeo
amb
caràtules

Canal on
transmet

es

0=SA; 1=ND
0=no publicar;
1=si publicar

TAULA ROLES:
Name
id
name
description

Type
int(10) unsigned
varchar(255)
text

Null?
No
No
Yes

Default Key

Extra
auto_increment

Comments

NULL
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TAULA TASKS:
Name
id
name
description
script
icon
icon_info

Type
int(10) unsigned
varchar(100)
Text
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)

Null?
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Default Key

Extra
auto_increment

Comments

Extra
auto_increment

Comments

NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

TAULA LOGTASKS:
Name
id
id_task
id_video
startdate
enddate
end_status
show_task

Type
int(10) unsigned
int(10) unsigned
int(10) unsigned
datetime
datetime
varchar(20)
varchar(1)

Null?
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes

Default Key

NULL
NULL
NULL
NULL

TAULA CHANNELS:
Name
id
name
description
wmsurl

Type
int(10) unsigned
varchar(100)
Text
varchar(250)

Null?
No
Yes
No
No

icalurl

varchar(250)

No

thumbnail
alias
created
onlyadmin

varchar(250)
varchar(150)
datetime
Tinyint(4)

Yes
No
No
No

Default Key

Extra
auto_increment

Comments

NULL
Ruta windows media
service
Ruta dels events del
iCal

NULL

‘1’
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TAULA STREAMINGMEDIAVISITS:
Name
id_video
visit_date

Type
int(10) unsigned
datetime

Null?
No
No

Default Key

Extra

Comments

Null?
No
Yes
Yes
Yes
Yes

Default Key

Extra
auto_increment

Comments

Null?
No
Yes
Yes

Default Key

Extra
auto_increment

Comments

Key

Extra
auto_increment

Comments

Key

Extra
auto_increment

Comments

TAULA ENCODERS:
Name
id
IPencoder
description
script
template

Type
int(10) unsigned
varchar(15)
text
varchar(100)
varchar(100)

NULL
NULL
NULL
NULL

TAULA CHANNELS_ENCODERS:
Name
id
chanel_id
encoder_id

Type
int(10) unsigned
int(10) unsigned
int(10) unsigned

NULL
NULL

TAULA NETWORKS:
Name
id
name
ip_address
mask

Type
int unsigned
varchar(30)
varchar(15)
varchar(3)

Null?
No
No
No
Yes

Default

Null?
No
Yes
Yes

Default

‘255’

TAULA CATALOGS_NETWORKS:
Name
id
catalog_id
network_id

Type
int(10) unsigned
int(10) unsigned
int(10) unsigned

NULL
NULL
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TAULA CATALOGS_ROLES:
Name
id
catalog_id
role_id
right_type

Type
int(10) unsigned
int(10) unsigned
int(10) unsigned
varchar(100)

Null?
No
Yes
Yes
Yes

Default Key

Extra
auto_increment

NULL
NULL
‘0’

Comments

0=’reader’,
1=’editor’,
2=’creator’

TAULA CATALOGS_STREAMINGMEDIA:
Name
id

Type
int(10)
unsigned

Null?
No

Default Key

Extra
auto_increment

Comments

Streamingmedium_i
d
catalog_id

Yes

NULL

Yes

NULL

visibility

int(10)
unsigned
int(10)
unsigned
tinyint(1)

Yes

‘1’

‘0’= no visible
‘1’= visible

download

tinyint(1)

Yes

‘0’

‘0’= no descarregable
‘1’= descarregable

TAULA COLLECTIONS_STREAMINGMEDIA:
Name
id
collection_id
Streamingmedia_i
d

Type
int(10)
unsigned
int(10)
unsigned
int(10)
unsigned

Null?
No

Default

Key

Extra
auto_increment

Comments

id de la
col·lecció
id del vídeo
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TAULA STREAMINGMEDIA_TAGS:
Name
id
Streamingmedia_i
d
tag_id

Type
int(10)
unsigned
int(10)
unsigned
int(10)
unsigned

Null?
No

Default

Key

Extra
auto_increment

Comments

id del vídeo
id
de
l’etiqueta

El diagrama complet de taules de la base de dades és el següent:

FK
FK

FK
FK
FK
FK

FK

FK
FK

FK

FK
FK

FK
FK

FK

FK: Foreign Key
Figura 37 Taules de la Base de Dades

124

MediaFIB 2.0

7.- IMPLEMENTACIÓ
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L’objectiu principal d’aquesta etapa consisteix en implementar la solució especificada i
dissenyada a les etapes anteriors codificant el sistema amb tecnologies concretes i usant un
o varis llenguatges de programació.
Com s’ha explicat a l’apartat de Metodologia del Capítol introductori, es va dividir aquesta
etapa en dues parts. Donat que els requisits eren bastants i van ser classificats en prioritaris i
no tan prioritaris, s’ha realitzat una etapa complerta de implementació i proves dels requisits
amb prioritat Alta, deixant en segon terme aquells requisits de menor prioritat.

7.1.- TECNOLOGIES I LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ

CakePHP: és el framework de desenvolupament d’aplicacions web amb PHP utilitzat
en el projecte. S’ha descrit amb major detall al Capítol de Disseny.

CSS: és un llenguatge de fulls d'estil utilitzat per descriure la semàntica de
presentació. S’ha partit dels fulls d’estil existents en l’aplicació per a mantenir la mateixa
aparença en les noves pagines implementades.

HTML: és el llenguatge estàndard de marcat dissenyat per presentar i decorar textos i
relacionar-los en forma d'hipertext. S’ha usat l’HTML per a la creació de les pàgines que es
visualitzen a la banda del client mitjançant un navegador web, tal i com ja es va fer en les
pàgines existents del servei.

PHP: és un llenguatge de programació interpretat que s'utilitza per a generar
pàgines web de forma dinàmica. S’ha programat en PHP tota l’aplicació MediaFIB usant el
framework CakePHP. Com s’està realitzant una ampliació d’una aplicació, s’ha mantingut el
llenguatge PHP per a programar les noves funcionalitats relacionades amb la web.

Python: és un llenguatge dinàmic d’scripting. S’han programat en Python els arxius
executables necessaris per a gestionar les tasques relacionades amb la conversió,
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transformació i emmagatzematge dels vídeos. Es va decidir usar Python per la seva
versatilitat i potencial i el suport i la maduresa que ofereix.

RSS/XML: S’ha utilitzat per a publicar a llocs externs nou contingut del servei. RSS està
implementat amb el llenguatge XML
Scripts batch: arxius de text sense format, que contenen comandes MS-DOS
(Windows). S’han usat per a cridar als scripts Python, i alhora afegir les tasques al Schedule
de Windows per a la seva execució. S’ha volgut que el Schedule de Windows segueixi cridant
scripts batch per a seguir amb la uniformitat de l’aplicació.

SQL: és un llenguatge estàndard per operar amb bases de dades relacionals. Per a
realitzar consultes a la Base de Dades, s’han creat noves sentències SQL, com ja es feia en la
part desenvolupada. Òbviament s’utilitza un SGBD relacional (MySQL).

7.2.- EINES DE DESENVOLUPAMENT
A continuació es descriu l’ús en la implementació de les eines usades:
Uniserver: S’ha usat per a realitzar la implementació de tota la part web, incloent les
modificacions a la Base de Dades. És una eina molt útil, ja que durant el curs acadèmic s’ha
treballat en dos ordinadors diferents, i gràcies a que és portable es podia tenir en una
memòria USB i funcionar de la mateixa manera en diferents ordinadors. Ofereix un entorn
amb l’Apache com a servidor web, MySQL com a SGBD i l’intèrpret de PHP, els tres elements
bàsics per a realitzar la implementació i les proves.

VMware: El servidor de pre-producció o desenvolupament és una màquina virtual
instal·lada en un servidor físic de la FIB i per tant s’ha realitzat part de la implementació
directament en la màquina de pre-producció quan les funcionalitats ja estaven
implementades i provades amb l’Uniserver.
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Ffmpeg: S’ha usat per a les tasques específiques de conversió i transformació dels
vídeos, inicialment escrivint les comandes per línia de comandes, i posteriorment mitjançant
un arxiu executable. Ffmpeg és el millor framework de software lliure per a realitzar tot tipus
de tasques de vídeo i àudio; a més, ja s’usava a MediaFIB per a obtenir el thumbnail d’un
vídeo.

Eclipse + Pydev: Pydev és un plugin de l’IDE Eclipse per a programar en Python. S’ha
usat per al desenvolupament dels arxius executables realitzats en Python. És un entorn de
desenvolupament molt adequat, possiblement el millor per a Python segons molts dels
programadors d’aquest llenguatge.

AsfBin: S’ha usat tant la versió d’entorn gràfic (per a realitzar proves) com la versió per
línia de comandes, per a la tasca d’afegir caràtules als vídeos. No es va trobar cap altre
aplicació que realitzés exactament les tasques requerides.

OpenVPN: Permet establir una VPN. Ha estat molt útil per a poder connectar-me al
servidor (ubicat a la Facultat) des de casa.

Notepad++: Ha estat l’editor usat per a la codificació de la part web projecte. És un
editor amb el que s’ha treballat prèviament, reconeix molts llenguatges (com PHP, HTML..),
permet fer cerques a varis documents, diferenciar dos versions del mateix document i és
gratuït.

Mozilla Firefox: Ha estat el navegador principal usat per a realitzar totes les proves de
visualització de les noves funcionalitats en mode client.

Internet Explorer: Ha estat el navegador secundari usat per a realitzar proves
addicionals de visualització de les noves funcionalitats en mode client.
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TortoiseSVN: S’ha usat com a client de sistema de versionat, per gestionar totes les
versions de codificació del projecte.

MySQL: Sistema Gestor de Bases de Dades relacional que s’usa a MediaFIB.

Heidi MySQL: client de MySQL molt potent i fàcil d’utilitzar.

7.3.- CODIFICACIÓ
Una vegada descrits els llenguatges de programació i les tecnologies emprades en la
realització del projecte, es mostrarà més específicament on i com s’han usat, amb petits
exemples gràfics i descripcions de com s’han codificat els diferents requisits del projecte, així
com alguns problemes que han sorgit durant la codificació i com han estat resolts.
Donat que els requisits han estat implementats de maneres bastant diferents, per a una
millor comprensió del lector, s’ha dividit aquest apartat segons els requisits relacionats amb:
•
•
•
•

Tractament dels vídeos
Modificació de l’aplicació web
Difusió dels vídeos
Funcionament del CAS

7.3.1.- Tractament dels vídeos
En aquest apartat s’expliquen els requisits relacionats amb les tasques de tractar amb els
vídeos. S’han programat uns scripts en Python i s’han creat uns arxius de configuració (un
comú i d’altres específics).
7.3.1.1.- Funcionament de les tasques
Abans d’explicar la implementació de les diferents tasques relacionades amb la
transformació i codificació dels vídeos, és convenient posar al lector en context i explicar el
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funcionament previ des de que l’usuari decideix assignar una tasca a un vídeo, fins que la
tasca s’executa.
Fins ara, als vídeos se’ls podien realitzar dues tasques, enviar l’arxiu d’un vídeo al Calaix, o a
la biblioteca.
El següent esquema, descriu el funcionament previ a la realització d’aquest projecte:

Figura 38 Funcionament intern de les tasques

1.- L’usuari selecciona una o més tasques a realitzar amb un vídeo a través de la pàgina web.
Aquesta petició s’acaba emmagatzemant a la Base de Dades com a tasca pendent.
1a.- Per a cada tasca seleccionada, es crea un arxiu executable que conté les
comandes de la tasca a realitzar amb les dades del vídeo. Aquests arxius es guarden en un
directori a l’espera de ser executats.
2.- El rellotge de Windows (Schedule), cada hora executa un script que comprova si hi ha
tasques pendents.
2a.- Aquest script mira si hi ha arxius executables al directori.
3.- En cas d’haver-hi arxius executables, els executa d’un en un (enviar a calaix, o enviar a
biblioteca).
4.- L’script realitza la tasca amb el vídeo, l’envia al servidor adequat i amb les dades o
paràmetres que així s’indiquen a l’script.
5.- Quan el vídeo ha acabat de transmetre’s, el servidor destí envia una confirmació de la
recepció, i en cas d’haver-se produït un error, l’indica.
6.- Aquesta confirmació es guarda a la Base de Dades com a estat de tasca finalitzada.

Per tal de seguir amb la mateixa estructura que ja es tenia, per a incloure les tasques de
transformació dels vídeos s’ha realitzat la següent ampliació:
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Figura 39 Funcionament tasques, afegint noves tasques

1.- L’usuari selecciona una o més tasques a realitzar amb un vídeo a través de la pàgina web.
Aquesta petició s’acaba emmagatzemant a la Base de Dades com a tasca pendent.
1a.- Per a cada tasca seleccionada, es crea un arxiu executable que conté les
comandes de la tasca a realitzar amb les dades del vídeo. Aquests arxius es guarden en un
directori a l’espera de ser executats.
2.- El rellotge de Windows (Schedule), cada hora executa un script que comprova si hi ha
tasques pendents.
2a.- Aquest script mira si hi ha arxius executables al directori.
3.- A més a més de cridar els scripts de calaix i biblioteca, ara també es poden executar els
dos scripts d’afegir caràtules, el de transformar el vídeo a H.264 i el de pujar el vídeo a
Youtube.
4a.- L’script realitza la tasca amb el vídeo, l’envia al servidor adequat i amb les dades
o paràmetres que així s’indiquen a l’script.
5a.- Quan el vídeo ha acabat de transmetre’s, el servidor destí envia una confirmació
de la recepció, i en cas d’haver-se produït un error, l’indica.
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6a.- Aquesta confirmació es guarda a la Base de Dades com a estat de tasca
finalitzada.
4b.- L’script batch crida al script Python MediaFIB_encode.py amb les dades del
vídeo.
5b.- L’script de Python prepara amb l’ajuda del fitxer comú de configuració
MediaFIB.cfg els paràmetres per a l’ffmpeg.
6b.- L’script Python agafa els paràmetres concrets del fitxer de configuració específic
encode.conf.
4c.- L’script batch crida al script Python MediaFIB_cover.py amb les dades del vídeo.
5c.- L’script de Python prepara amb l’ajuda del fitxer comú de configuració
MediaFIB.cfg els paràmetres per a l’asfbin.
6c.- L’script Python agafa els paràmetres concrets del fitxer de configuració específic
cover_SA.conf per a les caràtules amb llicència BY-NC-SA.
6d.- L’script Python agafa els paràmetres concrets del fitxer de configuració específic
cover_ND.conf per a les caràtules amb llicència BY-NC-ND.
4e.- L’script batch crida al script Python youtube.py amb les dades del vídeo.
5e.- L’script de Python prepara amb l’ajuda del fitxer comú de configuració
MediaFIB.cfg els paràmetres necessaris.
6e.- L’script Python agafa els paràmetres concrets del fitxer de configuració específic
upload.conf.
7e.- L’script Python envia el vídeo amb les seves dades a Youtube.
8e.- Si es produeix algun error Youtube el retorna.
7c.- Un cop acabat de tractar el vídeo (ja sigui amb l’asfbin o ffmpeg) es guarda el nou
vídeo i es modifiquen els paràmetres relacionats a la BD.
9e.- Un cop acabada la tasca es modifiquen els paràmetres relacionats a la BD.

Com es pot apreciar, existeixen dos tipus d’arxius de configuració:
•

Arxiu de configuració comú: Aquest arxiu conté els directoris on son els binaris
dels diferents programes que s’utilitzaran. És un arxiu que no s’ha de modificar quasi
mai, només en cas de canviar d’ubicació els executables de l’ffmpeg o asfbin.
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### Configuració interna de MediaFIB
### Paràmetres comuns a tots els scripts

MediaFIB.cfg

[global]
# Directori dels vídeos
mediaFolder = D:\\videosMediaFIB
# Directori de logs
logsFolder = D:\\logs
# Directori dels vídeos amb caràtula
mediaCoverFolder = D:\\videosMediaFIB\\cover
[ffmpeg]
# Directori d'Ffmpeg
ffmpegRoot = C:\\ffmpeg
# Subdirectori del binari d'Ffmpeg
ffmpegBinPath = bin
# Subdirectori dels presets d'Ffmpeg
ffmpegPresetsPath = presets
# Fitxer del binari d'Ffmpeg
ffmpegBinName = ffmpeg.exe
# Ruta complerta al binari d'Ffmpeg
ffmpegBin = %(ffmpegRoot)s\\%(ffmpegBinPath)s\\%(ffmpegBinName)s
# Ruta complerta als presets d'Ffmpeg
ffmpegPresets = %(ffmpegRoot)s\\%(ffmpegPresetsPath)s
# Relacions d'aspecte acceptades per Ffmpeg
aspects = ['16:9', '4:3', '1.77']
[asfbin]
# Directori d'Asfbin
asfbinRoot = C:\\asfbin
# Fitxer del binari d'Asfbin
asfbinBinName = asfbin.exe
# Ruta complerta al binari d'Asfbin
asfbinBin = %(asfbinRoot)s\\%(asfbinBinName)s
# Nivells de verbositat acceptats per Asfbin
asfbinVerbosity = {0: "-q", 1: "-v", 2: "-details", 3: "-debug"}
# Altres opcions a aplicar a Asfbin
asfbinOptions = ["-u",]
[mediainfo]
# Directori de MediaInfo
mediainfoRoot = C:\\mediainfo
# Fitxer del binari de MediaInfo
mediainfoBinName = MediaInfo.exe
# Ruta complerta al binari de MediaInfo
mediainfoBin = %(mediainfoRoot)s\\%(mediainfoBinName)s
[iOS_encode]
# Opcions comuns de codificacio de vídeo per iOS
iOSVideoEncOpts = ["-vcodec", "libx264", "-qmax", "25"]
# Opcions comuns de codificacio d'audio per iOS
iOSAudioEncOpts = ["-acodec", "aac", "-ac", "2", "-ab", "128k", "-ar", "48k", "-strict",
"experimental"]
# Presets de velocitat de codificació de vídeo per iOS
iOSSpeedPresets = {0: "libx264-slow.ffpreset",
1: "",
2: "libx264-fast.ffpreset",
3:
"libx264-faster.ffpreset"}
# Presets de codificacio de vídeo per iOS (dispositius moderns)
iOSPresets = ["libx264-main.ffpreset",
"libx264-ipod640.ffpreset"]
# Presets de codificacio de vídeo per iOS (dispositius antics)
iOSPresetsOld = ["libx264-baseline.ffpreset",
"libx264-ipod320.ffpreset"]
# Opcions de codificacio de vídeo per iOS (dispositius moderns)
iOSOptions = ["-s", "640x480", "-bf", "3", "-refs", "5"]
# Opcions de codificacio de vídeo per iOS (dispositius antics)
iOSOptionsOld = ["-s", "480x320", "-refs", "1"]
# Opcions d'encapsulació en la codificació per iOS
iOSFormat = ["-f", "mp4"]
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•

Arxius de configuració específics: aquest arxius contenen paràmetres molt més
susceptibles de ser modificats (per exemple, el directori on desar els vídeos). Aquests
arxius es detallen a continuació, a l’apartat corresponent a la tasca. Cal dir que
alternativament aquests paràmetres poden ser indicats per línia de comanda quan
s’executa l’script, si el que es vol és només una modificació en un moment donat, així
no cal modificar l’arxiu o crear-ne un de nou.

Donat que les transformacions de vídeos es poden allargar segons la durada del vídeo, es va
decidir que, enlloc de programar-se automàticament quan es pujava un nou vídeo al
sistema, les tasques es quedessin pendents fins que l’administrador de MediaFIB ho revisés.
Per tant, quan es puja un nou vídeo, l’usuari decideix les tasques a realitzar amb el vídeo i
aquestes decisions s’emmagatzemen a la BD. Les tasques de posar la caràtula i transformar
el vídeo a H.264, es programen automàticament. Així doncs, una vegada es puja un vídeo,
tot i que no es seleccioni cap tasca de publicació del vídeo, la BD guarda que té tasques
pendents, i si l’administrador accedeix a l’apartat Eines (només visible per a Administradors),
es podrà observar que el vídeo que s’acaba de pujar té, com a mínim, dues tasques
pendents.

Figura 40 Part pàgina web: Eines

Figura 41 Part pàgina web: Tasques pendents
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Per a que es realitzin les tasques, tan sols es seleccionaran aquelles que es vulguin processar
en aquell moment, i aquestes es guardaran definitivament com a tasques per realitzar en un
directori a part, i l’executable que tenim al Schedule de Windows, quan sigui l’hora (cada
hora s’executa i mira si té tasques pendents), revisarà si hi ha tasques pendents d’executarse i les executarà. Un cop es finalitzin, es guardarà a la BD l’hora de finalització, i l’estat ('ok'
si tot ha anat bé, o la descripció de l’error en cas de fallada). A la següent imatge es pot
veure la correcte finalització de la tasca “Enviar al Calaix”, i la tasca “Afegir Caràtules” resta
pendent d’executar-se.

Figura 42 Resum tasques d’un vídeo.

7.3.1.2.- Codificació a H.264
Per a la realització dels requisits relacionats amb la visualització dels vídeos en dispositius
mòbils es va decidir juntament amb l’LCFIB, que fos una acció automàtica o semiautomàtica.
L’ffmpeg és el millor i més potent software per a realitzar la part de transformació de vídeo.
Aquest programa funciona en mode comandes, i permet posar infinites opcions de
transformació segons el que desitja l’usuari.
En el cas de MediaFIB, el que es desitja és transformar els vídeos que estan en format WMV
a un format compatible per als dispositius mòbils d’Apple i Android. Per a això, els vídeos,
han de ser codificats amb H.264.
Inicialment es va dur a terme una tasca d’investigació per identificar les opcions de
codificació requerides. Cal esmentar que Ffmpeg disposa del que es coneix com a presets,
fitxers amb un conjunt d’opcions de configuració ja definides i agrupades segons la tasca a
realitzar. Per exemple, hi ha un preset diferent per cada perfil de codificació de H.264 o per
les diferents velocitats de codificació.
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Una vegada estudiades les opcions que es necessiten per a la tasca específica que es vol
realitzar, es van iniciar les proves amb vídeos reals de MediaFIB.
A mida que s’anaven realitzant aquestes proves, es va observar que transformar el vídeo
trigava, aproximadament, un 110% de la durada total del vídeo (en el meu ordinador
personal (Intel Core 2 Duo, CPU a 2,40 GHz amb 3 GB RAM)). La majoria dels vídeos de
MediaFIB, solen ser presentacions de conferències de la Sala d’Actes que tenen una durada
d’entre 1 i 2 hores, per tant, això vol dir que quan es vol transformar un vídeo, aquest no
estarà disponible per als dispositius mòbils al moment.
Donat que es va identificar aquest problema, es va investigar com millorar la velocitat de
codificació. Es van identificar diferents presets que afectaven a la velocitat a canvi de
sacrificar una mica la qualitat o la capacitat de compressió de la codificació. A partir
d’aquests presets s’han definit diferents possibilitats de velocitat i qualitat, que es poden
fixar en el fitxer de configuració específic. La velocitat més rapida de codificació triga un 8085% de la durada del vídeo.
A mesura que s’anava refinant el procés de codificació, es realitzaven proves amb fragments
de vídeos (de 30 segons aproximadament), i de tant es tan es feien amb els vídeos complerts
per a verificar que el funcionament seguia sent el correcte.
Un altre punt a destacar és que existeixen dos tipus de codificació diferent per als dispositius
iOS, doncs segons la versió del dispositiu, es codifica d’una manera o altre. Això també es va
definir com una opció del fitxer de configuració específic, tot i que per defecte està posat
que codifiqui per als dispositius nous d’Apple (versions iOS2 i posteriors). La diferència és el
perfil de codificació de H.264 i la resolució.
Una vegada aconseguit l’objectiu, el següent pas era fer que aquest procés pogués ser
automàtic o semiautomàtic, i ningú hagués d’escriure tota la comanda a mà per a que es
realitzi la transformació. Donat que al projecte hi ha altres tasques que també es volia que es
fessin automàtiques o semiautomàtiques, es va utilitzar l’espai “Tasques” del servei, per a
afegir aquesta tasca “Codificar Vídeo”.
S’ha creat un arxiu executable (script), que es crida automàticament quan es decideix
assignar aquesta tasca a un vídeo determinat. A més, es pretén que si el dia de demà es vol
poder fer una transformació amb una paràmetres diferents, no s’hagi de modificar l’arxiu
executable, sinó que es disposa de l’arxiu específic de configuració que s’ha vist a l’esquema,
que pot ser modificat amb més facilitat, o fer-ne un de diferent per a cada tipus de
codificació, sense necessitat de modificar l’arxiu principal.
L’arxiu específic per a aquesta tasca és el següent:
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### MediaFIB: Paràmetres de codificació per iOS

encode.conf

[global]
# Talla el vídeo codificant tan sols 30 segons
cut = true
# Evitar crear un log si ha anat tot bé
nolog = true
# Nivell de verbositat de la sortida
verbose = 1
# Forçar la relació d'aspecte ('16:9', '4:3', '1.77')
aspect =
# Sobreescriure el fitxer resultant
overwrite = true
[iOS_encode]
# Utilitzar la codificació iOS compatible amb dispositius antics
old = false
# Velocitat de codificació (0: lenta, 1: normal, 2: ràpida, 3: més ràpida)
speed = 3
# Directori de destí del fitxer generat
destiny = D:\\videosMediaFIB\\mp4
# Entensió del fitxer generat
extension = mp4

Per últim, s’implementa l’arxiu executable que realitza la codificació desitjada, obtenint del
fitxer específic i del fitxer comú les dades necessàries. El codi es troba a l’Annex 3 d’aquest
document. La lògica de l’script segueix els següents passos:
1. Validar entrada: obtenir el vídeo (el que té caràtula) i les dades dels fitxers de
configuració i verificar paràmetres i configuració de la instal·lació de Ffmpeg.
2. Generar la comanda d'Ffmpeg a executar per codificar el vídeo.
3. Llençar la comanda.
4. Verificar el resultat i
a. Si ha fallat el procés: generar l'error corresponent
b. Si OK: guardar el vídeo generat a la BD (filenamemp4)
Els usuaris dels dispositius mòbils, veuran a la finestra del vídeo una opció per a descarregarse el vídeo apte per al dispositiu. Si el vídeo encara no ha estat transformat, la opció de
descàrrega no serà visible.

Figura 43 Part pàgina web: Enllaç descàrrega vídeo codificat en H.264

7.3.1.3.- Inserció de caràtules als vídeos
La idea de posar caràtules als vídeos consisteix en tenir unes caràtules prèviament
dissenyades, fragments de vídeo, i unir-les amb el vídeo:
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Figura 44 Esquema tasca Afegir Caràtules

Per a fer això, s’ha usat el programa Asfbin. Aquest programa, permet unir vídeos, però té
certes restriccions força problemàtiques. En concret, els vídeos a unir han de ser idèntics en
quant a formats, còdecs (àudio i vídeo), mida, resolució, bitrate etc. A més tan sols serveix
per a vídeos WMV 1,2 i 3.

En aquest punt de la implementació sorgeix un problema important, donat que un dels
requisits és permetre que els professors puguin pujar els seus propis vídeos, i això obliga a
tenir una caràtula en el format de cadascun dels vídeos que poden pujar. Això significaria
tenir milers de caràtules, fet que dificultaria la tasca i obligaria a tenir tantes caràtules
(fragments de vídeo) com possibilitats de format hi ha, que en són quasi infinites.

Al parlar amb l’LCFIB, es decideix que per al projecte, tan sols s’implementarà aquesta tasca
per als vídeos que provenen de la Sala d’Actes, ja que tenen tots el mateix format
(s’enregistren amb la mateixa càmera).

Es volia que les caràtules indiquessin el nom del servei, l’adreça web, i també l’acord de
llicència del vídeo, donat que quan es realitza una gravació pública a la Sala d’Actes, es signa
una fulla on s’indica el tipus de llicència del vídeo. El full exemple que signen els
conferenciats es troba a l’Annex 2.

Donat que els ponents, en cas de voler fer públic el vídeo a MediaFIB, poden escollir dues
llicències diferents, s’han dissenyat dues caràtules que es mostren a continuació:
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Figura 45 Caràtules vídeos

La diferència entre elles és la llicència Creative Commons. A la cantonada inferior esquerre,
es pot apreciar el logotip de les dues llicències sota les que es graven i publiquen els
esdeveniments de la Sala d’Actes.

Concretament, les dues llicències Creative Commons [Ref14 ] ofereixen certs drets sota
certes condicions de les obres publicades. En el cas de MediaFIB es donen a escollir les
següents:

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): “No es
permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució
de les quals ha de fer-se amb una llicència igual a la que regula l’obra original.”

Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): “No es
permet un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades.”

Per tant, a l’hora de col·locar les caràtules a un vídeo, s’haurà de revisar el full que ha signat
el ponent o conferenciant i assignar la tasca adequada segons la llicència escollida.
Una vegada tenim les caràtules dissenyades, és el moment de transformar-les a un vídeo
amb les mateixes característiques que els de la Sala d’Actes, per a poder unir sense
problemes les caràtules amb el vídeo.

La millor manera de fer això va ser projectar a la Sala d’Actes la caràtula (un arxiu
powerpoint amb animació) i gravar-ne un vídeo. Una vegada obtinguts els vídeos, amb el
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mateix programa Asfbin es va fer un fragment d’aproximadament 7 segons (calculat per a
que doni temps a llegir-ne el contingut). L’últim pas per a testejar el programa va ser unir els
tres vídeos (caràtula, vídeo i caràtula).

Amb el programa en entorn gràfic és molt senzill de fer si els passos previs s’han realitzat
correctament. Per a un vídeo de 5 minuts, incloure les caràtules suposa un temps de 10
segons aproximadament, però calia fer proves amb vídeos reals de MediaFIB d’una durada
bastant superior. En aquest cas, al no haver de processar tot el vídeo degut a que no codifica
res, el temps que necessita el programa per a unir 3 vídeos no supera el minut de rellotge.

Figura 46 Entorn gràfic de l'Eina AsfBin

El programa Asfbin, ha estat l’únic trobat per a realitzar aquesta tasca, donat que una altre
opció trobada, consistia en transformar els vídeos a format mpeg o avi, unir-los amb una
altre eina, i tornar a transformar el vídeo generat al format original. Com és de suposar,
aquesta tasca faria que els vídeos perdessin qualitat i per tant va ser desestimada des d’un
principi.

Al provar el programa Asfbin en mode comandes, ja que es volia que la tasca fos el més
automàtica possible, va sorgir un altre problema, i és que l’executable té un ‘Test Humà’
(conegut com a Human Test, un software incrustat al programa que realitza preguntes
aleatòries que han de ser contestades per teclat) que s’executa de tant en tant abans de
realitzar el processat

En aquest punt es va decidir posar-se en contacte amb la persona que va crear aquest
programa, per saber si seria possible usar la versió de comandes però sense que aparegués
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el Test Humà. La seva resposta va ser que hi estaven treballant i que ho tindrien llest per
Setembre 2011, i que m’avisarien si ho tenien llest abans. Donat que per la realització del
projecte aquesta data era molt justa (i tenint en compte que es podien demorar), es va
procedir amb la implementació de l’arxiu executable que realitzava la tasca desitjada com si
no hi hagués el Test Humà. La primera vegada que s’executava, demanava que es
respongués la pregunta, però posteriorment, es podia executar una mitjana de 10 vegades
sense necessitat de realitzar el Human Test.

El dia 18 d’Agost es va rebre, via correu electrònic, un avís del programador de l’Asfbin,
comentant que ja tenia disponible la versió sense el Test Humà. Per tant a partir d’aquest
moment es va utilitzar aquesta versió, fent algunes proves per a veure que el funcionament
era el mateix, i es va deixar llesta la versió definitiva sense el Test Humà.

Com hem vist s’ha de realitzar el mateix processat (afegir caràtula davant i darrere) amb
diferents fragments segons la llicència. Per tant, en el fitxer de configuració específic es van
afegir les opcions per indicar aquests fragments. D’aquesta manera tenint només dos arxius
de configuració i un sol script, ja es podien dur a terme les dues tasques. A més a més, en la
configuració també es defineix la ruta al directori on desar el vídeo generat o l’extensió que
se li posa en el nom d’aquest:

### MediaFIB: Paràmetres per afegir caràtules llicència SA

cover_SA.conf

[cover]
# Fragment de caràtula inicial
prefix = D:\\videosMediaFIB\\caratules\\caratula_SA.wmv
# Fragment de caràtula final
suffix = D:\\videosMediaFIB\\caratules\\caratula_SA.wmv
# Evitar crear fitxer de log si tot va bé
nolog = true
# Nivell de verbositat (0 - 3)
verbose = 1
# Directori de destí del vídeo generat
# Per defecte es pren mediaCoverFolder de la config comu
destiny =
# Extensió del vídeo generat
extension = SA.wmv
# Sobreescriure el fitxer generat
overwrite = true

Per últim, l’arxiu executable anomenat MediaFIB_cover.py, que donats un vídeo d’entrada i
els dos fragments, els uneix es troba a l’Annex 4 d’aquest document. La lògica de l’script
segueix els següents passos:
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1. Validar entrada: obtenir el vídeo (el normal) i les dades dels fitxers de
configuració i verificar paràmetres i configuració de la instal·lació d'Asfbin.
2. Generar la comanda d'Asfbin a executar per codificar el vídeo.
3. Llençar la comanda.
4. Verificar el resultat i
a. Si ha fallat el procés: generar l'error corresponent
b. Si OK: guardar el vídeo generat a la BD (filenamecover)
Un cop realitzat el procés en cas de que sorgís algun error, s’han definit uns codis de retorn
que indiquen quin ha estat el problema. Si aquest fos el cas, podríem veure a la finestra de
les tasques l’error ocorregut (estan descrits al codi dels scripts).

7.3.2.- Modificació de l’aplicació web
En aquest apartat es descriu la implementació dels requisits relacionats amb les
modificacions necessàries de la part web per a que el servei oferís noves funcionalitats. S’ha
programat en PHP usant el framework CakePHP, s’han creat 4 vistes noves i s’han modificat
12 vistes de les que ja hi havia. A més s’ha creat un nou controlador, un nou model, i també
s’han modificat alguns dels existents.
A l’apartat anterior ja s’han descrit algunes de les modificacions necessàries a la part web
relacionades amb les tasques de codificació i transformació dels vídeos, per tant no es
repetirà la informació en aquest apartat.

Els requisits relacionats son els següents:
•
•
•
•
•

Classificació dels vídeos dins un catàleg: Col·leccions
Integració dels Catàlegs de vídeos d'assignatures al Racó
Etiquetar vídeos i mostrar les etiquetes als catàlegs
Permetre als professors pujar els vídeos a MediaFIB
Descàrrega dels vídeos per part dels usuaris

Per a realitzar totes aquestes funcionalitats, ha estat necessari un temps d’aprenentatge al
framework CakePHP i del llenguatge de programació PHP, donat que es tenien nocions
bàsiques.
Una vegada superada la primera etapa, es va estudiar com estava implementat MediaFIB,
donat que CakePHP facilita molt la implementació d’aplicacions web, però en el moment
que s’ha d’implementar alguna nova pàgina o algunes funcions que es surten de l’estàndard
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es torna complicat. És a dir, existeix el que es coneix com “la màgia del Cake”, ho fa tot fàcil
en poques línies de codi, però aquesta màgia es torna en contra a la que falla alguna cosa o
es vol implementar quelcom diferent, ja que queda tot amagat i és complicat veure on i com
s’ha de fer.

7.3.2.1.- Classificació dels vídeos dins un catàleg: Col·leccions
La primera prova d’implementació amb el CakePHP va ser crear de zero un model, un
controlador i unes vistes, per a la funcionalitat de les Col·leccions. Al ser el primer contacte
amb l’aplicació, va ser realment una etapa dura i desmotivant, donat que tot i haver seguit
els passos adequats per a crear un nou conjunt MVC, l’aplicació no mostrava els canvis.
Finalment, es va crear un projecte de zero, i ajudant-se de l’eina bake del propi Cake (creant
una taula a la BD, ell sol crea el MVC dins els directoris adequats), es van aconseguir els
primers resultats. Una vegada es tenia la connexió amb la Base de Dades i el MVC de la part
de les col·leccions, es va implementar tot el necessari per a que la funcionalitat realitzés tot
allò que es volia.

S’ha de tenir en compte, en tota la part web, que es tenen diferents usuaris i aquests tenen
diferents rols segons el Catàleg, per tant, per a cada nova funcionalitat implementada, s’ha
de fer un cas diferent segons l’usuari i el rol. Aquest fet es detalla més detingudament al
Capítol de Proves.

Per tant, per a implementar aquest requisit, s’ha creat una taula a la Base de Dades
anomenada “Collections”, una taula join entre Collections i Catalogs, anomenada
Catalog_collections, un model Collections, un controlador Collection_controller, i tres vistes
(add, view i edit).

El que veuran els usuaris en un Catàleg que disposi de Col·leccions seran els següents
enllaços. A més com a comentari, s’indica el numero de vídeos de la Col·lecció.
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Figura 47 Part Web: Col·leccions d'un Catàleg

Els professors, poden crear tantes col·leccions com desitgin dins d’un Catàleg en el qual son
editors, i posteriorment poden afegir o treure vídeos. Quan es treuen els vídeos de les
col·leccions, en cap cas s’eliminen aquests vídeos, sinó que deixen d’estar associats a la
col·lecció.

Figura 48 Part Web: Afegir/Treure vídeos d'una Col·lecció

7.3.2.2.- Integració dels Catàlegs de vídeos d'assignatures al Racó
Per a realitzar aquest requisit, s’ha afegit un atribut a la taula de Catàlegs de la BD,
anomenat subject, i s’han modificat les vistes de creació i edició d’un Catàleg, incloent el
camp “Assignatura”.
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Es va parlar amb l’equip web de l’LCFIB per a mirar d’obtenir el llistat de les assignatures
d’alguna web, i poder mostrar només les assignatures en curs, però van preferir que
l’operador que crea el catàleg, introdueixi les sigles de l’assignatura (revisant que no hi hagi
cap error), donat que no és una acció complicada i la majoria d’assignatures que usen
MediaFIB ja tenen el catàleg creat.
Quan un catàleg pertany a una assignatura, es mostra un text informatiu a la vista principal
dels catàlegs.

Figura 49 Part Web: Informació d'un Catàleg

7.3.2.3.- Etiquetar vídeos i mostrar les etiquetes als catàlegs
Per a implementar aquest requisit, s’ha hagut de crear una nova taula a la Base de Dades,
anomenada “Tag” (etiqueta en anglès), que conté el nom de l’etiqueta i cadascuna té un
vídeo associat.
D’aquesta taula no s’ha creat un MVC donat que tan sols es creen noves instàncies a la BD
quan s’afegeixen etiquetes als vídeos, i aquestes son consultades cada vegada que es mostra
un vídeo, un catàleg, o es volen obtenir tots els vídeos de un catàleg que tenen certa
etiqueta.
Per a mostrar tots els vídeos que comparteixen una etiqueta, els usuaris hauran de prémer
l’etiqueta desitjada. Les etiquetes es situen sota de la informació del Catàleg.

Figura 50 Part Web: Detall de les etiquetes d'un Catàleg
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7.3.2.4.- Permetre als professors pujar els vídeos a MediaFIB
Per a realitzar aquest requisit, s’ha hagut de implementar una comprovació dels rols dels
professors responsables, i modificar a les vistes i controladors el permís d’accés a la
funcionalitat de pujar vídeos, ja que aquesta acció estava restringida a l’administrador de
MediaFIB. Ara, a part de l’administrador, un professor responsable d’una assignatura, podrà
pujar vídeos en el catàleg en el qual té el perfil d’editor.

7.3.2.5.- Descàrrega dels vídeos per part dels usuaris
Per a realitzar aquest requisit, s’ha tingut en compte que no tots els vídeos poden
descarregar-se. Per tant, serà decisió del professor, decidir quins vídeos poden descarregarse i quins no.
Per a això, a cada catàleg, s’ha posat una opció (per als administradors i editors del catàleg)
per a decidir si el vídeo pot ser descarregat pels alumnes (o usuaris en cas de ser un catàleg
que no pertany a una assignatura).

Figura 51 Part Web: Opció Descàrrega d'un vídeo

Per a emmagatzemar aquesta opció, s’ha afegit un atribut a la taula
Streamingmedia_Catalog de la BD, download, que pot tenir els valors 0 si no es pot
descarregar (valor per defecte de tots els vídeos), o 1 si aquest s’ha seleccionat com a que
els usuaris el poden descarregar. Així mateix, s’ha afegit la indicació de que el vídeo pot ser
descarregat pels lectors del catàleg a la informació visible pel professor responsable del
catàleg.
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Figura 52 Part Web: Informació de la descàrrega del vídeo

Per la part dels usuaris, quan un vídeo pugui ser descarregat, s’ha afegit un enllaç que
realitza la descàrrega quan es prem.

Figura 53 Part Web: Enllaç per a descarregar el vídeo

7.3.2.6.- Permetre la integració dels Catàlegs de vídeos d'assignatures al Racó
Per a realitzar aquest requisit, s’ha creat un arxiu RSS que donat un catàleg obté els vídeos
d’aquest. Aquest RSS serà usat pel Racó per aquelles assignatures que disposen d’un Catàleg.
L’arxiu RSS és similar al general, doncs el format és exactament igual però les dades a
obtenir del Model són, en aquest cas, els vídeos d’un Catàleg determinat.
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<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
catalogRSS.ctp
<channel>
<atom:link
href="http://www.fib.upc.edu/fib/rss.rss"
rel="self"
type="application/rss+xml"/>
<title>MediaFIB</title>
<link>http://<?php echo $_SERVER['SERVER_NAME'].':'.$_SERVER['SERVER_PORT'].'/fibtv/'; ?>
</link>
<description><![CDATA[<?php echo 'Vídeos del Catàleg '.$catalogName;?>]]></description>
<language>en-us</language>
<generator>MediaFIB</generator>
<?php foreach ($allVideosCatalog as $index => $video): ?>
<item>
<title><?php echo $video['name']; ?></title>
<link>http://<?php echo $_SERVER['SERVER_NAME'].':'.$_SERVER['SERVER_PORT'].
'/fibtv/Streamingmedia/view/'.$video['catalogId'].'/'.$video['id']; ?></link>
<description><![CDATA[<?php echo $video['description']; ?>]]></description>
<pubDate><?php echo $fibtvDate->formatDate($video['created'],'d-m-Y H:i'); ?></pubDate>
<guid>http://<?php echo $_SERVER['SERVER_NAME'].':'.$_SERVER['SERVER_PORT'].
'/fibtv/Streamingmedia/view/'.$video['catalogId'].'/'.$video['id']; ?></guid>
</item>
<?php endforeach; ?>
</channel>
</rss>

7.3.3.- Difusió dels vídeos
En aquest apartat es descriu la implementació dels requisits relacionats amb la difusió i
publicació dels vídeos. Per als Canals de Publicació s’ha creat un script en Python (com les
tasques de tractament dels vídeos) i també s’ha creat un arxiu RSS. S’han programat en PHP
les funcionalitats relacionades amb que els usuaris puguin compratir vídeos amb les xarxes
socials, i també s’ha usat el RSS amb els vídeos recents per a que realitzi publicacions a les
xarxes socials amb l’usuari de la FIB.
Els requisits relacionats son els següents:
-

Integració dels vídeos a iTunesU
Integració dels vídeos a Youtube
Integració amb les xarxes socials Facebook i Twitter

7.3.3.1.- Integració dels vídeos a iTunesU
Per a realitzar aquesta tasca, era necessari tenir els vídeos codificats en H.264. Una vegada
finalitzada la tasca de codificació dels vídeos es va mirar de fer el feed o RSS per a passar-lo
al Servei de Comunicació i Promoció de la UPC, que son qui gestionen el canal UPC dins
iTunesU.
L’arxiu RSS s’ha realitzat però en el moment de la redacció d’aquest document no s’ha pogut
provar el seu funcionament, donat que una vegada realitzat el feed, ha començat el període
de vacances a la UPC i no ha estat possible comunicar-se amb el SCP i realitzar les proves
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necessàries. Està previst realitzar aquestes proves i verificar el funcionament l’última
setmana de setembre de 2011.
Per a aquesta implementació s’ha afegit un atribut a la taula Streamingmedia de la Base de
Dades que indica si el vídeo vol estar a iTunesU. Des del controlador, s’accedeix al Model
demanant els vídeos que han d’estar a iTunesU i la seva informació i s’omple el fitxer RSS
amb els tags RSS que ens ha indicat el SCP.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
iTunesuRSS.ctp
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:itunesu="http://www.itunesu.com/feed" version="2.0">
<channel>
<link>http://<?php echo $_SERVER['SERVER_NAME'].':'.$_SERVER['SERVER_PORT'].'/fibtv/';?>
</link>
<language>ca</language>
<itunes:subtitle>Publicacio de videos i transmissio d'esdeveniments en directe.
</itunes:subtitle>
<itunes:summary/>
<description> Facultat d'Informatica de Barcelona </description>
<itunes:owner>
<itunes:name>FIB-UPC</itunes:name>
<itunes:email>webmaster@fib.upc.edu</itunes:email>
</itunes:owner>
<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
<?php foreach ($videos_iTunesU as $index => $video): ?>
<item>
<title><?php echo $video['name']; ?></title>
<itunes:author><?php echo $video['speakers']; ?></itunes:author>
<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
<itunes:summary><![CDATA[<?php echo $video['description']; ?>]]></itunes:summary>
<itunes:image>http://<?php echo $_SERVER['SERVER_NAME'].':'.$_SERVER['SERVER_PORT'].
'/fibtv/img/thumbnails/’.$video[‘thumbnail’]; ?></itunes:image>
<enclosure
type="video/mp4"
url="http://media.fib.upc.es/fib/.../....mp4"
length="8541600"/>
<guid> http://<?php echo $_SERVER['SERVER_NAME'].':'.$_SERVER['SERVER_PORT'].
'/fibtv/.../'.$video['catalogId'].'/'.$video[‘id’].’/’.$video[‘filenamemp4’]; ?></guid>
<pubDate><?php echo $date</pubDate>
<itunes:duration><?php echo $duration; ?></itunes:duration>
<itunes:keywords><?php echo $video['tags']; ?></itunes:keywords>
</item>
<?php endforeach; ?>
</channel>
</rss>

7.3.3.2.- Integració dels vídeos a Youtube
Per a realitzar aquest requisit s’ha usat la API de Youtube que permet interactuar amb
Youtube programàticament (mitjançant scripts). Per aquesta tasca tan sols s’utilitzen els
mètodes per a validar-se i pujar vídeos. La implementació s’ha realitzat seguint la mateixa
filosofia que la resta de tasques, usant un arxiu de configuració comú, un arxiu de
configuració específic i per últim un arxiu executable implementat en Python.
La FIB disposa d’un canal a Youtube, i els vídeos que provenen de MediaFIB es col·locaran a
aquest canal. Per a pujar el vídeo s’usen les etiquetes (si s’han introduït) de cada vídeo i el
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títol i descripció d’aquest, així com la data de creació i els autors o ponents del vídeo (en cas
de que la informació estigui a la Base de Dades de MediaFIB).
L’arxiu de configuració específic inclou les dades necessàries com ara l’usuari i contrasenya
de la FIB. Fins a tenir la versió definitiva, s’ha usat l’usuari personal a Youtube, i una vegada
aconseguit l’objectiu, s’ha realitzat alguna prova amb l’usuari de MediaFIB, tot i que després
el vídeo ha estat eliminat. El vídeo que es puja a Youtube és el vídeo que ja conté les
caràtules, donat que es vol difusió del vídeo indicant en tot moment el servei i la llicència
d’aquest.
Per a pujar els vídeos mitjançant aquest sistema, prèviament cal registrar l’aplicació al
sistema de desenvolupadors de Youtube (Google Code). Aquest registre proporciona una
clau que també s’utilitza a l’hora de fer el login i per tant està inclosa en el fitxer de
configuració específic.
El fitxer de configuració és el següent:
### MediaFIB: Paràmetres per a la càrrega de vídeos a altres serveis
### (com YouTube)

upload.conf

[global]
# Evitar crear un log si ha anat tot bé
nolog = true
# Nivell de verbositat de la sortida
verbose = 1
[youtube]
# Registrar-se com a developer a: http://code.google.com/apis/youtube/dashboard/gwt/index.html
# Email utilitzat al login
email = ****** --> omès a la documentació
# Password utilitzat al login
password = ****** --> omès a la documentació
# Develper key de la aplicacio registrada pel login
developerKey = ****** --> omès a la documentació
# Source (nom de la aplicacio registrada) pel login
source = MediaFIB uploader

L’arxiu executable que realitza l’enviament del vídeo a Youtube, es pot consultar a l’Annex 5
d’aquest document. La lògica de l’script segueix els següents passos:
1.
2.
3.
4.
5.

Validar entrada, obtenir el vídeo i les dades dels fitxers de configuració.
Autenticar-se amb les credencials de Youtube (login).
Recuperar de la Base de Dades de MediaFIB les dades del vídeo (descripció, autors...).
S’envia el vídeo amb les dades obtingudes.
Es valida el resultat i es genera un error si s'escau.
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7.3.3.3.- Integració amb les xarxes socials Facebook i Twitter
Per a realitzar aquests requisits s’han implementat dos casos per a cadascuna de les xarxes
socials.
Difusió per part dels usuaris:
Per a que els propis usuaris poguessin compartir el vídeo a través de les xarxes socials, s’ha
afegit un botó de compartir a la pàgina del vídeo. Cal remarcar que, tot i poder publicar el
vídeo com un enllaç a les xarxes socials, si aquest és privat, quan els usuaris de les xarxes
socials premin l’enllaç que es publica, MediaFIB requerirà identificació (en cas de no tenir
permís, no es podrà visualitzar el vídeo). En el cas de vídeos públics s’accedirà directament a
la pàgina de visualització del vídeo.
Per a entendre-ho millor, es mostren uns exemples gràfics:

Figura 54 Part Web: Finestra de visualització d'un vídeo amb botons Compartir Xarxes Socials

Figura 55 Imatge prèvia a la publicació a Twitter
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Figura 56 Publicació realitzada a Twitter

D’aquesta manera, s’aconsegueix que els propis usuaris facin difusió en les xarxes socials
d’aquells vídeos que els han agradat o que volen que les seves amistats puguin visualitzar.
La codificació d’aquesta part s’ha realitzat al controlador
(Streamingmedia_controller) i a la pròpia vista view dels vídeos.

de

vídeos

<?php echo "Compartir el video "; ?>
<a href="<?php echo $pathFacebook;?>" target="_blank" title="Compartir a Facebook">
<img src="/img/icons/facebook.png" /></a>
<a href="<?php echo $pathTwitter; ?>" target="_blank" title="Enviar a Twitter">
<img src="h/img/icons/twitter.png" /></a>

El valor de $pathFacebook i $pathTwitter s’assigna al controlador, segons el
funcionament de la xarxa social, i ha de tenir el següent format:
Per a Facebook:
http://www.facebook.com/sharer.php?u=".$urlCompartir."&t=".$titlePubli.”

Per a Twitter:
http://twitter.com/home?status=".$titlePubli." - ".$urlCompartir.”

On $urlCompartir és l’enllaç al vídeo:
$urlCompartir='http://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].':'.$_SERVER['SERVER_PORT'].'/fib
tv/Streamingmedia/view/'.$idCat.'/'.$idVideo;

I $titlePubli és el títol o text que es publicarà a la xarxa social, en el nostre cas, el nom del
vídeo amb una menció al servei:
$titlePubli="Video de MediaFIB: ".$title;

Els valors de $idCat, $idVideo i $title corresponen als identificadors del catàleg, del
vídeo i el nom o títol del vídeo, respectivament.
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Difusió per part de MediaFIB.
Donat que la FIB disposa d’un usuari a les xarxes socials, el qual té com a amistats molts
usuaris que no tenen perquè pertànyer a la FIB, s’ha volgut que els vídeos públics s’incloguin
a un fitxer RSS i que quan hi hagi novetats, aquestes es publiquin tal i com es fa amb altres
serveis.
Per a això s’ha afegit l’arxiu RSS a Hootsuite [Ref19], una aplicació web per la gestió
professional de xarxes socials, que revisa cada cert temps si hi ha hagut novetats als arxius, i
en cas d’obtenir una resposta afirmativa, realitza una publicació amb l’usuari que està donat
d’alta. En aquest cas, la FIB disposa d’un usuari a les xarxes socials i també d’una llicència per
al HootSuite.
L’arxiu RSS és el següent:
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
RSS.ctp
<channel>
<atom:link href="http://www.fib.upc.edu/fib/rss.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
<title>MediaFIB</title>
<link>http://<?php echo $_SERVER['SERVER_NAME'].':'.$_SERVER['SERVER_PORT'].'/fibtv/'; ?>
</link>
<description><![CDATA[<?php __('Últimos vídeos añadidos'); ?>]]></description>
<language>en-us</language>
<generator>MediaFIB</generator>
<?php foreach ($lastVideos as $index => $video): ?>
<item>
<title><?php echo $video['name']; ?></title>
<link>http://<?php echo $_SERVER['SERVER_NAME'].':'.$_SERVER['SERVER_PORT'].
'/fibtv/streamingmedia/view/'.$video['catalogId'].'/'.$video['id']; ?></link>
<description><![CDATA[<?php echo $video['description']; ?>]]></description>
<pubDate><?php echo $fibtvDate->formatDate($video['created'],'d-m-Y H:i'); ?></pubDate>
<guid>http://<?php echo $_SERVER['SERVER_NAME'].':'.$_SERVER['SERVER_PORT'].
'/fibtv/streamingmedia/view/'.$video['catalogId'].'/'.$video['id']; ?></guid>
</item>
<?php endforeach; ?>
</channel>
</rss>

On el codi entre <item> i </item> es repeteix per cada vídeo (títol, enllaç al vídeo,
descripció i data de publicació). Les dades les obté del controlador de catàlegs, que
selecciona els últims vídeos públics publicats a MediaFIB i els passa a la vista (el rss) en la
cadena $video.

7.3.4.- Funcionament del Single Sign-On del CAS
Tal i com es descriu al requisit no funcional, el Single Sign-On no acabava de funcionar
correctament a MediaFIB, tal i com ho feia el Racó, el Webmail o altres serveis de la FIB.
Quan s’accedia a MediaFIB després d’haver accedit al Racó o un altre servei de la FIB, l’usuari
no constava com a autenticat i per tant, per accedir a la part privada de MediaFIB, havia de
tornar a introduir l’usuari i la contrasenya.
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S'ha vist que el problema ve de que una mateixa pàgina pot contenir informació protegida (i
per tant ha d'obligar a autenticar-se) o bé pública (i que s'ha de poder veure sense demanar
qui som). Tal i com està el sistema, l’usuari només consta com a autenticat al sistema quan
va a una pàgina protegida i això provoca un comportament inconsistent.
El problema és que pels catàlegs públics no s’estava comprovant si l’usuari s’havia
autenticat, perquè tal i com està l'arquitectura actual, això obligaria a demanar usuari i
contrasenya.
Les ultimes versions de CAS permeten solucionar aquest problema utilitzant el mode
gateway [Ref 32], que permet a una aplicació client (com per exemple MediaFIB) comprovar
si estem autenticats al servidor CAS sense forçar a autenticar-nos. Aquesta possibilitat no
estava disponible a la versió del CAS amb la que es va desenvolupar MediaFIB, per tant s’ha
actualitzat per a que funcioni el mode gateway.
Aquest canvi a nivell de codi ha implicat substituir les crides de les llibreries de CAS
forceAuthentication() per checkAuthentication(). La diferència entre ambdues funcions, com
detalla la seva descripció és la següent:
checkAuthentication() --> Aquest mètode es crida per veure si l’usuari està autenticat o no.
Retorna cert si l’usuari estava autenticat i fals en cas contrari.
forceAuthentication()--> Aquest mètode es crida per a estar segurs de que l’usuari s’ha
autenticat; quan no s’ha autenticat s’atura i redirigeix al servidor del CAS. Retorna cert quan
l’usuari s’ha autenticat, i sinó s’atura.
Els arxius que han hagut de modificar-se son els següents:
-

AppController.php: s’ha modificat la funció beforeFilter(). El nou codi és el següent:
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function beforeFilter()
appController.php
{
if ($this->cas->is_authenticated())
{
$user=$this->cas->get_userfibtv();
}
if(isset($user))
{
if(!$this->Session->check('Person.name'))
{
$this->Session->write('Person.name',$user);
}
if(!$this->Session->check('Person.roles'))
{
$roles = $this->get_roles($this->Session->read('Person.name'));
if(count($roles))
{
$this->Session->write("Person.roles",$roles);
$this->Session->write("Person.type",1); //FIB
}
}
}
(...)
else
{
$this->Session->write("Person.type",0); //Anonim
}
(...)
}

-

Cas.php: s’ha modificat la funció is_authenticated. La comparativa dels codis és la
següent:

Codi anterior:
function is_authenticated()
{
if(phpCAS::isAuthenticated())
return true;

Cas.php

return false;
}
Nou codi:
function is_authenticated()
{
return phpCAS::checkAuthentication();
}

Com es pot observar, anteriorment es cridava a la funció isAuthenticated del CAS, i en canvi,
era necessari cridar a la funció checkAuthentication per a que en cas d’estar validats a un
servei de la FIB, al mostrar la pàgina de MediaFIB, ens mostrés la part privada i constéssim
com a validats.

7.3.5.- Traducció de les pàgines web
Una vegada s’ha implementat tota la part web de l’aplicació, cal incloure, per cada text que
es mostra a les diferents vistes, la traducció al català i a l’anglès, donat que els usuaris poden
escollir el idioma en el que volen visualitzar les pàgines amb les opcions situades a la part
superior dreta de les finestres.
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Figura 57 Selecció de llengua a MediaFIB

Per a fer això, no hi ha altre solució que escriure a mà totes les traduccions. A la primera
versió i posteriors modificacions ja es va realitzar aquesta traducció per part del Servei de
Llengües i Terminologia (SLT) de la UPC.
El idioma per defecte és el castellà, donat que l’alumne que va realitzar la primera versió ho
va escriure tot en castellà, per tant, en aquest projecte, s’han implementat les vistes en
castellà.
Per a les captures de pantalla de la memòria s’ha afegit a mà la traducció per a que quedés
coherent amb la resta del document, però la resta de traduccions que cal fer s’han
emmagatzemat en un arxiu que serà enviat al SLT per a la seva traducció.

7.4.- POSADA EN EXPLOTACIÓ DE LES NOVES FUNCIONALITATS
Donat que el projecte s’ha estat realitzant en una màquina de desenvolupament, i no en el
servidor real de MediaFIB, s’ha de preparar la posada en explotació que està previst que es
realitzi la primera setmana d’Octubre, s’hauran de tenir en compte certs aspectes:
-

Les taules creades o modificades al servidor de desenvolupament s’hauran de crear o
modificar a mà al servidor de producció.
Les icones o imatges noves (icona de Facebook, Twitter etc.) s’hauran de copiar al
directori corresponent al servidor de producció.
Instal·lar Python, asfbin.
Copiar tots els arxius de configuració i scripts nous al directori corresponent.
Fer un upgrade del subversion del codi modificat en el projecte per a substituir el
codi anterior.
Donar una petita formació als professors més actius a MediaFIB explicant les
novetats (individual o en grup, segons disponibilitat).

Aquesta feina es durà a terme amb l’ajuda de l’administrador de MediaFIB.
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8.- PROVES
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A mida que s’anaven implementant els diferents requisits s’han anat fent proves de
funcionament.
Per a la part de la transformació i codificació dels vídeos, les proves s’han basat en la
visualització dels vídeos. Per als vídeos codificats en H.264 s’ha provat de visualitzar el vídeo
codificat en H.264 en un dispositiu iPhone4 i un telèfon mòbil HTC amb sistema operatiu
Android. Com ja s’ha explicat a la implementació, s’han realitzat moltes proves fins a donar
amb l’execució adequada.
Per a les proves dels vídeos amb les caràtules, s’han realitzat proves de visualització, ajustant
el temps dels fragments de les caràtules per a que donés temps a llegir la informació que es
mostra. S’han realitzat proves amb vídeos de diferents formats, i com era d’esperar,
l’execució ha donat un error pels motius explicats a la implementació.
Per la part de l’aplicació web s’han realitzat diferents proves:
•

Visualització dels canvis i ampliacions realitzades des dels navegadors Mozilla Firefox
(versió 4 i superior) i el navegador Internet Explorer (versió 8).

•

Accés dels diferents usuaris: Donat que per a fer aquestes proves es disposava d’un
únic usuari (cristina.morales), que tenia certs rols assignats com a treballadora de la
FIB i estudiant, es va modificar la part de codi on s’obtenien aquests rols. Els rols d’un
usuari s’obtenen d’una URL de la FIB, i enlloc d’accedir a aquesta URL, es va crear un
arxiu amb el text idèntic al que obté MediaFIB d’aquesta URL i es va emmagatzemar
en local per a poder-lo anar canviant cada vegada que es volia realitzar una prova
amb un rol diferent. A mida que s’anaven implementant les diferents funcionalitats,
es van anar comprovant que els diferents tipus d’usuaris tinguessin accés només al
que podien tenir accés.
Per exemple, per a fer proves com a estudiant, es modificava l’arxiu rols.txt posant
EST-HDC (per a les proves com a estudiant de l’assignatura HDC). Per a fer proves
com a professor responsable d’HDC, l’arxiu rols.txt contenia RESP-HDC.
Al codi, es va controlar cada nova funcionalitat amb condicionals segons els rols
d’usuari, i els perfils de l’usuari en cada catàleg.

Per les proves de difusió dels vídeos, es va utilitzar l’usuari personal per comprovar que les
publicacions es realitzaven correctament. Una vegada enviats uns vídeos a Youtube, es va
provar d’accedir als mateixos amb el telèfon mòbil personal, un dispositiu amb Android, i es
va comprovar que els vídeos es veien correctament.
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Per últim, es van realitzar un seguit de proves globals de l’aplicació que integraven totes les
funcionalitats. Per exemple, es va crear un nou Catàleg on es va pujar un vídeo, assignant
algunes de les tasques. Posteriorment es va editar el vídeo i es va comprovar que les tasques
assignades per al vídeo es realitzaven correctament. Amb el canvi de rols es va comprovar
que només l’usuari assignat com a Editor podia pujar vídeos i gestionar diferents opcions. En
canvi, l’usuari amb rol d’estudiant, perfil lector, tan sols podia visualitzar el vídeo i la seva
informació.
Donat que la finalització de la implementació es va fer al mes d’agost, no ha estat possible
que els usuaris entrevistats provin les noves funcionalitats abans de la redacció i finalització
d’aquest document. Les noves funcionalitats seran posades en producció posteriorment a
l’entrega del Projecte i per tant s’intentarà que abans d’això els professors puguin veure i
usar el servei en el servidor de desenvolupament.
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9.- CONCLUSIONS
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9.1.- TREBALL REALITZAT
Com s’explica al capítol Anàlisi de Requisits, els requisits es van dividir segons si la prioritat
era alta o baixa. Com s’ha pogut comprovar al llarg de tota la documentació, s’ha realitzat
les etapes d’anàlisi, especificació i disseny per a tots els requisits del projecte. A l’etapa
d’implementació però, s’ha prioritzat aquells requisits més importants, i finalment han
quedat alguns dels requisits de menys prioritat sense implementar. Donat que a partir
d’aquest moment faré tasques del servei MediaFIB juntament amb el responsable del servei,
el primer de tot serà acabar d’implementar els pocs requisits que han quedat sense
implementar.
Els objectius complerts del projecte han estat:
 Anàlisi de requisits complert
 Especificació complerta
 Disseny complert
 Implementació dels requisits llistats a continuació
 Proves dels requisits llistats a continuació
 Documentació de tot el projecte
De la llista de requisits funcionals del projecte, s’han assolit els següents:
1.- Possibilitat de descàrrega dels vídeos per part dels usuaris
2.- Permetre als professors pujar els vídeos a MediaFIB
4.- Permetre la classificació dels vídeos dins un catàleg
5.- Permetre la integració dels Catàlegs de vídeos d'assignatures al Racó
6.- Permetre etiquetar vídeos i mostrar les etiquetes als catàlegs
8.- Revisar temes legals dels vídeos publicats a MediaFIB
9.- Crear RSS amb els vídeos publicats més recents
10.- Introduir una caràtula als vídeos de MediaFIB
11.- Integració dels vídeos a iTunesU
12.- Integració dels vídeos a Youtube
13.- Accés des dels dispositius mòbils amb iOS
14.- Accés des dels dispositius mòbils amb Android
15.- Integració amb la xarxa social Facebook
16.- Integració amb la xarxa social Twitter
27.- Revisar Single Sign-On per a que funcioni amb MediaFIB
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Els requisits que han quedat descartats son els següents:
3.- Incloure un buscador de vídeos a MediaFIB. Com la FIB disposa del buscador amb el
motor de Google, es va pensar que era millor indexar el contingut al buscador i que es
poguessin fer les cerques en aquest. Aquesta feina està pendent de ser realitzada per l’equip
web.
7.- Permetre introduir la descripció dels vídeos en castellà i anglès. Finalment aquest
requisit de prioritat baixa es va descartar perquè es va pensar que la descripció que ara hi
havia, servia per a posar-la en la llengua del vídeo. És un requisit que es tornarà a valorar en
una futura ampliació del servei.
Per últim, el requisit que ha quedat pendent d’implementar és el següent:
17.- Reorganitzar restriccions rols/IP. Aquest requisit va ser descrit inicialment de
manera que s’eliminava completament la part de restriccions per xarxa, donat que no
s’usava (exceptuant el cas de contingut obert a Internet), i es volia reorganitzar de tal
manera que els Catàlegs públics poguessin ser gestionats per altres usuaris que no fossin
l’administrador. Finalment, l’LCFIB va decidir que no volia prescindir d’aquesta funcionalitat i
per tant s’haurien de buscar alternatives que milloressin la gestió dels Catàlegs públics. S’han
plantejat alternatives a l’LCFIB per a que els usuaris responsables d’un Catàleg públic el
puguin gestionar, i l’LCFIB s’ho està estudiant, i per tant el seu desenvolupament queda com
a treball futur.
Com a resultat del projecte, les funcionalitats que ofereix MediaFIB 2.0 són les següents:
 Gravació i gestió d’esdeveniments de la sala d’Actes de la FIB, realitzant Streaming en
directe visible a través de la web.
 Control d’accés d’usuaris a la part privada mitjançant el CAS (el sistema que autentica de
manera segura als usuaris de la FIB) i el Single Sign-On (permet accedir a diferents
serveis de la FIB autenticant-se una única vegada [Ref34]) usat en la resta de serveis
web de la FIB.
 Restricció d’accés al conjunt de vídeos d’una assignatura o d’un col·lectiu (Catàlegs) per
a la visualització dels vídeos segons les assignatures matriculades o grups als que
pertanyen els usuaris.
 Restriccions segons uns perfils establerts per a realitzar les gestions dels Catàlegs i dels
vídeos (editar, eliminar etc.).
 Restriccions d’accés físiques mitjançant control de xarxa (xarxa FIB, xarxa UPC o Internet
en general) als Catàlegs i Vídeos.
 Visualització de vídeos via web per als navegadors més comuns i possibilitat de
descarregar els vídeos per a visualitzar-los en els dispositius mòbils tipus iPhone i
Android.
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 Automatització del procés d’enregistrar un esdeveniment a la Sala d’Actes i estar
disponible a MediaFIB realitzant només uns pocs passos per a col·locar-lo en el Catàleg
adequat.
 Semi automatització d’algunes tasques com enviar un vídeo a Youtube, a la Biblioteca o
al Calaix, publicar-lo a iTunesU i a les xarxes socials Facebook i Twitter
 Tasca semiautomàtica de codificació dels vídeo en H.264 per a que es puguin
descarregar i visualitzar als dispositius mòbils tipus iPhone, iPod i Android.
 Tasca semiautomàtica d’inserció de caràtules als vídeos que inclouen informació del
servei i la llicència Creative Commons.
 Possibilitat de gestionar els Catàlegs creant grups de vídeos per a distingir-los per
exemple, per quadrimestres (anomenat Col·leccions).
 Gestió per part dels professors de pujar vídeos.
 Gestió completa dels Catàlegs, Xarxes, Canals, Vídeos, Tasques i Rols, exclusivament per
part de l’Administrador de MediaFIB.
 Possibilitat per part dels professors de decidir si un vídeo pot ser descarregat per part
dels lectors del catàleg, i per part dels usuaris possibilitat de descarregar-se el vídeo.
 Possibilitat per part de l’equip web d’incloure a la pestanya de cada assignatura en el
Racó si aquesta disposa d’un Catàleg a MediaFIB, tenint a més a més un RSS que informa
de les novetats dels vídeos.

De cara a la FIB, aquestes noves funcionalitats tenen una gran importància donat que:
a) Ampliar l’oferta del servei als dispositius mòbils més comuns entre els usuaris, donat
que ara poden visualitzar els vídeos que abans no podien.
b) Difusió i publicitat per a la FIB. Al tenir més vídeos a Youtube, aparèixer més a les
xarxes socials i que els propis usuaris moguin entre els seus contactes els enllaços de
MediaFIB, és una bona manera de fer publicitat i difusió de la Facultat.
c) Cobrir, en la mesura del que ha estat possible, les peticions dels professors que fan
ús dels servei.
d) Preparar la integració del Racó amb MediaFIB per a que l’equip web pugui ampliar la
informació a oferir als alumnes.
e) Realitzar dues de les tècniques d’augment del posicionament en els cercadors per a
situar la FIB en una millor posició:
a. Al tenir l’enllaç a MediaFIB als vídeos pujats a Youtube, s’aconsegueix
augmentar el posicionament dels rankings dels buscadors (Linkbuilding).
b. A l’oferir als usuaris la possibilitat de compartir els vídeos mitjançant les
xarxes socials, aconseguim també augmentar el posicionament dels rankings
dels buscadors (Linkbating).
c. Al compartir als Canals de Publicació i les Xarxes socials els vídeos, amb la
informació del servei i la pàgina web, aconseguim que augmenti el nombre
d’accessos a les webs de la FIB.
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Donat que el projecte s’ha estat realitzant en una màquina de desenvolupament, i no en el
servidor real de MediaFIB, s’ha de preparar la posada en explotació, que està prevista per a
principis del mes d’octubre de 2011.

9.2.- POSSIBLES AMPLIACIONS
Donat que les tecnologies van evolucionant i van sorgint noves funcionalitats que es podrien
adaptar a MediaFIB, s’ha fet un recull de possibles ampliacions del projecte.
•

Realitzar un estudi de Sistemes LCS (Lecture Capture System). Algunes Universitats
punteres d’arreu del Món utilitzen aquests Sistemes anomenats LCS a les sales
multimèdia, que permeten, mitjançant Hardware, connectar amb serveis externs les
sales multimèdia i altres funcionalitats relacionades amb impartir i publicar continguts a
les classes docents. La FIB disposa al mòdul A6 d’una aula multimèdia on es poden
realitzar i rebre videoconferències. A l’inici del Projecte es va considerar com un possible
requisit a estudiar per a facilitar a la FIB l’adquisició de nou equipament, però donada la
situació econòmica actual, a l’anàlisi de requisits ja es va descartar donat que un estudi
realitzat al 2011 no tenia sentit si no es podia adquirir equipament fins al cap d’uns anys,
i per tant caldria tornar a realitzar l’estudi.

•

Complementar MediaFIB amb l’Adobe Connect. Aquesta eina entre moltes altres
funcionalitats, permet la interacció dels usuaris mentre es realitza una gravació en
directe via Streaming. Així, quan es realitzés una conferència a la Sala d’actes i aquesta
fos emesa per Streaming en directe, els usuaris que no hi assistissin físicament, podrien
realitzar preguntes i/o comentaris als ponents des de casa o el lloc de treball. S’hauria
de veure com adaptar-la a MediaFIB, i el cost que suposaria a la Facultat.

•

Usar el portal de continguts multimèdia ARCA, un agregador RSS per a la comunitat
acadèmica. La informació dels esdeveniments que es realitzaran a la Sala d’Actes i que
seran transmesos en directe en Streaming, es poden unir als esdeveniments d’altres
universitats mitjançant un RSS amb la programació mensual.

9.3.- ENTORN HARDWARE I SOFTWARE DEL PROJECTE
El servei MediaFIB es troba instal·lat en un Servidor PowerEdge PE2950 amb 4Gb de RAM i
amb el Sistema Operatiu Windows Server 2008 situat a la Sala de Màquines de l’LCFIB
connectat a la xarxa de la FIB a 1Gbps i està darrera d’un Firewall.
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Per a la realització de la implementació, s’ha usat una màquina virtual de desenvolupament
(o pre-producció) que conté el mateix programari que el Servidor real on està instal·lat
MediaFIB.
La documentació i la implementació de les funcionalitats del projecte han estat realitzades
en l’ordinador personal i l’ordinador del lloc de treball a l’LCFIB. Les característiques dels
ordinadors són les següents:
- Ordinador personal: PC portàtil. Marca DELL, Processador Intel Core 2 Duo T8300 a
2,40 GHz, 3GB de RAM i Sistema Operatiu Windows XP de 32 bits.
- Ordinador LCFIB: PC de sobretaula. Marca HP, Processador Intel Core i5 CPU a 3,33
GHz, 4GB de RAM i Sistema Operatiu Windows 7 de 32 bits.
El programari utilitzat ha estat el següent:

Windows XP Service Pack 3: Sistema operatiu de l’ordinador usat per al
desenvolupament del projecte.
Uniserver: és un paquet WAMP (Windows, Apache, MySQL i PHP o Perl) portable, que
permet tenir un servidor web a qualsevol ordinador amb Windows. [Ref04]

VMware: és un software de virtualització de sistemes operatius. El servidor de preproducció o desenvolupament és una màquina virtual instal·lada en un servidor físic de la
FIB.
Ffmpeg: aplicació molt potent que permet realitzar, entre d’altres funcionalitats, la
conversió dels vídeos en diferents formats. [Ref16]
Eclipse + Pydev: Pydev és un plugin de l’IDE Eclipse per a programar en Python.
AsfBin: aplicació que permet, entre moltes d’altres funcionalitats, unir vídeos
mantenint la qualitat (tant d’àudio com de vídeo). [Ref14]

OpenVPN: aplicació OpenSource que permet connectar-se per xarxa en mode segur a
màquines situades físicament en una altre ubicació (VPN).
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Notepad++: Editor OpenSource que suporta diferents llenguatges de programació,
entre ells els usats per a la implementació del projecte (PHP, Python, HTML).
Mozilla Firefox: Navegador web.
Internet Explorer: Navegador web.
Microsoft Word: Programa de la suite ofimàtica de Microsoft destinat al
processament de textos. S’ha usat per a l’elaboració de la memòria.
Microsoft Project: Programa de la suite ofimàtica de Microsoft destinat a
l’administració de projectes. S’ha usat per a realitzar els diagrames de planificació del
projecte.
Microsoft Visio: Programa de Microsoft destinat al dibuix vectorial. S’ha usat per a
realitzar els diagrames d’arquitectura del capítol de disseny.
IBM Rational Software Modeler: Programa de IBM que permet dissenyar modelats
per a l’especificació i disseny. S’han realitzat tots els diagrames d’actors, de classes, de casos
d’us i de seqüència dels capítols d’especificació i disseny.
TortoiseSVN: Programa de gestió de versions de codi.
WinMerge: Programa que permet veure les diferències entre dos arxius.

Dropbox: Servei web o d’escriptori que serveix per a compartir informació i que
aquesta sigui accessible des de qualsevol ordinador. S’ha usat per a fer còpies de seguretat
de tota la documentació i part del codi.

9.4.- PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE
9.4.1.- Esforç real
Una vegada finalitzat el projecte s’ha de mostrar l’esforç real realitzat i veure si hi ha hagut
desviacions respecte l’estimació inicial.
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Com ja es va suposar al realitzar la planificació inicial, a l’etapa final del projecte s’han hagut
de dedicar més hores al dia de les estimades per a poder avançar amb el projecte, ja que hi
ha hagut alguns dies que per motius personals no s’han pogut dedicar les 8 hores al projecte
i s’han hagut d’anar compensant amb altres dies laborables o del cap de setmana.
El següent gràfic, mostra el temps real invertit en cadascuna de les etapes de les que ha
constat el projecte:

Figura 58 Tasques i durada real. Microsoft Project

La suma total d’hores treballades és de 1.086.

167

MediaFIB 2.0

Figura 59 Diagrama de Gantt. Planificació real
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9.4.2.- Desviacions entre la planificació inicial i l’esforç real
Es van estimar 997 hores de feina, i finalment han estat, aproximadament 1.086. Com es pot
observar si es comparen ambdós diagrames, la diferència més apreciable és a l’etapa
d’Implementació. Com es detalla en el capítol Implementació, s’han trobat més dificultats de
les esperades, a més el període d’aprenentatge de totes les noves tecnologies ha estat major
de l’esperat. Això ha fet que les hores que s’han hagut d’invertir siguin el doble de les
estimades. Donat que a la planificació inicial es va posar com a data de defensa el 9 de
setembre, i finalment la data assignada ha estat el 21 de setembre, aquests dies de
diferència han servit per a què l’augment d’hores en les etapes (sobretot implementació) no
perjudiqui gaire la resta d’etapes posteriors fins la data de la defensa.

A més s’ha de tenir en compte que la planificació inicial, contenia la implementació de tots
els requisits, però finalment, alguns dels que s’havien assignat com a requisits de prioritat
baixa, no han estat implementats. Per tant, la comparativa entre la planificació inicial i la
planificació real hagués estat encara més diferenciada si es tingués en compte la
implementació d’aquells requisits que han quedat fora del projecte.

9.5.- ESTUDI ECONÒMIC DEL PROJECTE
9.5.1.- Cost dels Recursos Humans
Tasca

Rol

Preu/Hora* Hores Total

Anàlisi i documentació

Analista/Programador 30€

287

8.610 €

Especificació i documentació

Analista/Programador 30€

154

4.620 €

Disseny i documentació

Analista/Programador 30€

100

3.000 €

Implementació i documentació Analista/Programador 30 €

328

9.840 €

Proves i documentació

Analista/Programador 30 €

56

1.680 €

Documentació final i global

Analista/Programador 30€

130

3.900 €

TOTAL 31.650 €
Taula 1 Cost dels recursos humans

*Com el projecte s’ha realitzat a l’LCFIB, s’ha comptat el preu per hora que li costo jo a la UPC com a Personal
Tècnic de la FIB a la UPC (salari brut + Seguretat Social). A part del cost en hores, s’ha de tenir en compte el que
la UPC paga per cada treballador referent a les despeses del lloc de treball com la llum, l’aigua, mobiliari etc.
Per a calcular doncs el preu/Hora s’ha tingut en compte els 26,12€/hora que jo costo a la UPC més un 14%.
26,12€ * 14%= 29,77€ que arrodonim a 30€.
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9.5.2.- Cost del Software
Software

Preu/Tipus llicència

Windows XP SP3

Llicència estudiant FIB. Acord MSDNA*

Uniserver

Copyright 2002-2006

VMware

Llicència UPC

Ffmpeg

Gratuït (GNU Lesser General Public License)

Asfbin

Gratuït (Freeware for Non-commercial Use)

OpenVPN

Gratuït (GNU General Public License)

Notepad++

Gratuït (GNU General Public License)

Mozilla Firefox
Internet Explorer

Gratuït (Mozilla Public License,
GNU General Public License, i
GNU Lesser General Public License (LGPL))
Inclòs amb el S.O.

Microsoft Office

Llicència UPC

Microsoft Visio

Llicència estudiant FIB. Acord MSDNA*

IBM Rational Software Modeler Acord amb IBM estudiants FIB**
Tortoise SVN

Gratuït (GNU General Public License)

WinMerge

Gratuït (GNU General Public License)

Dropbox

Gratuït
TOTAL 0 €

Taula 2 Cost del Software

* Acord MSDNAA: La FIB s'ha subscrit a l'acord MSDNAA (Microsoft Developer Network Academic Alliance). En
virtut d'aquest acord els alumnes de la FIB, poden obtenir diferent software de Microsoft que inclou Sistemas
operatius, eines de desenvolupament i servidors.
** La FIB ha arribat a un acord amb IBM per a la distribució d’aquest software als alumnes matriculats a
l’assignatura PESBD o que estiguin realitzant el seu Projecte Final de Carrera o Màster.
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9.5.3.- Cost del Hardware
Per al projecte no serà necessari adquirir nou hardware, ja que es treballa amb el hardware
existent. Donat que el projecte té una durada aproximada de 6 mesos, es realitza
l’amortització del hardware usat.
Es té en compte que l’ordinador personal s’ha usat un 80% del temps, i l’ordinador de l’LCFIB
el 20% restant.
Hardware

Cost

Portàtil Dell XPS M1330
Intel Core 2 Duo
1.200€
CPU T8300
a 2,40 GHz
3GB RAM
Sobretaula HP
Intel Core i5 CPU
1.000€*
a 3,33 GHz
4GB de RAM
Servidor

PowerEdge PE2950
4Gb de RAM

16.000€*

Anys
Cost/mes Durada
amortització*
projecte

Cost amort.

3 anys
(36 mesos)

33,33€

6 mesosx80%
= 4,8 mesos

160 €

3 anys
(36 mesos)

27,77€

6 mesosx20%
= 1,2 mesos

33,33€

444,44€

6 mesos

2.666,65€

3 anys
(36 mesos)

TOTAL

2.860 €

Taula 3 Cost del Hardware

*Font: LCFIB

9.5.4.- Cost Global
Una vegada tenim desglossats els diferents costs del projecte, és el moment d’obtenir el cost
global:
Cost dels Recursos Humans 31.650 €
Cost del Software

0€

Cost del Hardware

2.860 €

Cost Global

34.510 €

Taula 4 Cost Global

171

MediaFIB 2.0

9.6.- CONCLUSIONS PERSONALS
Fa quatre anys vaig realitzar el Projecte Final de Carrera de l’Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Gestió. En guardo un bon record, sobretot dels moments previs a la
deliberació del tribunal (el final, vaja), però no negaré que van ser uns mesos durs que tot i
tenir la seva recompensa fan que pateixis moment de nerviosisme, de dubtes i de desànims.
Al cap d’un parell d’anys vaig decidir començar el Màster en Tecnologies de la Informació i
un cop acabades les assignatures, va arribar el moment de realitzar un nou projecte,
intentant que tot allò negatiu que vaig sentir en el primer projecte es convertís en fets
positius per aconseguir el repte que suposava realitzar de nou un projecte però bastant
diferent al primer.
M’agradaria fer una comparativa entre els dos projectes, doncs tot i que tinguin una breu
similitud, en el fons han estat molt diferents. El projecte de la Tècnica consistia en
desenvolupar un software per un negoci, començant des de zero i orientant de manera
personal al client. La totalitat de les decisions van anar a càrrec meu, doncs per posar un
exemple, vaig escollir com a llenguatge de programació Java, donat que era el que més
m’agradava i havia practicat recentment a la FIB. Les decisions de disseny, consensuades
amb el client, també van ser elecció meva, lògicament enfocades a les necessitats del client,
i altres decisions a prendre també les vaig decidir en el moment adequat.
En el projecte de MediaFIB, tot el que he descrit per al primer projecte, es pot dir que ha
estat al revés. M’he enfrontat al desenvolupament de noves funcionalitats per a un servei
que ja estava en funcionament, i que per tant algunes de les decisions a prendre, ja les
havien pres altres persones, i havia d’ampliar el que ja estava fet. A més, es tracta d’un
servei usat per moltes persones, no pas com el de la tècnica que era per un o dos
treballadors del negoci. He pogut comprovar la diferència entre començar un projecte de
zero, o continuar un projecte que ha començat una altre persona i que s’està realitzant en
una empresa, en aquest cas l’LCFIB. Tot té les seves avantatges i els seus inconvenients. Si
has treballat prèviament amb les tecnologies i els llenguatges del projecte al que t’enfrontes,
tens molt guanyat, i en el cas del projecte MediaFIB 2.0 no era el meu cas. Tot i això
suposava un repte molt important per a mi, donat que podia aplicar alguns dels
coneixements adquirits durant el Màster, sobretot el fet de tenir un objectiu a realitzar i
buscar la manera de com realitzar-lo de la millor manera.
Havia fet un petit curs de PHP, però res comparable a agafar una aplicació desenvolupada
per una altre persona, i incloure o modificar certs aspectes. No havia ni sentit a parlar del
framework CakePHP, i per sort a la web [Ref09] tenen un tutorial que t’ensenya des de zero
a muntar una aplicació amb els MVC i la base de dades. Realment va ser molt útil, tot i que
en aquell moment em sentia que estava perdent el temps, amb la gent que ho vaig
comentar em van saber aconsellar i fer veure que no era perdre el temps, sinó aprendre, i
que si havia de “perdre” tres dies més, eren com una inversió per al futur (i així va ser).
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Després d’aquests dies, a l’agafar l’aplicació vaig entendre moltes coses i de seguida vaig
poder començar a incloure codi per als meus requisits.
Tot i que no era un requisit, vaig decidir implementar els arxius relacionat amb les tasques
dels vídeos en Python, un altre llenguatge amb el que no havia treballat en gran profunditat,
però que tenia ganes d’aprendre, i aquesta ha estat una bona oportunitat. Clar que, a part
del que he après per a fer aquests scripts, em queda una immensitat per aprendre, però ja
he fet el primer pas i a partir d’ara tan sols és anar millorant i aprenent més.
El fet de tenir vacances el mes d’agost i haver-lo de dedicar al projecte, ha estat bastant dur.
Clar que el podria haver tingut enllestit al Juliol, i fer vacances de veritat a l’agost, però crec
que pocs alumnes poden dir que ho hagin fet, doncs sempre falten dies per acabar de
millorar allò que vols entregar i saps que tens un mes sencer per a acabar allò que manca o
realitzar una millor documentació.
Aquest projecte significa el final del Màster en Tecnologies de la Informació que vaig
començar ara farà tres anys, i que m’ha ajudat a créixer com a persona, com a Enginyera i
com a treballadora. Considero que tot suma, assignatures com ASAI (Aspectes Socials
Ambientals de la Informàtica) em van fer reflexionar en molts aspectes com els de la
protecció de dades, els debats entre companys de la teva branca sobre aspectes relacionats
amb el nostre mon laboral, els projectes en equip (que t’enfoquen una mica amb el que et
pots trobar el dia de demà en una empresa (companys bons i altres amb qui tens més
diferències)), altres que t’ensenyen com buscar-te la vida per enfrontar-te a un llenguatge de
programació nou, a buscar informació a Internet, a resoldre problemes dedicant unes hores
a pensar i buscar la millor alternativa per a aconseguir l’objectiu desitjat... són molts els
aspectes que he après durant el Màster que em serviran de ben segur de cara al meu futur
professional i també personal.
En el cas de MediaFIB, el fet de realitzar un projecte tan real i tan proper al que realitzen els
treballadors a les empreses ha estat un gran repte i alhora una lliçó d’aprenentatge. A més,
com jo treballo a les aules informàtiques, prop dels usuaris de la FIB, m’agrada que podré
veure com els usuaris utilitzen el servei i fan ús d’aquelles funcionalitats que jo he
desenvolupat.
El repte personal que manca a aquestes alçades, és la defensa davant del tribunal de la feina
feta. Per a mi és un repte immens, doncs el fet de parlar en públic em suposa un problema
possiblement de timidesa, i tot i que al Màster he realitzat diverses presentacions (fins i tot
en anglès), segueix sent una tasca que afronto amb nerviosisme, que suposo que amb el
temps millorarà.
Per acabar una mica amb les conclusions personals, voldria valorar el projecte en global.
Quan se’m va proposar de realitzar aquest projecte, no m’ho vaig pensar ni un moment,
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doncs era un projecte d’actualitat, de comunicar un servei existent amb xarxes socials,
adaptat per als dispositius mòbils... bé, podríem dir que vaig pensar la paraula “modern”. A
mida que he anat desenvolupant tot el projecte, he vist que les coses no son tan fàcils com
em pensava en un principi, doncs com he explicat a la planificació, la implementació m’ha
portat molt més temps del que em pensava en un inici, i vulguis o no, veure que els dies van
passant i el projecte no avança desmotiva molt. La meva idea era implementar tots els
requisits, els de prioritat alta i els de prioritat baixa, però per temps era impossible.
Per tant, exceptuant aquells requisits que finalment no han estat implementats, estic molt
contenta de la feina que he realitzat, del repte tant personal com professional que he
aconseguit i del resultat del projecte MediaFIB 2.0.
Per últim, considero que gràcies a la realització d’aquest projecte, em veig més capaç
d’afrontar nous reptes laborals, potser abans de realitzar aquest projecte, si m’hagués
enfrontat a una feina amb objectius similars, hagués actuat diferent de com ho puc fer a
partir d’ara. He après dels meus propis errors, sé valorar millor la feina que comporta el
desenvolupament de noves funcionalitats, sobretot si manquen coneixements com
tecnologies o llenguatges de programació, sé que no es considera perdre el temps si el que
s’està és aprenent, que les coses no s’aprenen d’un dia per l’altre i que dedicant temps
s’inverteix per al futur.
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ANNEX 1
Entrevistes a usuaris de MediaFIB.
Com s’ha explicat al capítol d’Anàlisi de Requisits, es van realitzar entrevistes a alguns
usuaris per tal de veure si les noves funcionalitats pensades per part de l’LCFIB tenien bona
acceptació i també per veure si els usuaris sol·licitaven altres funcionalitats o volien donar la
seva opinió en alguns dels aspectes.
Les entrevistes es van realitzar, a part de al personal de l’LCFIB, als professors Antonio
Cañabate, Xavier Llinàs, Guillem Godoy, al becari de l’assignatura E3 (i alumne de la FIB)
Emili Barberà (en representació de Jose Cabré), i als alumnes Carlos Person, Alejandro
Hernández, Lluis Menéndez, Oriol Bellet i altres alumnes que preferien simplement donar un
petit punt de vista sense realitzar l’entrevista per complet.
Les preguntes envers els professors, es van dirigir més en el sentit de les possibilitats a
realitzar amb els vídeos, i les dels alumnes, les opinions sobre les noves funcionalitats, si
creien que serien d’ajuda o facilitarien la seva tasca d’estudiants per a les assignatures que
usen MediaFIB.
Donat que moltes de les respostes a les preguntes realitzades eren una afirmació, es detalla
un resum del que es va obtenir de les entrevistes:
Dispositius mòbils: alguns dels entrevistats disposen d’un dispositiu amb sistema operatiu
iOS, i van acollir amb bons ulls que els vídeos poguessin ser descarregats amb el format
adequat per a aquests dispositius, per a així, per exemple en el transport públic, poder
visualitzar els vídeos de l’assignatura que cursen, o d’alguna conferència realitzada a la FIB.
Descàrrega per part dels usuaris del vídeo: Aquest va ser un tema que es demanava sobretot
per part dels professors i alumnes de les assignatures d’HDC i E3, donat que HDC disposa de
vídeos de les presentacions de les assignatures i els alumnes volien guardar el vídeo com un
treball més de la carrera, i per part d’E3, al ser vídeos de material docent (com podrien ser
les transparències) creien adient que els alumnes en poguessin disposar d’aquest material
multimèdia sense necessitat de disposar de connexió a Internet en el moment d’estudiar
l’assignatura.
Ordenar els vídeos en carpetes dins un catàleg: aquesta petició es va realitzar a l’LCFIB per
part d’algun professor, donat que cada quadrimestre es generaven nous vídeos i dificultaven
la seva ordenació. Es va explicar la idea que es tenia, les col·leccions, i els va semblar molt
útil.
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Afegir caràtules als vídeos: En general comenten que és una bona iniciativa, sobretot en el
cas dels vídeos que es publiquin als Canals de Publicació, ja que s’aconsegueix fer publicitat
de la Facultat i del servei MediaFIB. Algun alumne va comentar que per la gent de fora la FIB
els hi semblava bé, però no pels vídeos que es visualitzarien com fins ara, donat que potser
era molest i innecessari en el cas d’alumnes de la FIB. Sorgeix la idea de que aquestes
caràtules, efectivament, només es col·loquin als vídeos que es facin públics o que puguin ser
descarregats.
Youtube: Aquesta funcionalitat va agradar molt, ja que era una manera de difondre les
classes a l’exterior de la FIB i alhora fer difusió del servei. Els alumnes, com tenen accés a
MediaFIB, els hi va semblar positiu però no indispensable. Un professor va indicar la possible
problemàtica amb els possibles comentaris als vídeos, que podien portar problemes i que
s’havia d’estudiar bé si es deixaven fer comentaris, o si es revisaven sempre abans de
publicar-se (en tal cas, algú havia d’estar pendent de revisar-los). Una altre idea aportada
son les etiquetes, conscienciar als professors de posar etiquetes adequades que facin que el
vídeo pugui ser localitzat per aquell usuari que cerqui informació sobre un tema determinat.
iTunesU: la majoria d’usuaris entrevistats només coneixien iTunes, sense saber de
l’existència de l’iTunesU, i tal i com la funcionalitat del Yotube els hi va semblar interessant
tot i que no ho anessin a utilitzar (en el cas dels usuaris sense un dispositiu iOS).
Interacció amb les xarxes socials: La idea va ser acceptada per professors i alumnes, donat
que és un fenomen emergent i usat cada dia per més usuaris de la xarxa.
Com a opinió personal, algun professor va demanar que des del Racó, dins cada assignatura,
es pogués veure si l’assignatura disposava d’un Catàleg, i en tal cas, tenir l’enllaç a aquest, i
fins i tot poder veure si hi ha hagut novetats al Catàleg. A més, també agradaria, per a les
assignatures que disposen de varis vídeos, poder usar un cercador que trobi paraules dins els
títols i les descripcions dels vídeos.
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ANNEX 2
Full d’autorització d’enregistrament i difusió d’un vídeo. Sala d’Actes.
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ANNEX 3
Codi de l’executable de codificació dels vídeos:
#-*- coding: utf-8 -*u'''
Created on 04/07/2011
@author: Cristina Morales
Codifica el video d'entrada per ser compatible amb dispositius iOS o Android
CODIS DE RETORN:
0: Ok
1: Error llegint el fitxer de configuracio comu
2: Error parsejant opcions de configuracio de codificacio iOS
3: Error carregant configuracio comu de BD
4: Error carregant configuracio comu global
5: Error validant la configuracio comu global
6: Error carregant configuracio comu (Ffmpeg)
7: Error carregant configuracio comu (codificacio iOS)
8: Error carregant fitxer configuracio de codificacio iOS
9: Error validant el video d'entrada
10: Error verificant ffmpeg
11: Error processant codificacio iOS
12: Error guardant a BD el video generat
'''
# Moduls de la llibreria estandard
from os.path import join, isfile, isdir, dirname, basename, abspath
from os import chdir
import argparse
from ConfigParser import NoOptionError, NoSectionError
# Moduls propis
#from conf import Conf
from MediaFIB_info import main as info_main
from tools import open_config, get_output_file, launch_command
from dao import get_filenamecover, get_media_id, set_mp4_filename, load_db_config
# Canvia el directori de treball al que conte l'script
chdir(dirname(abspath(__file__)))
mediaFIBConfigFile = "MediaFIB.cfg"

# Carrega el fitxer de configuracio, reemplaçant els parametres per linia de comandes
def load_encoder_params(args, encoderParamsFile):
"""
Carrega el fitxer de configuracio, reemplaçant els parametres per linia de comandes
"""
specificConf = open_config(encoderParamsFile)
if not specificConf:
exit(8)
# Carrega totes les opcions (si existeixen)
# Seccio global
try:
cut = specificConf.getboolean("global", "cut")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
args.cut = cut
try:
nolog = specificConf.getboolean("global", "nolog")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
args.nolog = nolog
try:
verbose = specificConf.getint("global", "verbose")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass

184

MediaFIB 2.0
else:
args.verbose = verbose
try:
aspect = specificConf.get("global", "aspect")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
if aspect:
args.aspect = aspect
try:
overwrite = specificConf.getboolean("global", "overwrite")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
args.overwrite = overwrite
# Seccio iOS_encode
try:
old = specificConf.getboolean("iOS_encode", "old")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
args.old = old
try:
speed = specificConf.getint("iOS_encode", "speed")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
args.speed = speed
try:
destiny = specificConf.get("iOS_encode", "destiny")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
if destiny:
args.destiny = destiny
try:
extension = specificConf.get("iOS_encode", "extension")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
if extension:
args.extension = extension
return args
# Parseja els parametres de configuracio, tant linia de comandes com fitxer
def get_encoder_args():
"""
Parseja els parametres de configuracio, tant linia de comandes com fitxer
"""
parser = argparse.ArgumentParser(prog = "fibtv_encode", description='Process and encode videos')
parser.add_argument('-f', '--file', default="encode.conf", help="Encoder parameters file (replaces
command line)", metavar="PARAMS_FILE")
parser.add_argument('-c', '--cut', action='store_true', default=False, help='Cut the video to 30
seconds')
parser.add_argument('-o', '--old', action='store_true', default=False, help='Use old iOS compatible
encoding')
parser.add_argument('-s', '--speed', type=int, default=1, help='Encoding speed (0: slow, 1: normal,
2: fast, 3: faster)', metavar="SPEED")
parser.add_argument('-i', '--info', action='store_true', default=False, help='Print video streams
information and exit')
parser.add_argument('-n', '--nolog', action='store_true', default=False, help='Do not create a log
file with the encoding output')
parser.add_argument('-v',
'--verbose',
type=int,
default=0,
help='Verbose
output
level',
metavar="LEVEL")
parser.add_argument('-a', '--aspect', help="Force aspect ratio ('16:9', '4:3', '1.77')",
metavar="AR")
parser.add_argument('-d', '--destiny', help="Destiny output folder", metavar="FILE")
parser.add_argument('-e', '--extension', default="mp4", help="Resulting output file extension",
metavar="EXT")
parser.add_argument('-w',
'--overwrite',
action='store_true',
default=False,
help='Overwrite
resulting output file')
parser.add_argument('inVideo', help='Input video to be encoded')
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# Carrega el parametres de la linia de comandes
args = parser.parse_args()
if not isfile(args.file):
parser.error("Fitxer de configuracio erroni '%s'" % (args.file))
# Carrega el parametres del fitxer especific
args = load_encoder_params(args, args.file)
# Valida el video d'entrada
args = check_input_video(args)
# Valida la resta de parametres
if not isfile(args.inVideo):
parser.error("Video d'entrada erroni '%s'" % (args.inVideo))
if args.aspect:
if not args.aspect in aspects:
parser.error("Relacio d'aspecte erronia (-a). Valors: %s" % (str(aspects)))
if args.speed not in iOSSpeedPresets:
parser.error("Velocitat
de
codificacio
erronia
(-s).
Valors:
(str(list(iOSSpeedPresets.keys()))))
if args.destiny:
if not isdir(args.destiny):
parser.error("Directori de desti erroni (-d)")

%s"

%

return args
# Valida el video d'entrada i el carrega de BD si cal
def check_input_video(args):
"""
Valida el video d'entrada i el carrega de BD si cal
"""
if not isfile(args.inVideo):
inVideoName = get_filenamecover(conn.get_connection(), args.inVideo)
if not inVideoName:
exit(9)
inVideo = join(mediaCoverFolder, inVideoName)
if isfile(inVideo):
args.id = args.inVideo
args.inVideo = inVideo
else:
print("Video d'entrada erroni '%s'" % (inVideo))
exit(9)
else:
id = get_media_id(conn, basename(args.inVideo))
if not id:
exit(9)
args.id = id
inVideoName = get_filenamecover(conn.get_connection(), args.id)
if not inVideoName:
exit(9)
inVideo = join(mediaCoverFolder, inVideoName)
if isfile(inVideo):
args.inVideo = inVideo
else:
print("Video d'entrada erroni '%s'" % (inVideo))
exit(9)
return args
# Valida la configuracio global
def check_globals():
"""
Valida la configuracio global
"""
if not isdir(mediaFolder):
print("ERROR: Directori de videos erroni '%s'" % (mediaFolder))
return False
if not isdir(mediaCoverFolder):
print("ERROR: Directori de videos erroni amb caratula '%s'" % (mediaCoverFolder))
return False
if not isdir(logsFolder):
print("ERROR: Directori de logs erroni '%s'" % (logsFolder))
return False
return True
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# Valida la configuracio d'ffmpeg
def check_ffmpeg():
"""
Valida la configuracio d'ffmpeg
"""
if not isfile(ffmpegBin):
print("ERROR: Binari d'Ffmpeg erroni '%s'" % (ffmpegBin))
return False
for preset in iOSPresets:
if not isfile(join(ffmpegPresets, preset)):
print("ERROR: Preset d'Ffmpeg erroni '%s'" % (join(ffmpegPresets, preset)))
return False
for preset in iOSPresetsOld:
if not isfile(join(ffmpegPresets, preset)):
print("ERROR: Preset antic d'Ffmpeg erroni '%s'" % (join(ffmpegPresets, preset)))
return False
return True
# Prepara la comanda i executa la codificacio
def ios_enc(args):
"""
Prepara la comanda i executa la codificacio
"""
if args.old:
op = "CODIFICACIO iOS ANTIGA"
else:
op = "CODIFICACIO iOS"
# Eleccio del grup de presets adequats
presets = iOSPresetsOld if args.old else iOSPresets
# Generacio de la comanda de codificacio pas a pas
# Afegeix els preset de velocitat
if args.speed != 1:
iOSVideoEncOpts.append("-fpre")
iOSVideoEncOpts.append(join(ffmpegPresets, iOSSpeedPresets[args.speed]))
# Afegeix altres presets
for preset in presets:
iOSVideoEncOpts.append("-fpre")
iOSVideoEncOpts.append(join(ffmpegPresets, preset))
# Afegeix els presets de codificacio adequats
iOSVideoEncOpts.extend(iOSOptionsOld if args.old else iOSOptions)
# Prepara la comanda complerta de codificacio
exec_args = [ffmpegBin,
"-i",
args.inVideo]
exec_args.extend(iOSVideoEncOpts)
exec_args.extend(iOSAudioEncOpts)
# Afegeix opcio de verbositat
exec_args.extend(["-v", str(args.verbose)])
# Afegeix opcio forçar format de sortida
exec_args.extend(iOSFormat)
# Afegeix opcio forçar sobreescritura del fitxer de desti (si correspon)
if args.overwrite:
exec_args.append("-y")
# Afegeix opcio forçar relacio d'aspecte (si correspon)
if args.aspect:
exec_args.extend(["-aspect", args.aspect])
# Afegeix opcio limita la duracio del video (si correspon)
if args.cut:
exec_args.extend(["-t", "30"])
# Afegeix el fitxer resultant
res = get_output_file(args.inVideo, args.extension, args.destiny)
exec_args.append(res)
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if args.verbose > 0:
print("COMANDA: " + " ".join([str(i) for i in exec_args]))
# Executa la comanda de codificacio i valida el resultat
if launch_command(op, exec_args, args.inVideo, args, logsFolder):
return res
else:
return None
# Carrega la config comu global (paths)
def load_global_config():
"""
Carrega la config comu global
"""
# Declara les variables globals
global mediaFolder
global logsFolder
global mediaCoverFolder
# Inicialitza les variables llegint del fitxer
try:
mediaFolder = c.get('global','mediaFolder')
logsFolder = c.get('global','logsFolder')
mediaCoverFolder = c.get('global','mediaCoverFolder')
except Exception as e:
print("ERROR: Impossible carregar la config comu global: %s" % (e))
return False
return True
# Carrega la config comu d'Ffmpeg
def load_ffmpeg_config():
"""
Carrega la config comu d'Ffmpeg
"""
# Declara les variables globals
global ffmpegBin
global ffmpegPresets
global aspects
# Inicialitza les variables llegint del fitxer
try:
ffmpegBin = c.get('ffmpeg','ffmpegBin')
ffmpegPresets = c.get('ffmpeg','ffmpegPresets')
aspects = c.get("ffmpeg", 'aspects')
except Exception as e:
print("ERROR: Impossible carregar la config comu d'Ffmpeg: %s" % (e))
return False
return True
# Carrega la config comu de codificacio iOS
def load_ios_config():
"""
Carrega la config comu de codificacio iOS
"""
# Declara les variables globals
global iOSVideoEncOpts
global iOSAudioEncOpts
global iOSSpeedPresets
global iOSPresets
global iOSPresetsOld
global iOSOptions
global iOSOptionsOld
global iOSFormat
# Inicialitza les variables llegint del fitxer
try:
iOSVideoEncOpts = c.get("iOS_encode", 'iOSVideoEncOpts')
iOSAudioEncOpts = c.get("iOS_encode", 'iOSAudioEncOpts')
iOSSpeedPresets = c.get("iOS_encode", 'iOSSpeedPresets')
iOSPresets = c.get("iOS_encode", 'iOSPresets')
iOSPresetsOld = c.get("iOS_encode", 'iOSPresetsOld')
iOSOptions = c.get("iOS_encode", 'iOSOptions')
iOSOptionsOld = c.get("iOS_encode", 'iOSOptionsOld')
iOSFormat = c.get("iOS_encode", 'iOSFormat')
except Exception as e:
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print("ERROR: Impossible carregar la config comu de codificacio iOS: %s" % (e))
return False
return True
# Aplicacio principal: carrega els parametres de configuracio i executa la codificacio
def main():
"""
Aplicacio principal: carrega els parametres de configuracio i executa la codificacio
"""
# Obre el fitxer de config comu
global c
c = open_config(mediaFIBConfigFile)
if not c:
exit(1)
# Carrega la config comu de BD
global conn
conn = load_db_config(c)
if not conn:
exit(3)
# Carregar la config comu global
if not load_global_config():
exit(4)
# Valida la config comu global
if not check_globals():
exit(5)
# Carregar la config comu d'Ffmpeg (paths...)
if not load_ffmpeg_config():
exit(6)
# Carrega la config comu de codificacio iOS (presets...)
if not load_ios_config():
exit(7)
# Recupera el parametres (linia de comanda y fitxer especific)
args = get_encoder_args()
# print(args)
# Valida la instal�lacio d'Ffmpeg
if not check_ffmpeg():
exit(10)
if args.info:
# Imprimeix la info del video
info_main()
else:
# Executa la codificacio
res = ios_enc(args)
if res:
# Guarda el video resultant
if not set_mp4_filename(conn.get_connection(), args.id, basename(res)):
exit(12)
else:
exit(11)
# Executa el main nomes si s'esta executant aquest fitxer (no si s'importa)
if __name__ == '__main__':
main()

189

MediaFIB 2.0

ANNEX 4
Codi de l’arxiu executable que posa caràtules a un vídeo:
#-*- coding: utf-8 -*u'''
Created on 04/07/2011
@author: Cristina Morales
Concatena el video d'entrada afegint un fragment de capçalera inicial i/o final
CODIS DE RETORN:
0: Ok
1: Error llegint el fitxer de configuracio comu
2: Error parsejant opcions de configuracio de concatenacio
3: Error carregant configuracio comu de BD
4: Error carregant configuracio comu global
5: Error validant la configuracio comu global
6: Error carregant configuracio comu d'Asfbin
7: Error carregant fitxer configuracio de concatenacio
8: Error validant el video d'entrada
9: Error verificant Asfbin
10: Error processant la concatenacio
11: Error guardant a BD el video generat
'''
# Moduls de la llibreria estandard
from os.path import join, isfile, isdir, dirname, basename, abspath
from os import chdir
import argparse
from ConfigParser import NoOptionError, NoSectionError
# Moduls propis
#from conf import Conf
from MediaFIB_info import main as info_main
from tools import open_config, get_output_file, launch_command
from dao import get_filename, get_media_id, set_cover_filename, load_db_config
# Canvia el directori de treball al que conte l'script
chdir(dirname(abspath(__file__)))
mediaFIBConfigFile = "MediaFIB.cfg"
# Carrega el fitxer de configuracio, reemplaçant els parametres per linia de comandes
def load_cover_params(args, coverParamsFile):
"""
Carrega el fitxer de configuracio, reemplaçant els parametres per linia de comandes
"""
specificConf = open_config(coverParamsFile)
if not specificConf:
exit(7)
# Carrega totes les opcions (si existeixen)
try:
prefix = specificConf.get("cover", "prefix")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
if prefix:
args.prefix = prefix
try:
suffix = specificConf.get("cover", "suffix")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
if suffix:
args.suffix = suffix
try:
nolog = specificConf.getboolean("cover", "nolog")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
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try:

args.nolog = nolog

verbose = specificConf.getint("cover", "verbose")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
args.verbose = verbose
try:
destiny = specificConf.get("cover", "destiny")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
if destiny:
args.destiny = destiny
try:
extension = specificConf.get("cover", "extension")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
if extension:
args.extension = extension
try:
overwrite = specificConf.getboolean("cover", "overwrite")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
args.overwrite = overwrite
return args
# Parseja els parametres de configuracio, tant linia de comandes com fitxer
def get_cover_args():
"""
Parseja els parametres de configuracio, tant linia de comandes com fitxer
"""
parser = argparse.ArgumentParser(prog = "fibtv_encoder", description='Join videos with a prefix
and/or suffix')
parser.add_argument('-f', '--file', default="cover.conf", help="Joining parameters file (replaces
command line)", metavar="PARAMS_FILE")
parser.add_argument('-p', '--prefix', help="Prefix video snippet to be added", metavar="FILE")
parser.add_argument('-s', '--suffix', help="Suffix video snippet to be added", metavar="FILE")
parser.add_argument('-i', '--info', action='store_true', default=False, help='Print video streams
information and exit')
parser.add_argument('-n', '--nolog', action='store_true', default=False, help='Do not create a log
file with the encoding output')
parser.add_argument('-v',
'--verbose',
type=int,
default=0,
help='Verbose
output
level',
metavar="LEVEL")
parser.add_argument('-d', '--destiny', help="Destiny output folder", metavar="FILE")
parser.add_argument('-e',
'--extension',
default="join.wmv",
help="Resulting
output
file
extension", metavar="EXT")
parser.add_argument('-w',
'--overwrite',
action='store_true',
default=False,
help='Overwrite
resulting output file')
parser.add_argument('inVideo', help='Input video to be encoded')
# Carrega el parametres de la linia de comandes
args = parser.parse_args()
if not isfile(args.file):
parser.error("Fitxer de configuracio erroni '%s'" % (args.file))
# Carrega el parametres del fitxer especific
args = load_cover_params(args, args.file)
# Valida el video d'entrada
args = check_input_video(args)
# Valida la resta de parametres
if not args.prefix and not args.suffix:
parser.error("No s'ha indicat fragment de prefix (-p) ni sufix (-s)")
if args.prefix:
if not isfile(args.prefix):
parser.error("Fragment de prefix erroni (-p)")
if args.suffix:
if not isfile(args.suffix):
parser.error("Fragment de sufix erroni (-s)")
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if args.destiny:
if not isdir(args.destiny):
parser.error("Directori de desti erroni (-d)")
else:
args.destiny = mediaCoverFolder
if args.verbose not in asfbinVerbosity:
parser.error("Nivell
de
verbositat
erroni
(str(list(asfbinVerbosity.keys()))))

(-v).

Valors:

%s"

%

return args
# Valida el video d'entrada i el carrega de BD si cal
def check_input_video(args):
"""
Valida el video d'entrada i el carrega de BD si cal
"""
if not isfile(args.inVideo):
inVideoName = get_filename(conn.get_connection(), args.inVideo)
if not inVideoName:
exit(8)
inVideo = join(mediaFolder, inVideoName)
if isfile(inVideo):
args.id = args.inVideo
args.inVideo = inVideo
else:
print("Video d'entrada erroni '%s'" % (inVideo))
exit(8)
else:
id = get_media_id(conn, basename(args.inVideo))
if not id:
exit(8)
args.id = id
return args
# Valida la configuracio global
def check_globals():
"""
Valida la configuracio global
"""
if not isdir(mediaFolder):
print("ERROR: Directori de videos erroni '%s'" % (mediaFolder))
return False
if not isdir(mediaCoverFolder):
print("ERROR: Directori de videos erroni amb caratula '%s'" % (mediaCoverFolder))
return False
if not isdir(logsFolder):
print("ERROR: Directori de logs erroni '%s'" % (logsFolder))
return False
return True
# Valida la configuracio d'Asfbin
def check_asfbin():
"""
Valida la configuracio d'Asfbin
"""
if not isfile(asfbinBin):
print("ERROR: Binari d'Asfbin erroni '%s'" % (asfbinBin))
return False
return True
# Concatena el video d'entrada amb els fragments de carátula inicial i/o final
def wmv_concatenate(args):
"""
Concatena el video d'entrada amb els fragments de carátula inicial i/o final
"""
op = "CONCATENACIO"
# Generacio de la comanda de codificacio pas a pas
# Genera la comanda inicial (binari i verbositat)
exec_args = [asfbinBin, asfbinVerbosity[args.verbose]]
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# Afegeix opcio forçar sobreescritura del fitxer de desti (si correspon)
if args.overwrite:
exec_args.append("-y")
# Afegeix el fragment de caratula inicial (si correspon)
if args.prefix:
exec_args.extend(["-i", args.prefix])
# Afegeix el video d'entrada
exec_args.extend(["-i", args.inVideo])
# Afegeix el fragment de caratula final (si correspon)
if args.suffix:
exec_args.extend(["-i", args.suffix])
# Afegeix el fitxer resultant
res = get_output_file(args.inVideo, args.extension, args.destiny)
exec_args.extend(["-o", res])
# Afegeix opcions adicionals
if asfbinOptions:
if len(asfbinOptions) > 0:
exec_args.extend(asfbinOptions)
if args.verbose > 0:
print("COMANDA: " + " ".join(exec_args))
# Executa la comanda de concatenacio i valida el resultat
if launch_command(op, exec_args, args.inVideo, args, logsFolder):
return res
else:
return None
# Carrega la config comu global (paths)
def load_global_config():
"""
Carrega la config comu global
"""
# Declara les variables globals
global mediaFolder
global logsFolder
global mediaCoverFolder
# Inicialitza les variables llegint del fitxer
try:
mediaFolder = c.get('global','mediaFolder')
logsFolder = c.get('global','logsFolder')
mediaCoverFolder = c.get('global','mediaCoverFolder')
except Exception as e:
print("ERROR: Impossible carregar la config comu global: %s" % (e))
return False
return True
# Carrega la config comu d'Asfbin
def load_cover_config():
"""
Carrega la config comu d'Asfbin
"""
# Declara les variables globals
global asfbinBin
global asfbinVerbosity
global asfbinOptions
# Inicialitza les variables llegint del fitxer
try:
asfbinBin = c.get("asfbin", 'asfbinBin')
asfbinVerbosity = c.get("asfbin", 'asfbinVerbosity')
asfbinOptions = c.get("asfbin", 'asfbinOptions')
except Exception as e:
print("ERROR: Impossible carregar la config comu d'Asfbin: %s" % (e))
return False
return True
# Aplicacio principal: carrega els parametres de configuracio i executa la concatenacio
def main():
"""
Aplicacio principal: carrega els parametres de configuracio i executa la concatenacio
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"""
# Obre el fitxer de config comu
global c
c = open_config(mediaFIBConfigFile)
if not c:
exit(1)
# Carrega la config comu de BD
global conn
conn = load_db_config(c)
if not conn:
exit(3)
# Carregar la config comu global
if not load_global_config():
exit(4)
# Valida la config comu global
if not check_globals():
exit(5)
# Carrega la config comu d'Asfbin
if not load_cover_config():
exit(6)

#

# Recupera el parametres (linia de comanda y fitxer especific)
args = get_cover_args()
print(args)
# Valida la instal·lacio d'Asfbin
if not check_asfbin():
exit(9)
if args.info:
# Imprimeix la info del video
info_main()
else:
# Executa la concatenacio
res = wmv_concatenate(args)
if res:
# Guarda el video resultant
if not set_cover_filename(conn.get_connection(), args.id, basename(res)):
exit(11)
else:
exit(10)

# Executa el main nomes si s'esta executant aquest fitxer (no si s'importa)
if __name__ == '__main__':
main()
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ANNEX 5
Codi de l’arxiu executable que envia un vídeo de MediaFIB a Youtube:
#-*- coding: utf-8 -*u'''
Created on 20/07/2011
@author: Cristina Morales
Puja el video d'entrada a YouTube
CODIS DE
0: Ok
1: Error
2: Error
3: Error
4: Error
5: Error
6: Error
7: Error
8: Error
9: Error
'''

RETORN:
llegint el fitxer de configuracio comu
parsejant opcions de configuracio de codificacio iOS
carregant configuracio comu de BD
carregant configuracio comu global
validant la configuracio comu global
carregant fitxer configuracio de pujada
validant el video d'entrada
en la pujada
crític en intentar pujar el vídeo

# Moduls de la llibreria estandard
from datetime import datetime
from os.path import join, isfile, isdir, dirname, basename, abspath
from os import chdir
import argparse
from ConfigParser import NoOptionError, NoSectionError
# Moduls de la llibreria Gdata de YouTube
from gdata.youtube.service import YouTubeService
from gdata import media, geo
from atom import ExtensionElement
from gdata.youtube import YouTubeVideoEntry
# Moduls propis
from tools import open_config, get_output_file, write_log
from dao import get_filenamecover, get_cover_id, get_details, get_tags, load_db_config
# Canvia el directori de treball al que conte l'script
chdir(dirname(abspath(__file__)))
mediaFIBConfigFile = join("conf","MediaFIB.cfg")

# Carrega el fitxer de configuracio, reempla�ant els parametres per linia de comandes
def load_uploader_params(args, uploaderParamsFile):
"""
Carrega el fitxer de configuracio, reempla�ant els parametres per linia de comandes
"""
specificConf = open_config(uploaderParamsFile)
if not specificConf:
exit(6)
# Carrega totes les opcions (si existeixen)
# Seccio global
try:
nolog = specificConf.getboolean("global", "nolog")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
args.nolog = nolog
try:
verbose = specificConf.getint("global", "verbose")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
args.verbose = verbose
try:
aspect = specificConf.get("global", "aspect")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
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pass
else:
if aspect:
args.aspect = aspect
# Seccio youtube
try:
email = specificConf.get("youtube", "email")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
if email:
args.email = email
try:
password = specificConf.get("youtube", "password")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
if password:
args.password = password
try:
developerKey = specificConf.get("youtube", "developerKey")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
if developerKey:
args.developerKey = developerKey
try:
source = specificConf.get("youtube", "source")
except (NoOptionError, NoSectionError, ValueError):
pass
else:
if source:
args.source = source
return args
# Parseja els parametres de configuracio, tant linia de comandes com fitxer
def get_uploader_args():
"""
Parseja els parametres de configuracio, tant linia de comandes com fitxer
"""
parser = argparse.ArgumentParser(prog = "MediaFIB_upload", description='Upload incoming video to
public video services (YouTube)')
parser.add_argument('-f', '--file', default=join("conf","upload.conf"), help="Encoder parameters
file (replaces command line)", metavar="PARAMS_FILE")
parser.add_argument('-n', '--nolog', action='store_true', default=False, help='Do not create a log
file with the encoding output')
parser.add_argument('-v',
'--verbose',
type=int,
default=0,
help='Verbose
output
level',
metavar="LEVEL")
parser.add_argument('-e', '--email', help="Login email", metavar="EMAIL")
parser.add_argument('-p', '--password', help="Login password", metavar="PSWD")
parser.add_argument('-d', '--developerKey', help="Login Developer Key", metavar="KEY")
parser.add_argument('-s',
'--source',
help="Login
source
(registered
application
name)",
metavar="APP")
parser.add_argument('inVideo', help='Input video to be encoded')
# Carrega el parametres de la linia de comandes
args = parser.parse_args()
if not isfile(args.file):
parser.error("Fitxer de configuracio erroni '%s'" % (args.file))
# Carrega el parametres del fitxer especific
args = load_uploader_params(args, args.file)
# Valida el video d'entrada
args = check_input_video(args)
# Valida la resta de parametres
if not args.email or not args.password or not args.developerKey or not args.source:
parser.error("Login parameters are required")
return args
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# Valida el video d'entrada i el carrega de BD si cal
def check_input_video(args):
"""
Valida el video d'entrada i el carrega de BD si cal
"""
if not isfile(args.inVideo):
inVideoName = get_filenamecover(conn.get_connection(), args.inVideo)
if not inVideoName:
exit(7)
inVideo = join(mediaCoverFolder, inVideoName)
if isfile(inVideo):
args.id = args.inVideo
args.inVideo = inVideo
else:
print("Video d'entrada erroni '%s'" % (inVideo))
exit(7)
else:
id = get_cover_id(conn, basename(args.inVideo))
if not id:
print("Video d'entrada erroni '%s'" % (args.inVideo))
exit(7)
args.id = id
return args
# Valida la configuracio global
def check_globals():
"""
Valida la configuracio global
"""
if not isdir(mediaFolder):
print("ERROR: Directori de videos erroni '%s'" % (mediaFolder))
return False
if not isdir(mediaCoverFolder):
print("ERROR: Directori de videos amb caratula erroni '%s'" % (mediaCoverFolder))
return False
if not isdir(mediaMP4Folder):
print("ERROR: Directori de videos MP4 erroni '%s'" % (mediaMP4Folder))
return False
if not isdir(logsFolder):
print("ERROR: Directori de logs erroni '%s'" % (logsFolder))
return False
return True
def get_description(details):
"""
Metode per construir el text de la descripcio d'un video pujat
"""
res = ""
if details[1]:
res += details[1]
if details[2] or details[3]:
res += "\n\n"
if details[2]:
res += details[2]
if details[3]:
res += " - " + details[3]
elif details[3]:
res += details[3]
return res
# Obte info de la BD i puja el video a YouTube
def yt_upload(args):
"""
Obte info de la BD i puja el video a YouTube
"""
# Crear i inicialitzar l'objecte pel login
yt_service = YouTubeService()
yt_service.email = args.email
yt_service.password = args.password
yt_service.developer_key = args.developerKey
yt_service.source = args.source
inTime = datetime.now()
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print("%s: AUTENTICANT-SE A YOUTUBE COM '%s'\n..." % (inTime.strftime("%d-%m-%Y %H:%M:%S"),
args.email))
# Login
yt_service.ProgrammaticLogin()
endTime = datetime.now()
print("%s: '%s' AUTENTICAT EN %s" % (endTime.strftime("%d-%m-%Y %H:%M:%S"), args.email, str(endTime
- inTime)))
# Obtenir de les metadades de la BD (nom, descripció, autors, data i tags)
details = get_details(conn.get_connection(), args.id)
tags = get_tags(conn.get_connection(), args.id)
description = get_description(details)
if args.verbose > 1:
print("> NAME:\n%s" % (details[0]))
print("> DESCRIPTION:\n%s" % (description))
print("> TAGS:\n%s" % (", ".join(tags)))
# Crear l'objecte de les metadades del video
videoMetadata = media.Group(
title= media.Title(text=details[0]),
description= media.Description(description_type='plain',text=description),
keywords= media.Keywords(text=", ".join(tags)),
category=[media.Category(text='Education',
scheme='http://gdata.youtube.com/schemas/2007/categories.cat', label='Formación')],
player=None )
# Crear l'objecte del video a pujar amb les metadades
# Indicar que es volen prohibir els comentaris
acl
=
[ExtensionElement('accessControl',
namespace=media.YOUTUBE_NAMESPACE,
attributes={'action':'comment','permission':'denied'})]
# Indicar la geolocalitzacio
where = geo.Where()
where.set_location((41.389414724193315, 2.1133553981781006))
#Crear l'objecte a pujar
videoEntry = YouTubeVideoEntry(media=videoMetadata, geo=where, extension_elements=acl)
inTime = datetime.now()
print("%s:
PUJANT
VIDEO
'%s'
A
YOUTUBE\n..."
%
(inTime.strftime("%d-%m-%Y
%H:%M:%S"),
args.inVideo))
# Pujar el nou video
newVideo = yt_service.InsertVideoEntry(videoEntry, args.inVideo)
endTime = datetime.now()
print("%s: VIDEO '%s' PUJAT EN %s" % (endTime.strftime("%d-%m-%Y %H:%M:%S"), args.inVideo,
str(endTime - inTime)))
# Validar l'estat del video
if args.verbose > 0:
upload_status = yt_service.CheckUploadStatus(newVideo)
if upload_status is not None:
video_upload_state = upload_status[0]
detailed_message = upload_status[1]
print("\tUpload state: %s" % (video_upload_state))
print("\tDetailed message: %s" % (detailed_message))
return True

# Carrega la config comu global (paths)
def load_global_config():
"""
Carrega la config comu global
"""
# Declara les variables globals
global mediaFolder
global logsFolder
global mediaCoverFolder
global mediaMP4Folder
# Inicialitza les variables llegint del fitxer
try:
mediaFolder = c.get('global','mediaFolder')
logsFolder = c.get('global','logsFolder')
mediaCoverFolder = c.get('global','mediaCoverFolder')
mediaMP4Folder = c.getNone('global','mediaMP4Folder')
except Exception as e:
print("ERROR: Impossible carregar la config comu global: %s" % (e))
return False
return True
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# Aplicacio principal: carrega els parametres de configuracio i puja el vídeo
def main():
"""
Aplicacio principal: carrega els parametres de configuracio i puja el vídeo
"""
# Obre el fitxer de config comu
global c
c = open_config(mediaFIBConfigFile)
if not c:
exit(1)
# Carrega la config comu de BD
global conn
conn = load_db_config(c)
if not conn:
exit(3)
# Carregar la config comu global
if not load_global_config():
exit(4)
# Valida la config comu global
if not check_globals():
exit(5)
# Recupera el parametres (linia de comanda y fitxer especific)
args = get_uploader_args()
# Puja el video
try:
res = yt_upload(args)
if not res:
exit(8)
except Exception as e:
output = "ERROR: Excepcio pujant el video: %s" % (e)
print(output)
op = "UPLOAD"
logFile = get_output_file(args.inVideo, op+".log", logsFolder)
write_log(logFile, output + "\n", op)
exit(9)
# Executa el main nomes si s'esta executant aquest fitxer (no si s'importa)
if __name__ == '__main__':
main()
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