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1 Introducció
1.1 Origen del projecte
Aquest projecte l‟he dut a terme treballant per la empresa Cognovas S.L. sota la
direcció del meu cap de la feina, Pau Blanco. Vaig començar a treballar per ell
aproximadament dos anys abans (2007) de la realització del projecte a una empresa
anomenada Neoris S.L., en la qual hi vaig tenir entrada gràcies a un conveni de
pràctiques amb la UPC i a on em van donar continuïtat. Neoris és una empresa amb
presencia a varis països que forma part de la gran multinacional del ciment, Cemex. La
part establerta a Espanya (Neoris Spain) basava la majoria de la seva activitat en la
consultoria i en I+D1, on érem nosaltres, i comptava amb un número aproximat de 500
empleats. A causa d‟una reestructuració a la nostra branca va acabar sorgint
Cognovas, formada majoritàriament per companys ex-empleats de Neoris I+D.

Cognovas S.L. és actualment una empresa petita de desenvolupament informàtic que
es dedica a l‟I+D en noves tecnologies. És una empresa jove, amb poc més d‟un any
en funcionament, que està establerta a Madrid i Barcelona i que compte, si fa no fa,
amb una vintena de treballadors.

Brand Monitor sorgeix quan un dels comercials de la empresa ens encarrega dur a
terme una idea que se li va ocórrer per a una altra empresa seva, Kiwi. De manera que
tot i que el projecte tenia un client, aquest pertanyia a la empresa, i això li donava un
cert caràcter de projecte intern. Cal destacar, però, que l‟objectiu de Kiwi era oferir
aquest producte a altres empreses, i per tant, l‟usuari final no era propi client.

1

Investigació i desenvolupament
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1.2 Objectius generals del projecte
La definició d‟objectius es va fer majoritàriament d‟una manera bastant informal;
utilitzant el boca a orella amb reunions o trucades puntuals entre el meu cap i el client,
que és a Madrid. Ara bé, vam anar rebent un feedback2 bastant constant i directe a
mesura que anàvem afegint funcionalitat. Tot això va acabar causant que als objectius
que teníem al principi se n‟hi anaven afegint més mentre el producte avançava.
Per fer-nos una primera idea, la definició corporativa que se li dona a aquest projecte a
la pàgina web de Cognovas és la següent:
“Desarrollo de un Monitor de Marca en Internet para los clientes de KIWI, donde a
través de una red social de Listeners y Brand Angels, se puede generar una
estrategia evolutiva de una marca digital. Para ello además del desarrollo de una red
social que soporta multimarcas, se han desarrollado y se mantienen los diferentes
spyders que permiten, gracias a las tecnologías RSS, recoger y catalogar los
comentarios en función de los valores de marca definidos por los usuarios.” (Cita1,
2009)
Dit d‟una altra forma, es proposava que Brand Monitor fos una aplicació capaç de
valorar quina és la reputació d‟una marca (p.ex., Acme) a Internet. Estaria allotjada a la
xarxa en forma del que avui s‟anomena web 2.0 (veure Apartat 1.4.2) i l‟analitzaria
periòdicament per poder dur a terme el seu objectiu. La idea era crear un portal on hi
poguessin accedir diferents empreses (donades d‟alta al servei) per tal de conèixer la
visió que els internautes tenen d‟ella, la evolució temporal d‟aquesta visió, accedir als
textos explícits amb les opinions, veure gràfics, recomptes d‟informació, estadístiques,
etc. Per a tot això, es desenvoluparia un mecanisme encarregat d‟escanejar diferents
tipus de fonts massives d‟informació: RSS, Atom i Twitter. Aquesta informació seria
automàticament classificada segons a la marca o marques a les que feia referència i
una sèrie d‟usuaris serien els encarregats de valorar-la i si calgués, classificar-la de
nou. Finalment, existiria un usuari amb privilegis administratius que seria l‟encarregat
de la configuració de la web i l‟alta i les baixes de les marques.

2

Literalment significa retroalimentació. Ens aquest context vol dir que el client revisa l‟estat del
projecte i et respon amb una sèrie d‟observacions, millores, si avança com és desitjat, etc.
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1.3 Antecedents, raó i oportunitat
Si bé és cert que no comptàvem amb cap antecedent, ni dins ni fora de l‟empresa, de
projectes amb objectius similars, ja havíem realitzat varis projectes pel mateix
client. Tots ells eren plataformes web 2.0 desenvolupades usant Ruby On Rails
(veure Apartat 1.4.3) i les més recents incloent-hi el framework TOG (veure
Apartat 1.4.4). Per tant teníem les avantatges de treballar amb un client
conegut i de confiança i de disposar d‟una bona experiència amb les
tecnologies que anàvem a usar.
En quant a la oportunitat, és evident que el client buscava innovar. La avantatge més
gran del producte consistia en que era un producte per realitzar una cosa nova, i per
tant, no tindria competidors directes. A més a més, la informació que es podia obtenir
amb aquesta eina era molt atractiva per empreses, sobretot aquelles que depenen de
la seva imatge, i per tant podria ser fàcil crida‟ls-hi l‟atenció perquè s‟interessessin pel
producte.
D‟altra banda, la mateixa idea de novetat que ho feia tan interessant ens portava altres
conseqüències a l‟hora de desenvolupar. En un projecte d‟innovació sempre existeixen
molts més factors indeterminats que en qualsevol projecte “normal”, és a dir, que ja
s‟ha dut a terme o compte amb certs antecedents. D‟aquí que els riscos creixen
moltíssim. És per això, que ja des del principi, es va acordar que no desenvoluparíem
el producte completament sencer. L‟objectiu era crear un producte demostració que
tingués tota la funcionalitat principal: recollir dades, classificar-les, una interfície
usable, varies pantalles d‟anàlisi d‟informació, eines web 2.0 i administració de la web.
No s‟havia de fer una recol·lecció de dades d‟una enorme intel·ligència, ni posar tots el
gràfics possibles a la web, ni crear una interfície molt elegant. La intenció del client era
utilitzar el que li entreguéssim per fer demostracions a clients (seus) potencials i que
una vegada algun estigués interessat aquest acabaria essent el client final. Tot això es
va tenir molt present durant la planificació així com a l‟hora de profunditzar en cada
una de les tasques; es necessari marcar els límits quan es dur a terme alguna cosa
innovadora.
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1.4 Avaluació d’alternatives i solució triada
En aquest apartat explicaré quines van ser les opcions tecnològiques considerades a
l‟hora de dur a terme el projecte, compararé les seves avantatges i contres, i finalment
quina es va escollir i perquè. Tot i que les decisions més generals (llenguatge de
programació, àmbit de la solució, recursos disponibles, etc.) em van venir donades des
d‟un principi, van tenir repercussions directes sobre el meu treball i sobre el producte
final. Per tant, i perquè són de total interès per entendre el conjunt del treball realitzat,
també seran analitzades.
1.4.1

Aplicació d’escriptori vs. Aplicació web

Per començar, el client va decidir que la solució consistiria en una web. Les dues
possibles solucions a valorar en aquest nivell eren si es tractaria d‟una aplicació
d‟escriptori, o una pàgina web. Una aplicació d‟escriptori s‟utilitza dins d‟un ordinador, i
depèn del sistema operatiu i fins i tot de la seva arquitectura, mentre que una aplicació
web es troba allotjada en un o més servidors d‟Internet, de tal manera que hi podem
accedir des de qualsevol punt on tinguem connexió i un programa navegador
compatible. Una comparació dels beneficis de cada una de les opcions ens serà útil
per veure la solució triada.
Motius per escollir una aplicació web
S‟hi accedeix a través d‟un explorador i això ens facilita la feina. Amb un
explorador navegues a una adreça i ja tens la aplicació disponible i funcionant. Si
vols que l‟usuari final provi alguna cosa, o que comenci a fer servir l‟aplicació
ràpidament, un navegador és la millor solució.
Necessites un lloc central on albergar l‟aplicació. Usant el model del navegador
pots emmagatzemar l‟aplicació a un únic lloc, de tal manera que quan actualitzes
alguna cosa, s‟actualitza a tot arreu.
Tens un producte completament multiplataforma. Actualment hi ha navegadors per
la immensa majoria de sistemes operatius, aparells portàtils (mòbils, PDAs, etc.) i
televisors. Potser no tot funcionen exactament igual, però són multiplataforma.
Pots treure profit dels “coneixements dels navegadors” que té la gent. Avui dia
molta gent sap com utilitzar un navegador. En molts casos, desenvolupar una
aplicació que aprofita aquests coneixements és bo. Tindre botons de anar
endavant i enrere, veure una direcció URL on accedir, tot això són coses que la
gent entén i que es poden utilitzar en benefici propi.
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No cal tenir accés total a l‟ordinador. A vegades els usuaris tenen privilegis
restringits en un ordinador, o estan usant ordinadors que no son seus. En aquests
casos amb un navegador podran accedir a l‟aplicació sense necessitat d‟instal·lar
res, ni preocupar-se pel privilegis, ni deixar (gaire) rastre.
Motius per escollir una aplicació d‟escriptori
Vols aprofitar els recursos del sistema. Si vols aconseguir tota la potencia de
l‟ordinador el millor es una aplicació d‟escriptori. Als exploradors sempre estàs
limitat a gestors de memòria virtual, però a l‟escriptori pots utilitzar coses com
l‟acceleració per hardware.
Si necessites una bona interfície d‟usuari. Quan desenvolupes aplicacions per un
navegador has de tenir en compte que treballes dins del seu marge d‟interpretació.
Això significa que hauràs de tenir en compte els complements que aquest té, les
barres d‟eines que usa, i tot això pot variar l‟experiència de l‟usuari. En una
aplicació d‟escriptori tens control total sobre la interfície d‟usuari i pots assegurar-te
que és exactament el que veuen els teus usuaris i com ho veuen.
Quan cal que l‟aplicació estigui molt integrada amb l‟entorn de l‟escriptori. Encara
que pugui semblar estúpid, si necessites que els usuaris puguin arrossegar fitxers
des de l‟escriptori, guardar dades localment, veure el programa al tauler de control,
tenir un accés directe des de l‟escriptori; aquesta és la solució correcta.
(Cita2, 2007)

Cal comentar que tot i aquesta comparativa, avui dia aquests dos móns s‟acosten més
i més fins al punt de confondre‟s. De totes formes i sense voler anar més enllà,
l‟objectiu que es perseguia era que l‟usuari final pogués accedir a l‟aplicació de la
manera més senzilla possible. A més a més, no tindríem un usuari, sinó molts (cada
una de les empreses) i la nostra aplicació es basava en dades recollides de la xarxa.
La opció era clara: en una aplicació web no calia fer instal·lacions a la multitud de
possibles clients, aquests s‟hi podien connectar des d‟allà on volguessin, l‟aplicació
tenia connexió a la xarxa en tot moment per recol·lectar noves dades i finalment, i el
més definitiu, era molt senzill que fos utilitzat simultàniament per molts usuaris des de
qualsevol lloc del món.
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Web 2.0

En segon lloc, el client va demanar que la web fos una web 2.0. Volia una web
participativa, on els usuaris poguessin compartir documents, opinions, comentaris,
participar en un canal de notícies, etc. Però el més important, com es classificaria tota
la informació recol·lectada per a les marques? Calia un mecanisme que aportés el
valor connotatiu a les dades i aquest estaria basat en la participació d‟usuaris
classificadors d‟informació. El client va decidir que hi hauria una sèrie de gent que
accediria a la web i es dedicaria a anar valorant la informació recol·lectada. Crear un
procés prou intel·ligent per fer-ho sense ajuda de persones podia ser molt complicat i
acabar aportant-nos informació errònia, per això era la solució més encertada si tenim
en compte que la meta del projecte era la de ser una demostració. D‟altra banda, no
era una idea descabellada ja que actualment hi ha projectes com Google Image
Labeler3 o Amazon Mechanical Turk4 que classifiquen informació d‟aquesta forma, i ho
fan prou bé.
Per entendre una mica millor el concepte de la web 2.0 repassarem una mica
d‟història. La World Wide Web tal com va sorgir (podem anomenar-la web 1.0) eren
pàgines estàtiques programades en HTML. Existia un autor dels continguts
(webmaster) que era l‟encarregat d‟anar actualitzant-la i l‟únic capaç d‟afegir-hi nou
contingut. Amb aquests model els internautes eren simplement consumidors
d‟informació, com podria ser per exemple el que passa amb una revista. Ara bé, la
interacció d‟aquests usuaris va anar canviat fins que el 1999 es va començar a parlar
de web 2.0. Més que un canvi tecnològic es tracte d‟un nou model d‟interacció entre
els usuaris i les pàgines web. Amb la web 2.0 ja no existeix un únic autor de contingut
sinó que tots els internautes passen a poder publicar material propi (clar exemple en
seria un blog). La web 2.0 es caracteritza per les xarxes socials, les comunitats
d‟usuaris, la creació de continguts i perquè no, una estètica més agradable i dinàmica,
més semblant a les aplicacions d‟escriptori. Es converteix en un punt de trobada pels
usuaris on intercanviar coneixements. Un dels típics exemples és la Wikipedia; mentre
abans podies consultar la informació a la pàgina web de la Enciclopèdia Britànica, avui
dia pots buscar-la a la Wikipedia, canviar-la si està malament, actualitzar, afegir-ne de
nova... ets a la vegada consumidor i productor d‟informació.

3

http://images.google.com/imagelabeler/

4

http://aws.amazon.com/mturk/
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Retornant a Brand Monitor, el portal disposaria de Blog, de secció de Notícies, es
podrien afegir recomanacions a les marques i totes aquestes entitats podrien rebre
comentaris d‟usuaris; era el model d‟interacció de la web 2.0.
1.4.3

Ruby on Rails

El següent pas era escollir com desenvolupàvem la aplicació web 2.0. Ja havíem fet
bastants projectes web 2.0 a l‟empresa durant l‟any anterior i el meu cap va decidir que
el més convenient era realitzar-la de la mateixa forma; jo ja disposava de bastant
experiència i treballaríem en un entorn més conegut i controlat. En realitat, el meu cap
no feia altra cosa que reafirmar-se en el que havia cregut que era la millor solució per
dur a terme una web 2.0 quan s‟ho va plantejar per primera vegada. Així doncs,
explico quines són les alternatives a considerar.
Per escollir el millor camí per construir una web, una de les decisions més importants
és escollir el llenguatge de programació que més s‟adaptava al nostre problema, i
quines eines i/o complements disposa cadascun d‟ells. Observant una mica el mercat
de seguida es fa evident que hi ha bastants llenguatges per a la programació web, ara
bé, per fer la tria més encertada tenim en compte els més consolidats i/o populars:
PHP: un llenguatge de scripting creat el 1995 que es va expandir ràpidament en el
món de la web dinàmica per la seva enorme velocitat i simplicitat. Increïblement
popular i amb moltes extensions i plataformes. No obstant això, vam considerar-lo
una mica “desfasat” ja que al no disposar d‟una orientació clara a objectes complica
la reusabilitat i manteniment del codi, a més a més de tenir un accés a base de
dades més o menys arcaic.

Java: un llenguatge de programació de caràcter general i orientat a objectes que va
néixer el 1995 de la mà de l‟empresa Sun Microsystems. Increïblement estès al
món de la programació, s‟ha fet famós principalment per la seva filosofia de “write
once, run anywhere”, és a dir, escriu un cop el codi i executa‟l allà on vulguis. Els
fitxers de Java es compilen en un llenguatge intermig anomenat bytecode, el qual
es pot executar a qualsevol plataforma que disposi d‟un intèrpret (JVM5). Està
preparat per les aplicacions web per a les quals disposa d‟una gran quantitat de
frameworks i solucions diverses. L‟inconvenient més comú que se li atorga és que
necessita màquines molt potents per servir les aplicacions web.

5

L‟intèrpret estàndard de Java és la Java Virtual Machine; abreviat JVM.
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ASP:NET: un framework per aplicacions web que treballa sobre la plataforma .Net
de Microsoft. Utilitza un mecanisme semblant al de Java, ja que es compila en el
llenguatge intermig Common Language Runtime, el qual ens aporta l‟avantatge de
poder programar utilitzant tots els llenguatges disponibles per la plataforma .NET;
els més comuns són C# i Visual Basic. És la solució recomanada per Microsoft per
desenvolupar webs, ara bé, limitant-se al sistema operatiu Windows.

Ruby: un llenguatge de programació orientat a objectes i dinàmic inventat a principis
dels anys 90 basat majoritàriament en Perl i Smalltalk. Aquest s‟ha donat a conèixer
gràcies a la seva sintaxi molt llegible, la seva enorme flexibilitat (disposa de
característiques de la metaprogramació) i les seves bones qualitats en el món de la
generació de webs dinàmiques. També ens proporciona un web framework
altament reconegut per la comunitat d‟internautes anomenat Rails (o altrament,
Ruby on Rails)

Python: un llenguatge de programació orientat a objectes i dinàmic nascut el 1991
amb un ús àmpliament extès, sobretot al món del open-source i l‟scripting, i que
està basat en Perl. Ens proporciona un web framework molt potent basat en MVC
(Model-Vista-Controlador) anomenat Django.
Les diferències entre un i els altres no deixen un clar vencedor que simplement sigui el
millor. Mes aviat es tracta es d‟identificar quin s‟adapta millor als problemes que has de
resoldre, i al meu cap li va semblar que la millor aposta era el Ruby on Rails. Era de
cost gratuït, la plataforma era sòlida, estava a la última en quant a tecnologies, tenia
un molt bon reconeixement per part de la comunitat de desenvolupadors i sobretot
gaudia de dues coses: era dels més indicats per dur a terme webs 2.0 i era reconegut
per la rapidesa amb la qual es desenvolupaven els projectes.
1.4.4

Tog

Per tal de que la nostra web tingués les funcionalitats característiques d‟una web 2.0
d‟una manera senzilla i ràpida el meu Cap em va dir que utilitzaríem Tog. Es tracta
d‟un framework que treballa sobre Ruby on Rails en forma de plugin i li aporta les
eines necessàries per oferir la funcionalitat d‟una web 2.0, com poden ser: usuaris,
comunitats d‟usuaris, perfils, xarxes socials, missatgeria interna, blogs, etc. Tog és un
projecte open-source de les empreses espanyoles IBCmass i Linking Paths, els qual
hem seguit d‟aprop des de la seva creació. Teníem un molt bon coneixement del seu

~ 13 ~

Projecte Final de Carrera

Brand Monitor

funcionament: l‟havíem usat anteriorment en varis projectes i jo havia assistit a un
workshop en el seu acte inaugural, on vaig tenir la oportunitat de que els propis
creadors me n‟expliquessin el funcionament. En realitat, va ser fruit del contacte
laboral amb les empreses esmentades que hi tinguéssim accés fins i tot abans del seu
llançament i que poguéssim gaudir de les seves prestacions.
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2 Definició del projecte
A l‟hora de desenvolupar l‟aplicació vaig haver de tenir en compte una sèrie de
coneixements, procediments i tecnologies; alguns que ja coneixia bé com el procés de
desenvolupament d‟una web, i d‟altres que vaig haver d‟investigar com els formats
RSS, Atom, els webservices de Twitter o els desenvolupaments àgils. En aquest
segon apartat s‟explicaran aquells conceptes necessàries per acabar d‟entendre el
projecte i que encara no han estat comentats al primer apartat.

2.1 Fonts d’informació
Brand Monitor és una aplicació que analitza Internet per conèixer la opinió dels usuaris
sobre una marca comercial. Té, per tant, un procés, anomenat procés batch, que
s‟encarrega d‟analitzar i recol·lectar la informació disponible a la xarxa necessària per
aquest fi. Aquesta informació la obté a través de diferents canals, que van ser
especificats pel client als requeriments i que són els següents:
RSS
Atom
Twitter
Els dos primers es basen en la sindicació de continguts a través de canals web XML, i
es diferencien per utilitzar diferents formats d‟XML per organitzar les dades.
Actualment el contingut de la majoria de pàgines web es posa a la disposició d'altres
llocs o subscriptors individuals en la forma de canals web.. Els programes informàtics
compatibles amb algun d'aquests estàndards consulten periòdicament una pàgina amb
els titulars i la descripció dels articles. Exemples típics de webs que ofereixen aquest
servei són els blogs, les webs de d‟actualitat, notícies, diaris, revistes i fins i tot fòrums.
Això representa una quantitat increïblement immensa d‟informació que està l‟abast del
procés batch esmentat. Ara bé, el batch no llegeix tots i cadascun dels canals que
existeixen a Internet perquè, a més de que això causaria haver d‟analitzar un altíssim
percentatge d‟informació potencialment no útil, és una tasca que per potència
requerida de processament i per la quantitat de canals que apareixen cada minut està
a prop de la utopia.
En quant al Twitter, es tracta d‟una xarxa social que permet als seus usuaris enviar
missatges de text de poca longitud. La idea principal consisteix en que una persona
pugui expressar el que està fent, el que opina o el que vulgui en el mateix moment i
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d‟una manera simple. El sistema s‟ha tornat molt popular i existeix molta gent que dia a
dia expressa el que hi pensa des del mòbil al carrer, a l‟oficina, o de viatge; cosa que
el converteix en una font d‟informació molt interessant per Brand Monitor amb tal de
capturar les opinions personals. A més a més, la popularitat de la xarxa ha causat que
últimament siguin les pròpies empreses, mitjans de comunicació, i d‟altres entitats que
informin de les seves novetats al seu canal Twitter. Per part del procés batch, aquest
aprofita una eina que Twitter ha posat a disposició del públic en forma de webservice,
de manera que respectant la seva API es poden fer consultes (incloent-hi la utilització
de filtres de cerca) sobre el canal públic, en el qual s‟hi publiquen totes les entrades
publicades i que no han sigut marcades com a privades.
Per una explicació més detallada consultar l‟Apèndix A: Fonts d‟informació.
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2.2 Especificació
En aquest apartat s‟explica quin va ser el procés d‟especificació de Brand Monitor. En
la metodologia UML, una de les més emprades avui dia per al desenvolupament de
projectes de software, l‟especificació consisteix en una sèrie de diagrames tècnics
definits per l‟estàndard UML, que són el diagrama de casos d‟ús, el diagrama de
classes i el diagrama de seqüència. En aquest projecte, per decisió del director i vistes
les seves característiques, s‟ha utilitzat una metodologia de desenvolupament àgil
(veure Apartat 2.3). Aquesta metodologia pretén eliminar la major part de passos
previs al desenvolupament per començar a fer feina palpable tan aviat com sigui
possible. No es tracta de que ens quedem sense especificació, sinó que aquesta es
crea d‟una manera més informal i alhora flexible, i es fusiona amb el procés de
desenvolupament, moment en que, amb l‟ajuda continua del client, es va fent créixer.
En concret, vaig rebre del client un total de tres documents (veure Apèndix B) que
donaven les pinzellades bàsiques sobre la funcionalitat i alguna de les pantalles
d‟usuari. És així, que el gruix de la informació em va arribar a través del director, que
era l‟encarregat de parlar amb el client i transmetre‟m les novetats. Ja que els requisits
anaven creixent i variant sobre la marxa, tot seguit s‟expliquen com han quedat les
funcionalitats finalment.
2.2.1

Requisits funcionals

Brand Monitor ha de ser una aplicació web 2.0 capaç de valorar quina és la reputació
que tenen els internautes d‟una marca comercial a la xarxa. Aquesta té un procés
d‟escaneig d‟Internet que s‟encarrega d‟extreure la informació útil a partir de diferents
canals: RSS, Atom i Twitter. A continuació aquesta informació és analitzada per una
sèrie d‟usuaris, els anomenats Puntuadors, que s‟encarreguen de valorar-la. A partir
d‟aquí es generen un seguit d‟estadístiques i gràfics que permeten als clients analitzar
l‟estat i l‟evolució de la seva marca. Finalment, els Brand Angels, usuaris experts
encarregats de la marca, revisen aquestes estadístiques per tal d‟aconsellar els
passos a seguir per aconseguir una evolució positiva.
A continuació i d‟una manera més detallada es concreten els requisits funcionals amb
els que compleix l‟aplicació:
Les funcionalitats característiques d'una web 2.0:
o Registre i identificació d'usuaris
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o Usuaris amb diferents nivell de privilegis, o rols, que són: Puntuador, Brand
Angel i Administrador
o Un perfil amb informació bàsica sobre cada usuari
o Missatgeria interna entre els usuaris
o Disposar d‟una xarxa social. Com a usuari pots fer-te seguidor d‟altres usuaris,
consultar aquells que et segueixen (“fans”) o fer “amics”, que consisteix en un
seguiment recíproc.
o Grups d‟usuaris. Un usuari està dins d‟un grup si el segueix.
o CMS per crear pàgines editables per l'administrador com la pàgina principal i
les condicions d'ús i nota legal.
o Blog per als usuaris Brand Angel
o Mòdul de notícies per als usuaris Brand Angel
o Poder comentar tant les entrades del Blog com les notícies.
o Un repositori de documents per a cada marca.
o Una

pàgina

de

petició

d'informació

per

posar-se

en

contacte

amb

l'administrador a través d'un e-mail.
El procés d'alta (registre d'usuaris al sistema) és per invitació. És a dir,
l'administrador pot convidar usuaris a través d'un e-mail que s'enviarà
automàticament, i aquests hauran d'acceptar les clàusules d'ús del sistema.
L'administrador té la capacitat de:
o Configurar els paràmetres generals de la web
o Canviar els rols dels usuaris
o Crear marques
o Assignar i treure usuaris d'aquestes marques
o Afegir i treure valors a una marca. Un valor és un aspecte (p.ex. atenció al
client) pel qual volem valorar una marca. A la vegada per cada valor defineix
una sèrie de paraules clau, que són utilitzades per saber quan un text fa
referència al valor on estan definides.
o Afegir fonts d'informació a les marques. Les fonts d'informació són aquells
canals a partir dels quals la web obtindrà la informació necessària per conèixer
la opinió dels internautes sobre les marques. En concret es poden afegir canals
RSS, Atom i el canal públic de Twitter.
Existeix un procés anomenat batch, que s'executa periòdicament i guarda la
informació rellevant que pugui extreure de les diferents fonts d'informació de cada
marca. La informació és considerada rellevant sempre que hi aparegui el nom de la
marca i alguna de les paraules claus dels valors de la marca.
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El procés batch és prou intel·ligent com per no tornar a analitzar informació ja
processada, ja sigui tenint en compte la data o algun identificador únic. A més a
més, la informació guardada conté a quina o quines marques fa referència i a
través de quins valors.
El procés batch no s'encarrega d‟avaluar el contingut connotatiu de la informació.
Els Puntuadors poden:
o Llegir la informació recopilada pel procés batch i puntuar-la amb una de les
següents resolucions: positiva, neutral o negativa. Si els valors assignats no
són adequats els poden modificar, o bé si realment no fa referència a la marca
es pot descartar.
o Poden crear alarmes. Una alarma s'activa quan un Puntuador creu que una de
les peces d'informació recol·lectades pel batch és molt rellevant per algun
motiu. Això avisa amb un e-mail a tots els usuaris de la marca que han estat
configurats per rebre alarmes. Aquests veuen la informació i poden desactivar
l'alarma.
Els Brand Angels tenen la capacitat de:
o Realitzar el mateix que un Puntuador.
o Puntuar el valors d'una marca directament. És a dir, a diferencia dels
Puntuadors que valoren la informació recol·lectada pel batch, aquests posen
una nota entre 0 i 10 als valors d'una marca.
o Fer recomanacions a una marca per tal d'indicar quines són les accions que
creu que s‟han de dur a terme.
o

Poden ser el Brand Angel principal d'una marca. Només pot haver-hi un per
marca, està definit per l'administrador i li atorga més privilegis sobre aquella
marca.

Cada marca té una secció de missatges pendents:
o El Brand Angel principal de la marca pot crear un missatge pendent per
qualsevol usuari que pertanyi a aquella marca.
o El missatge pendent té diferents estats:


Pendent: quan es crea.



En curs: quan l'usuari assignat el llegeix i l'està realitzant.



Finalitzat: l'usuari assignat l'ha acabat.



Acceptat: el Brand Angel principal considera que s'ha realitzat
correctament.



Denegat: el Brand Angel principal considera que no s'ha dut a terme el
que s'exigia. En aquest punt es pot reinicialitzar per dur-lo a terme de
nou.
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o En qualsevol moment el Brand Angel principal pot eliminar els missatges
pendents així com modificar el seu estat o usuari assignat.
o Cada vegada que es realitza un canvi d'estat es pot deixar un comentari.
o Existeix un historial de canvis d'estat per cada missatge pendent en el que es
poden veure els comentaris i la data de cadascun dels canvis.
Per tal d'analitzar la informació recol·lectada es disposa de dos mecanismes:
o Visualització de la informació recol·lectada pel procés batch. Es poden fer
cerques a cada marca establint filtres com valors associats a la informació,
puntuació rebuda o si està pendent de valorar.
o Representació de les puntuacions en gràfics. Existeixen tres gràfics:


Últimes puntuacions directes sobre els valors realitzades pels Brand
Angels.



Progressió temporal de cada una dels valors de la marca, així com del
global d'aquesta. Aquest gràfic es basa en les valoracions dels
Puntuadors.



Progressió temporal dels comentaris que ha fet cada prescriptor. El
prescriptor és l'autor de la informació recol·lectada pel batch. Aquest
gràfic ens mostra com evoluciona la visió d'aquest internauta per cada
un dels valors de la marca així com del global. També es basa en les
valoracions dels Puntuadors.

2.2.2

Requisits no funcionals

A continuació es detallen els requisits no funcionals que es van establir per a Brand
Monitor. Com que alguns d‟aquests requisits no van venir donats pel client, si no que
va ser el meu director que va considerar-los necessàries en faré la distinció.
Requisits no funcionals donats pel director:
Desenvolupar la aplicació utilitzant Ruby on Rails i TOG.
Seguir un mètode de desenvolupament àgil, en concret, Behaviour Driven
Development utilitzant les llibreries i plugins disponibles en Ruby: Cucumber,
Webrat i Selenium.
Obtenir unes conclusions finals sobre aquest desenvolupament àgil realitzat que
permetin principalment valorar la seva futura utilització en altres projectes.
Fer una aplicació multi-idioma, fent, però, només les traduccions al castellà. És a
dir, desenvolupar-la de tal forma que per afegir-hi nous idiomes només s‟hagin
d‟afegir les seves traduccions sense canviar codi.
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Desplegar l‟aplicació periòdicament a un servidor de proves perquè el client pogués
veure la seva evolució.
Mantenir un seguiment de l‟evolució del desenvolupament: tasques a fer, fetes, els
seu pes i estimació de la seva finalització. En concret utilitzant la eina Pivotal
Tracker (veure Apartat 2.3).
Requisits no funcionals donats pel client:
El disseny de les pàgines està basat en la mateix estètica seguida en altres
projectes web per a KIWI, com p.ex. www.youlivek.com. Seguir la mateixa
distribució de marcs, colors corporatius i posicionament dels botons i enllaços.
Seguir l‟estètica que ofereix TOG per defecte per la zona d‟administració de la web.
Tot i que es dóna per suposat, oferir una eficiència suficient com per gaudir d‟un
temps de resposta en servir les pàgines similar a la majoria de webs d‟avui dia.
Desplegar el portal en algun servidor per poder fer demostracions del seu
funcionament un cop acabat.
Cal destacar que com a requisit no funcional no es va tenir en compte l‟eficiència del
procés de recol·lecció de dades d‟Internet, n‟hi havia prou amb que fos funcionés
correctament.
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2.3 Desenvolupament àgil
Tal com s‟ha comentat en apartats anteriors Brand Monitor no s‟ha desenvolupat
seguint metodologies tradicionals de l‟estil d‟UML. S‟ha usat una tècnica de
desenvolupament àgil de software, en concret l‟anomenat BDD, que comentarem més
endavant. Els principals motius d‟aquesta decisió (presa pel director del projecte) han
estat la ràpida expansió que està adquirint aquesta metodologia en l‟entorn d‟aquest
tipus de projectes (aplicacions webs, en concret fetes usant Ruby on Rails) i els
beneficis que ofereix donat la nostra tipologia de projecte.
2.3.1

Desenvolupament en cascada

Per tal d‟entendre el mètode àgil utilitzat s‟explicarà en primer lloc la manera tradicional
de desenvolupar software: l‟anomenat desenvolupament en cascada. Aquest mètode
es defineix en diferents etapes que es realitzen seqüencialment, és a dir, una darrere
de l‟altre, sense fer-ne mai dues simultàniament i sense tornar poder tornar a l‟etapa
anterior. Les etapes més comuns d‟aquest mètode, en ordre de realització, són:
Anàlisi de requisits: es decideix quin sistema s‟ha de construir. Es recullen els
requisits de l‟aplicació, tant funcionals com no, parlant amb el client, i es
recullen en un document.
Especificació: es decideix què ha de fer el sistema. Es defineix el domini,
l‟abast i el comportament extern de l‟aplicació. Normalment s‟usen els
diagrames de casos d‟ús, de classes i de seqüència per fer les esmentades
definicions.
Disseny: es decideix com el sistema farà les coses definides a l‟especificació.
En aquest punt ja s‟escullen les tecnologies implicades en la solució i es
construeix l‟arquitectura del sistema.
Implementació: es construeix el sistema. S‟escriu tot el codi necessari per
aconseguir el producte desitjat seguint el disseny i tenint en compte els
requisits de l‟especificació.
Proves: es comprova que l‟aplicació creada al final de la implementació
compleix amb tots els requisits. La profunditat de les proves pot ser més o
menys estricte. A més a més, avui dia existeix un gran ventall de mètodes
disponibles.
Manteniment: una vegada l‟aplicació ja està en funcionament es realitzen les
diferents tasques perquè segueixi funcionant correctament. Si l‟usuari hi
detecta algun error es sol intentar arreglar.
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Il·lustració 1 Cicle de les etapes del desenvolupament en cascada

Quan es desenvolupa una web es te en compte una etapa més: Desplegament.
Aquesta etapa es troba situada a continuació de la de Proves i abans de la de
Manteniment. La seva missió es posar en funcionament l‟aplicació desenvolupada en
l‟entorn final de treball. En realitat es tracta d‟una etapa que està sempre present en el
cicle, però en la majoria d‟aplicacions té un paper molt menys rellevant que en les
webs. Mentre que en una aplicació comú, com una d‟escriptori, consisteix en copiar
l‟executable final a l‟ordinador del client o instal·lar-lo, en una web sol portar alguns
passos més. Les aplicacions webs acaben essent executades a un ordinador que
actua de servidor, de manera, que quan es vol portar l‟aplicació al món real sol caldre
configurar i preparar aquest servidor i moltes vegades fins i tot modificar la web perquè
s‟hi adapti completament.
Per comparar aquest mètode amb els següents és important destacar que aquí les
proves sempre es realitzen a posteriori. La manera de fer-les és molt variada: provar
l‟aplicació usant-la a mà, fer jocs de proves en que unes certes dades d‟entrada han
de produir un resultats de sortida, fent proves automatitzades on s‟escriu codi que
comprova el funcionament del codi existent, etc. Ara bé, sempre es desenvolupa
primer el software i després es realitzen les proves.
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Ara que ja em vist el procés normal de desenvolupament d‟una web passarem a veure
per que es caracteritzen els desenvolupament àgils i alguns d‟ells, seguint la seva
evolució natural fins al que s‟ha utilitzat a Brand Monitor.
2.3.2

Agile development

Les metodologies de desenvolupament àgil estan basades un desenvolupament
iteratiu, que ha diferencia del model en cascada, funcionen amb un cicle de treball que
es comença i acaba periòdicament múltiples vegades dins del desenvolupament global
de l‟aplicació, i que avarca espais de temps molt més curts. Els requeriments i les
solucions van evolucionant a través de la interacció entre diferents grups de
funcionalitat. Les metodologies àgils promouen una direcció de projectes disciplinada
que es basa en una supervisió freqüent i adaptació, una filosofia de lideratge que
potencií el treball en equip, l‟autoorganització i la delegació de responsabilitats, un
conjunt de bones pràctiques de l‟enginyeria enfocades a permetre

l‟entrega de

software de qualitat en poc temps, i un enfocament de negoci que adapti el
desenvolupament amb les necessitats del client i els objectius de l‟empresa.
El terme es va encunyar l‟any 2001 quan es va formular l‟Agile Manifesto6, en el qual
s‟hi basa, i que diu el següent:
“Estem descobrint formes millors de desenvolupar software a través de desenvoluparne i ajudar a d’altres a fer-ho. Gràcies a aquest treball hem arribat a les següents
conclusions:
Els individus i les interaccions abans que els processos i les eines
Software que funcioni abans que documentació exhaustiva
Col·laboració del client abans que negociació de contractes
Respondre als canvis abans que seguir una planificació
Això significa que tot i que hi ha valor en els termes de l’esquerra, valorem més els
termes de la dreta.”

6

L’Agile Manifesto és una declaració dels principis que sustenten el desenvolupament àgil de
software. Es va redactar entre l’11 i el 13 febrer de 2001, a l'estació d'esquí Snowbird en les
muntanyes Wasatch Range de Utah (EEUU), on representants de diverses metodologies
noves es van reunir per a discutir la necessitat d'alternatives més lleugeres a les
metodologies tradicionals. Els 17 autors del manifest van ser: Kent Beck, Mike Beedle, Arie
van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim
Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve
Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland i Dave Thomas.
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D‟aquest manifest se‟n deriven els següents principis:
Satisfer el client entregant-li de manera continua i en curts períodes de temps
software útil.
S‟entrega freqüentment software que funciona (en termes de setmanes en
comptes de mesos)
El software que funciona es la principal mesura del progrés
Fins i tot canvis d‟última hora als requeriments son benvinguts
Cooperació propera i diària entre els desenvolupadors i les persones de negoci
Les conversacions cara a cara són la millor forma de comunicació (tenir el
mateix emplaçament)
Els projectes es duen a terme gràcies a individus motivats en els quals s‟hi
confia
Estar atent contínuament als bons detalls tècnics i al bon disseny
Simplicitat
Equips autoorganitzats
Adaptació continuada a les circumstàncies variables.
2.3.3

Extreme programming (XP)

La programació extrema o eXtreme programming (XP) és un dels més destacats dels
processos àgils de desenvolupament de software proposats. Com tots aquests, la
programació extrema es diferencia de les metodologies tradicionals principalment en
que posa més èmfasis en l'adaptabilitat que en la previsibilitat. Els defensors de XP
consideren que els canvis de requisits sobre la marxa són un aspecte natural,
inevitable i fins i tot desitjable del desenvolupament de projectes. Creuen que ser
capaç d'adaptar-se als canvis de requisits en qualsevol punt de la vida del projecte és
una aproximació millor i més realista que intentar definir tots els requisits al
començament del projecte i invertir esforços després a controlar els canvis en els
requisits.
Es pot considerar la programació extrema com l'adopció de les millors metodologies de
desenvolupament d'acord al que es pretén portar a terme amb el projecte, i aplicar-lo
de manera dinàmica durant el cicle de vida del programari.
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Les característiques fonamentals del mètode són:
Desenvolupament iteratiu i incremental: es van fent petites millores, unes
després d'unes altres.
Proves unitàries contínues, és a dir, proves que comprovin una única unitat
identificable

de

funcionament,

que

siguin

freqüentment

repetides

i

automatitzades. S'aconsella escriure el codi de la prova abans de la codificació.
Programació en parelles: es recomana que les tasques de desenvolupament es
portin a terme per dues persones en un mateix lloc. Se suposa que la major
qualitat del codi escrit d'aquesta manera (el codi és revisat i discutit mentre
s'escriu) és més important que la possible pèrdua de productivitat immediata.
Freqüent integració de l'equip de programació amb el client o usuari. Es
recomana que un representant del client treballi al costat de l'equip de
desenvolupament.
Correcció de tots els errors abans d'afegir nova funcionalitat. Fer lliuraments
freqüents.
Refactorizació del codi, és a dir, reescriure certes parts del codi per a
augmentar la seva llegibilitat i facilitat de manteniment però sense modificar el
seu comportament. Les proves ens garantiran que en la refactorizació no s'ha
introduït cap error.
Propietat del codi compartida: en comptes de dividir la responsabilitat en el
desenvolupament de cada mòdul en grups de treball diferents, aquest mètode
promou que

tot el personal pugui corregir i estendre qualsevol part del

projecte. Un altre cop, les proves ens garanteixen que els possibles errors
seran detectats.
Simplicitat en el codi: és la millor manera de que les coses funcionin. Quan tot
funcioni es podrà afegir funcionalitat si és necessari. La programació extrema
aposta que és més senzill fer coses més simples tot i tenir una mica de treball
extra per a canviar-les si es requereix, que realitzar coses complicades que
potser mai s‟arriben a usar.
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Test-driven development (TDD)

El desenvolupament guiat per proves, o Test-driven development (TDD) és una
pràctica de programació basada en l‟extreme programming que a més a més involucra
unes altres dues pràctiques: escriure les proves primer (Test First Development) i la
refactorizació (Refactoring). En primer lloc s'escriu una prova i es verifica que aquesta
falli, després s'implementa el codi que faci que la prova passi satisfactòriament i
seguidament es refactoritza el codi escrit. El propòsit del TDD és assolir un codi net i
que funcioni. La idea és que els requeriments siguin traduïts a proves, d'aquesta
manera, quan les proves passin es garantirà que els requeriments s'hagin implementat
correctament.
Perquè el TDD funcioni, el sistema que es programa ha de ser prou flexible com per a
permetre que sigui provat automàticament. Cada prova ha de ser suficientment petita
com perquè permeti determinar unívocament si el codi provat passa o no la prova que
aquesta li imposa. El disseny es veu afavorit ja que s'evita l'indesitjat "sobre disseny"
de les aplicacions i s'assoleixen interfícies més clares i un codi més cohesiu.
Actualment existeix una àmplia varietat de frameworks que ens permeten manejar i
executar conjunts de proves automatitzades.
El primer que cal fer és definir una llista de requeriments que passaran un per un pel
següent cicle i es marcaran com a implementats:
Escriure una prova: es comença escrivint una prova per al requeriment. Per a
això el programador ha d'entendre clarament les especificacions i els requisits
de la funcionalitat que ha d‟implementar. Aquest pas força al programador a
prendre la perspectiva d'un client considerant el codi a través de les seves
interfícies.
Verificar que la prova falla: si la prova no falla és perquè el requeriment ja
estava implementat o perquè la prova és errònia.
Escriure la implementació: escriure el codi més senzill que faci que la prova
funcioni. Això és essencial per no escriure codi de més, cosa que redueix
esforços i ens centra en allò estrictament necessari per l‟aplicació.
Executar les proves automatitzades: verificar si tot el conjunt de proves
funciona correctament.
Eliminació de duplicació: el pas final és la refactorizació, que s'utilitzarà
principalment per a eliminar codi duplicat. Es fa realitzant petits canvis i
comprovant que després d‟aquests les proves segueixen passant.
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Il·lustració 2. Cicle de desenvolupament del TDD

Tenir un únic conjunt de proves facilita complementar TDD amb una altra pràctica
sovint recomanada pels processos àgils de desenvolupament: la "Integració Freqüent".
Integrar freqüentment el nostre treball amb el de la resta de l'equip de
desenvolupament permet executar tota la bateria de proves i així descobrir si els
nostres últims canvis són compatibles amb la resta del sistema. És recomanable i
menys costós corregir petits problemes cada poques hores que enfrontar-se a
problemes enormes prop de la data de lliurament fixat.
Una important avantatge d'aquesta forma de programació és evitar escriure codi
innecessari. S'intenta escriure el mínim codi possible, i si el codi passa una prova
encara que sapiguem que aquesta és incorrecte ens dóna una idea de que hem de
modificar la nostra llista de requeriments agregant-hi un nou. La generació de proves
per a cada funcionalitat fa que el programador confiï en el codi que ha escrit. Això
permet fer modificacions profundes del codi (tant en l‟etapa de desenvolupament com
de manteniment del programa) ja que sabem que si després segueixen passant totes
les proves tindrem un codi que funciona correctament. Finalment, una altra
característica essencial del TDD es que el programador primer faci fallar els casos de
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prova; la idea és assegurar-se que els casos de prova realment funcionen i que
recullen l‟error.
Donat aquest nou estil de desenvolupar sorgeix un nou problema, i la seva pertinent
solució. Quan el codi en desenvolupament fa ús d‟una base de dades, un web service
o qualsevol altre procés o servei extern, trobem una sèrie d‟inconvenients. L‟accés a
aquests processos pot ser molt lent, alguns poden no estar disponibles en un moment
donat (un web service es inaccessible sense connexió), i el més greu, les nostres
proves fallaran si alguna cosa va malament en aquest procés extern, cosa que s‟ha
d‟evitar sigui com sigui ja que moltes de les proves pretenen provar una única
funcionalitat unitària. És per això, que apareixen els objectes anomenats fakes o
stubs. Aquests no són més que una replica “falsa” dels objectes reals que utilitzem per
invocar el procés extern. Tenen la mateixa interfície d‟accés (per tant ha de ser
prèviament coneguda) però la seva lògica es molt més simple, i sense fer el procés
real, s‟encarreguen de retornar el resultat esperat. D‟aquesta manera, les nostres
proves no depenen de “coses que no han de provar”, és més, els stubs poden ser
programats per tal de que retornin codis d‟error o produeixin una fallida, i així també
podem crear proves que assegurin la correcta reacció del nostre sistema en aquestes
situacions.
2.3.5

Behaviour-driven development (BDD)

El desenvolupament guiat pel comportament, o Behaviour-Driven Development (BDD),
és una evolució del TDD que utilitza conceptes ja existents en els mètodes àgils, però
els ajunta i els posa en funcionament a la pràctica. La primera característica que el
diferencia, i que va fer sorgir el seu nom, és la filosofia amb la que s‟escriuen les
proves. Mentre al TDD el que hi havia era una clara intenció de escriure un codi que
ens assegurava el funcionament de l‟aplicació, en el BDD el que es pretén es
descriure i assegurar el comportament d‟aquesta.
Una novetat que s‟introdueix al BDD és un nou sistema de comunicació entre tots els
implicats en l‟aplicació. Es defineix un llenguatge comú, de manera que tothom pugui
entendre el que succeeix; aquest llenguatge, per tant, es molt simple, molt concret, i no
es tracta d‟altra cosa que utilitzar el llenguatge natural de certa manera, i amb certes
paraules clau, que acabi aportant el mateix significat tant als clients, com als
provadors, com als implementadors finals. La meta es aconseguir que les proves
puguin ser llegides tant per programadors com per clients, de manera que els clients
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puguin veure-hi els seus requisits definits d‟una manera clara, i els programadors
puguin afirmar que aquell requisit funciona perquè la prova passa.
Les proves del BDD s‟organitzen en features, que són una funcionalitat, una
característica, que la nostra aplicació tindrà. Amb tal de mantenir coherència amb les
proves de Brand Monitor, mantindrem les paraules clau en anglès, sense oblidar que
podrien estar en qualsevol idioma. Cada feature es defineix de la següent manera:
Feature: Títol de la funcionalitat
In order to objectiu que vull aconseguir
As a rol dins l’aplicació
I want to accions a fer per arribar a l’objectiu
Posant un exemple:
Feature: Got de cafè
In order to obtenir un got de cafè
As a usuari de la màquina de cafè
I want to seleccionar el tipus de cafè, pagar, i recollir-lo
Cada feature es compon per una sèrie de scenarios, que són històries, on un usuari
realitza alguna acció i ha de rebre una certa resposta. Són per tant, una sèrie
d‟exemples d‟interaccions amb l‟aplicació, a través dels quals definim com aquesta
s‟ha de comportar. A cada scenario podem trobar els anomenats steps, que vindrien a
ser cadascuna de les línies de text que conté. Hi ha qui manté la teoria de que les
aplicacions no són més que màquines d‟estats finites, i que els scenarios són el pas
d‟un estat a un altre. Ens ho mirem com ens ho mirem, cadascun dels steps comença
la frase amb una paraula clau per diferenciar el seu propòsit:
Given: el propòsit dels givens es posar el sistema en un estat conegut abans
que l‟usuari (o un sistema extern) comenci a interactuar amb el sistema (als
When steps). Aquí s‟ha d‟evitar parlar de cap interacció de l‟usuari amb el
sistema. El símil amb els casos d‟ús serien les precondicions.
Exemples de què s‟hi fa:
o

Preparar la base de dades

o

Es poden fer crides a coses per sota de la capa de presentació, com ara
carregar un registre de base de dades en memòria i processar alguna
cosa.

o

Loguejar un usuari (Hi ha excepcions en quant a la no interacció dels
usuaris. Les coses que han passat abans estan bé.)
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When: el seu propòsit es descriure les accions clau que l‟usuari realitza
(utilitzant el símil de la màquina d‟estats, seria la transició).
Exemples de què s‟hi fa:
o

Interaccionar amb una pàgina web.

o

Interaccionar amb altres elements de la interfície d‟usuari.

o

Realitzar algun tipus d‟acció que té un efecte observable.

Then: el seu propòsit es observar els resultats, o sortides. Les observacions
han d‟estar relaciones amb els objectius definits a la feature o amb algun valor
de negoci. A més a més, les observacions sempre han realitzar-se sobre algun
tipus de “sortida”, és a dir, alguna cosa que surt del sistema (com ara un
informe, una resposta de la interfície d‟usuari o un missatge) i no qualsevol
cosa que es trobi en el seu interior profund i no tingui cap valor de negoci,.
Exemples de què s‟hi fa:
o

Verificar que alguna cosa relacionada amb els steps de Given i/o When
està (o no) en algun resultat.

o

Comprobar que un sistema extern ha rebut un cert missatge (s‟ha enviat
un e-mail amb un cert contingut?)

And, But: quan hi ha varis Givens, Whens o Thens seguits els pots escriure
seguits, un darrere l‟altre, o pots utilitzar And i But perquè la lectura sigui més
fluïda. Un exemple:
Scenario: Givens múltiples
Given una cosa
Given una altra cosa
Given encara una altra cosa més
When obro els ulls
Then veig coses
Then no veig res més
Scenario: Givens múltiples
Given una cosa
And una altra cosa
And encara una altra cosa més
When obro els ulls
Then veig coses
But no veig res més
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Seguint amb la feature de la màquina de café poso algún exemple de scenarios:
Scenario: S’ha de pagar pel café
Given la màquina està encesa
And he seleccionat un cafè
When pago l’import del cafè
Then sortirà el got de cafè
Scenario: Si no es paga, es torna a l’inici
Given la màquina està encesa
And he seleccionat un cafè
When no pago l’import del cafè
Then no sortirà el got de cafè
And hauré tornat a la pantalla d’inici
Com es pot veure, es tan imprescindible crear escenaris on tot succeeix tal com
s‟espera, com aquells en que passen coses no esperades.
El programador rep totes aquestes features, que prèviament ha acceptat (fins i tot
col·laborat en crear) el client, i a partir d‟elles programa les anomenades step
definitions, que no són altre cosa que la representació mitjançant el codi i la lògica de
l‟aplicació de cadascun dels steps. Per tant, cada step, té la seva pertinent step
definition, escrita en el llenguatge de programació de l‟aplicació. Això implica que un
step només té una única representació de codi, i a més suposa que poguem reutilitzar
els mateixos steps en diferents scenarios, fins i tot en diferents features, sense haver
d‟escriure cap línia de codi addicional.
Aquest procés que hem descrit per a desenvolupar compleix una altra de les
característiques del BDD, el desenvolupament outside-in. Aquesta metodologia ens
diu que en comptes de començar programant les classes internes del programa que
ens acabaran donant la funcionalitat externa, és millor desenvolupar començant des
de fora cap endins. És a dir, primer hem de desenvolupar aquells elements que tenen
més valor de negoci, com la interfície d‟usuari i tot allò que realment utilitzarà un usuari
final de l‟aplicació, i a partir d‟aquí anar-nos endinsant en la lògica interna que fa que
aquests elements produeixin la feina desitjada. A un client no li importa si has fet vint i
cinc classes, si has utilitzat herència o un patró estat, segurament no li importarà ni el
llenguatge emprat. És per això, que l‟outside-in que si ens centrem primer en tot allò
exterior estarem traçant un camí més segur que ens aporta varis beneficis:
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El client veu que l‟aplicació avança, perquè té interfície en comptes de classes.
El client pot observar el comportament (encara que sigui parcial) del sistema i
avisar amb més previsió de rectificacions.
Estarem construint la part exterior de l‟aplicació que, un cop aprovada pel
client, sabrem que no caldrà canviar més, independentment de com fem
l‟interior.
Finalment, amb el BDD sorgeix una evolució dels stubs que ja es feien servir al
TDD, per tal de que s‟adaptin a la nova filosofia. Aquests s‟anomenen mocks.
Essencialment són el mateix, però ara, en comptes d‟estar programats per tal de
respondre amb un cert resultat amb una implementació simplista, estan enfocats a
esperar y respondre amb cert comportament. Això significa que mentre que abans
creàvem un stub proporcionant-li els mètodes corresponents a la interfície del seu
homònim real, ara el que fem amb els mocks és per a cada prova en concret,
indicar-li com hauria de respondre a certes interaccions, quines interaccions ha de
rebre (si es vol quants cops), i quines no. D‟aquesta manera, si estem fent una
prova que implica per exemple un webservice, i fem servir un mock per suplir la
classe real del webservice, encara que tota la prova vagi bé, si no em cridat les
funcions del webservice que el mock s‟esperava, la prova fallarà.
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3 Planificació i seguiment
En aquest apartat s‟explicarà tot allò que es va tenir en compte a l‟hora de planificar el
projecte així com de preveure desviacions i adoptar canvis. De seguida es fa evident
que, tal com s‟ha explicat a l‟apartat anterior, aquest projecte no segueix un cicle de
desenvolupament habitual (com podria ser el desenvolupament en cascada), i per tant,
ha de servir-se d‟altres eines i mètodes per a realitzar el seu seguiment. I ja d‟entrada
dic seguiment, perquè la metodologia amb la que s‟ha desenvolupat (BDD) és una
metodologia àgil amb una filosofia molt clara en aquest aspecte: el seguiment per
sobre la planificació. La idea principal es intentar reduir al mínim tot allò previ a
començar a desenvolupar el producte per tal de que el client pugui veure resultats com
abans millor, i que s‟obtingui treball amb valor de negoci real.
Això no significa que comencéssim a “picar codi” sense saber quan acabaríem o
féssim les coses desordenadament i sense sentit. El meu cap a la feina i director del
projecte es va encarregar d‟analitzar l‟abast de l‟aplicació, les seves dimensions, i em
va deixar establert ens termes generals els terminis globals. Es va diferenciar entre
dues fases:
Primera Fase: construir l‟esquelet de l‟aplicació web i el procés batch.
o

Des de l‟1 al 19 de Juny de 2009 (3 setmanes)

Segona Fase: afegir la resta de funcionalitats, afegir disseny gràfic i crear el
procés batch complet.
o

Des del 22 de Juny al 25 de Setembre (12 setmanes de treball + 2 de
vacances)

Tot i que a la pràctica la segona fase va endarrerir-se aproximadament un mes no va
suposar una desviació gaire dramàtica. Ja sabíem que experimentant amb coses
noves podíem endarrerir-nos. A més a més, és important recordar que tot i aquesta
planificació inicial, tal com està explicat a l‟apartat de requeriments de l‟aplicació, els
requeriments van anar patint variacions i ampliacions durant el procés. Això ja estava
contemplat i el client no tenia inconvenients en que el terminis s‟endarrerissin
lleugerament sempre que fos d‟una manera proporcional al que ell afegia. D‟aquesta
manera, els terminis reals van acabar sent el següents:
Primera Fase: des del 1 al 19 de Juny de 2009 (3 setmanes)
Segona Fase: des del 22 de Juny al 20 d‟Octubre (17 setmanes de treball + 2
de vacances)
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A continuació, el director em va explicar les peces de funcionalitat que hauria de tenir
el nostre software i em va delegar a mi la responsabilitat d‟organitzar les tasques i
decidir com i quan es feien, això sí, prioritzant-me certes funcionalitats. Podríem dir
que ell exercia de director de projecte i jo tenia un paper de director tècnic, cal
remarcar, per primer cop en una situació real.

3.1 Pivotal Tracker
Per tal de realitzar tan la planificació, com el seguiment del desenvolupament el
director em va dir que utilitzés un eina anomenada Pivotal Tracker. Aquesta eina ja
l‟havíem utilitzat en projectes anteriors, alguns dels quals desenvolupats amb altres
metodologies àgils. Aquesta vegada, però, jo era l‟encarregat d‟identificar les taques a
fer, introduir-les i supervisar-les. Així doncs, em permetia mi fer la planificació i, al
mateix temps, el meu director podia fer un seguiment de l‟evolució.
Pivotal Tracker és una eina web gratuïta basada en la planificació de projectes a partir
d‟històries. Està pensat principalment per a projectes desenvolupats mitjançant
metodologies àgils, i permet la comunicació en temps real entre els diferents integrats
de l‟equip. Per tal d‟usar-la l‟únic que cal fer es dirigir-nos al seu portal
(www.pivotaltracker.com), registrar-nos i crear el nostre projecte. Aquest projecte
podrà ser tant públic com privat, i hi podrem convidar a participar a la resta de
membres de l‟equip. El funcionament està pensat per a un desenvolupament iteratiu;
cada iteració és un període de temps curt, normalment una setmana (el mateix que es
va fer servir a Brand Monitor), en el que s‟hi planifiquen un cert nombre d‟històries a
fer. Cada història representa una cosa a fer, és a dir, una tasca, ara bé, amb la
particularitat de que una història sempre ha de ser el més granular possible de manera
que es pugui realitzar en una sola iteració com a màxim.
Per veure les històries del projecte consultar l‟Apèndix C.
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Històries

Quan creem una història tenim podem aportar-hi les següents dades:
El

títol,

la

imprescindible,

única
és

dada

una

breu

descripció d‟una sola línia de la
història.

Per

elaborades

explicacions

hi ha el camp de

descripció. Tot seguit podem
escollir

el

tipus

d‟història

l‟estimació de punts
donem

i

que li

(explicats

més

endavant). L‟usuari requester
és

aquell

que

“controla”

la

història; pot prendre decisions sobre els seus requeriments i té els criteris per
acceptar-la. L‟usuari owner és l‟encarregat de realitzar la història. Aquest camp sovint
es deixa sense assignar com una característica del mètodes àgils. Quan un
desenvolupador acaba la seva història actual comença la següent pendent amb més
prioritat. Finalment, podem donar diferents etiquetes a les històries per organitzar-les
en el termes que preferim.
3.1.2

Tipus d’històries

Es poden crear quatre tipus diferents d‟històries:
Features: són aquelles històries que aporten valor de negoci real al client.
Exemples de features serien “afegir el camp „Cognoms‟ a la pàgina de crear
perfil‟, „l‟historial de compres ha de carregar-se en mig segon”, o “afegir el
mètode „AfeirAlInventari‟ a l‟API pública”. Les features es quantifiquen amb
punts i, per tant, han de ser estimades.
Chores: són aquelles històries necessàries però que no aporten cap valor
directe o obvi al client. Algun exemple seria “donar-se d‟alta al servei d‟antispam” o “esbrinar perquè l‟execució de les proves és tan lenta”.
Bugs: representen comportaments no esperats que poden estar relacionats
amb les features, com per exemple “el color de la capça de login és incorrecte”
o “el preu no hauria de poder ser negatiu”.
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Releases: s‟usen per delimitar un conjunt d‟històries. Es poden usar com a
punts d‟interès, com poden ser dates d‟entrega, de fer una presentació al client
o d‟actualitzar l‟aplicació real amb les novetats.
3.1.3

Estimació

El Pivotal Tracker ens aporta una manera de fer la planificació molt més enfocada en
les metodologies àgils. Mentre podem tenir una visió global de totes les histories que
queden per fer, el més habitual és estimar únicament allò que es farà en la pròxima
iteració. D‟aquesta manera podem deixar sense estimar aquelles histories que tenen
incertesa fins al moment més proper a realitzar-les, que és quan sabrem més d‟elles. A
l‟hora d‟estimar s‟utilitzen punts. Aquests punts són relatius, és a dir, no corresponen a
una unitat de temps i no són equivalents d‟un projecte a un altre, sinó que es
refereixen a l‟esforç que s‟ha d‟invertir per completar la història. Quan es comença el
projecte, és una bona idea buscar el valor d‟un punt a partir del que costa una típica
història petita, o allò que es pot deixar fet en un dia de treball ideal. A mesura que
avança el projecte la puntuació esdevé més intuïtiva.
A l‟hora de puntuar s‟escull un valor de l‟escala de punts del projecte. Aquesta escala
pot variar entre projectes; a Brand Monitor s‟ha utilitzat una escala de 0,1,2 i 3 punts.
Aquest sistema pretén potenciar la granularitat de les històries. Les
històries haurien de ser petites i valdre pocs punts. Quan una història val masses
punts normalment amaga algun tipus de complexitat i hauria de ser dividida en varies.
Gràcies a aquest sistema, el Pivotal Tracker ens permet calcular el que s‟anomena
velocitat, o dit d‟altra forma, el nombre de punts que l‟equip fa cada setmana. Així
doncs, sabent la puntuació de les histories sense fer ens podem fer una molt bona
idea de quantes iteracions ens queden i què tindrem fet a cada una.
3.1.4

Priorització

L‟eina també ens proporciona un utilitat essencial: la priorització. Podem trobar
diferents seccions dins de la web en funció del temps: iteracions passades, iteració
actual, iteracions pendents (futures) i iteracions pendents de ser valorades. Per tal
d‟establir la prioritat simplement podem arrossegar-les i ordenar-les de manera que les
primeres que veiem són les que tenen més prioritat.
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Gràfics

Finalment, existeixen altres utilitats com visualització amb gràfics i generació
d‟informes.
A continuació mostrem dos gràfics del seguiment de Brand Monitor:

Il·lustració 3. Gràfic de velocitat

Il·lustració 4. Gràfic de tipus d'història
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3.2 Memòria
L‟elaboració de la memòria i/o documentació del projecte no es va tenir en compte dins
de la planificació ja que no se‟m va demanar. Va ser més tard, un cop el projecte va
estar acabat, que veient la meva gran implicació dins del projecte i les seves
característiques vaig decidir presentar-lo com a Projecte de Final de Carrera. És
aleshores quan faig una planificació per separat per la realització de la memòria.
Basant-me en altres projectes d‟enginyeria tècnica vaig poder extreure que la duració
habitual per a escriure la memòria era d‟un total de 60 hores. A més a més sabia que
m‟havia d‟adaptar a les següents condicions:
Data límit d‟entrega de la memòria: 28 de Juny de 2010.
Data límit de lectura: 2 de Juliol de 2010.
No realitzaria el projecte durant un total 6 setmanes repartides entre setmana
santa, un viatge i un cert marge afegit.
La memòria la vaig començar un cop el projecte va estar inscrit i matriculat, a primers
de Febrer. Sabent que no disposava de molt temps, ja que durant la setmana
treballava i feia altres activitats, vaig considerar planificar la finalització de la memòria
per finals de Maig, amb tal de tindre un mes de marge. Així doncs la planificació va
acabar essent la següent:
Començar la memòria: 1 de Febrer.
Acabar la memòria: 23 de Maig.
Setmanes disponibles: 16 setmanes – 6 de marge = 10 setmanes útils.
Estimació de 60 hores per escriure la memòria.
Dedicació de 6 hores setmanals.

3.3 Estimació de costos
En quant el costos del projecte, des de la meva posició d‟empleat, no va ser un
assumpte de la meva competència, i per tant, no en vaig tenir cap mena de notícia i
molt menys vaig haver de fer pressupostos o estimacions a priori.
Ara bé, com a informació aproximada si que puc realitzar una estimació a posteriori
dels costos que van suposar les hores de feina tant meves com dels altres companys
que van participar-hi puntualment, així com del director que, a més de la organització i
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seguiment, realitzava les reunions amb el client. A continuació es presenta una taula
amb la informació:

Empleat

Rol

Cost

Hores

Total

Director

20 €/h

180

3.600 €

Desenvolupador

11,84 €/h

120

1.420,8 €

Laura Piqué

Desenvolupadora

11,84 €/h

120

1.420,8 €

Eduard Mateu

Desenvolupador

8 €/h

100

800 €

Hèctor Parra

Desenvolupador

10,42 €/h

560

5.210 €

Pau Blanco

Isidre
Santaularia

(Cap tècnic)

12.451,6 €

TOTAL

Així doncs, el cost total de les hores de feina és de 12.451,6 euros. Cal remarcar que
a les meves 500 hores de desenvolupament (20 setmanes a 25 h/setmana) s‟hi ha
sumat les 60 hores de fer aquesta memòria. Evidentment, per fer un pressupost global
s‟han de tenir en compte altres depeses variables (que jo desconec quantitativament
perquè les gestiona l‟empresa) però de les quals realitzarem una estimació:
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Recurs

Cost

Temps

Total

Ordinadors

0,3 €/h

1080 h.

324 €

Servidor

0,4 €/h

100 h.

40 €

Oficines

400 €/mes

5 mesos

2.000 €

Software

0€

-

0€

2.364 €

TOTAL

Per començar, he suposat que s‟han usat ordinadors de renting a 50 €/mes (es
treballen 22 dies al mes, 8 hores). D‟altra banda, el software ha sortit completament
gratuït. Tot s‟ha desenvolupat sobre el sistema opertatiu Linux, utilitzant programes
gratuïts (com el Netbeans o el Mysql Yog), i la base de dades usada és Mysql, que
també es pot descarregar gratuïtament. Tant Ruby com Rails no tenen ningun cost, i
els desenvolupadors de plugins segueixen la mateixa política. Finalment, podem fer el
recompte del conjunt de costos:

Recurs

Costos

Recursos humans

Recursos tecnològics

12.451,6 €

2.364 €

14.815,6 €

TOTAL
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4 Desenvolupament
En aquest apartat analitzarem els elements, les eines i el mètodes que van ser
utilitzats durant el desenvolupament. Cal tenir en compte que no manca l‟apartat de
disseny de l‟aplicació, tot el contrari. Una de les característiques principals d‟aquest
projecte és que el disseny sorgeix conjuntament amb el procés de desenvolupament,
tal com ens suggereix la metodologia àgil emprada. Així doncs s‟explicarà el procés de
creació tal com va succeir realment, sense dissenys amb UML o contractes de les
operacions que no van ser usats.

4.1 Arquitectura del sistema
Aquesta secció pretén esclarir quins són els elements generals, tan físics com lògics,
que componen l‟aplicació, que no són altre cosa que aquells que formen una pàgina
web habitual.
4.1.1

Hardware

El primer que cal observar és que l‟aplicació s‟executarà en diferents màquines, és per
tant, un sistema distribuït. Per un costat tindrem el servidor, encarregat d‟albergar
l‟aplicació, i per l‟altre els clients, que es comunicaran amb el servidor i interpretaran la
seva resposta mostrant-li a l‟usuari.
A la il·lustració inferior podem observar les diferents tecnologies que trobarem a cada
màquina. Mentre el servidor executarà la lògica de l‟aplicació amb Ruby on Rails i
emmagatzemarà les dades usant el SGBD de MySQL (poden conviure en un mateix
ordinador o no), el client interpretarà els resultats del servidor mitjançant un navegador
web capaç d‟interpretar HTML i CSS i d‟executar codi Javascript, Flash o Java.

Clients
Servidor

Servidor

Web

Dades

Ruby on Rails
Navegador Web: HTML, CSS,
Javascript, Java, Flash
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Software

Com la majoria de les aplicacions modernes aquesta es troba organitzada en la
clàssica arquitectura de tres capes lògiques: presentació, domini (o lògica) i gestió de
dades. I per sota de tot la permanència de les dades és gestiona mitjançant un
SGDB7.
En tractar-se d‟un sistema distribuït, tal com s‟ha comentat a l‟apartat anterior, les
capes poden estar a diferents màquines. En concret, el SGDB és un procés
independent que pot executar-se un servidor exclusiu per temes d‟eficiència. Després,
tan la capa de domini com la de gestió de dades es troben en un mateix ordinador, el
servidor web, que és allà on s‟inverteix la gran majoria dels esforços del
desenvolupament. I finalment, trobem que la capa de presentació es troba distribuïda
entre el servidor web i els clients, que són allà on interactua l‟usuari final.
El servidor web rep les peticions del clients, les processa, agafa les dades necessàries
del servidor de dades, i retorna una resposta en forma de pàgina web, seguint els
estàndards de presentació de l‟HTML. El client rep la pàgina i mostra els resultats a
l‟usuari a través del navegador web, un procés que s‟executa a l‟entorn del client i que
s‟encarrega d‟interpretar les pàgines HTML.

7

Sistema de Gestió de Bases de Dades

~ 43 ~

Projecte Final de Carrera

Brand Monitor

4.2 Ruby on Rails
Ruby on Rails, també conegut com RoR o Rails és un framework d'aplicacions web
de codi obert escrit en el llenguatge de programació Ruby, seguint el paradigma de
l'arquitectura Model Vista Controlador (MVC). Tracta de combinar la simplicitat amb la
possibilitat de desenvolupar aplicacions del món real escrivint menys codi que amb
altres frameworks i amb un mínim de configuració. El llenguatge de programació Ruby
permet la metaprogramació, de la qual Rails en fa ús, el que resulta en una sintaxi que
la gran majoria dels seus usuaris troben molt llegible.
4.2.1

Filosofia

Els principis fonamentals de Ruby on Rails inclouen No et repeteixis (de l'anglès Don't
repeat yourself, DRY) i Convenció sobre configuració.
No et repeteixis significa que les definicions haurien de fer-se una sola vegada. Com
que Ruby on Rails és un framework que avarca totes les capes lògiques, els
components estan integrats de manera que no és necessàri establir ponts entre ells.
Per exemple, les classes que representen les taules de la base de dades no cal
especificar els noms de les columnes; Ruby pot esbrinar-los a partir de la pròpia base
de dades, de manera que definir-los tant en el codi com en el SGBD es considera
redundant.
Convenció sobre configuració significa que el programador només necessita definir
aquella configuració que no és convencional. Per exemple, si hi ha una classe Historia
que representa una taula de base de dades, es dona per suposat, per convenció, que
la taula corresponent es diu històries. Ara bé, si la taula no segueix la convenció (per
exemple és diu blogposts) s‟ha especificar manualment. Així, quan es dissenya una
aplicació partint de zero sense una base de dades preexistent, el fet de seguir les
convencions de Rails significa usar menys codi i perdre menys temps.
4.2.2

Arquitectura MVC

Les aplicacions dissenyades amb Ruby on Rails estan dissenyades dins el paradigma
de MVC (Model-Vista-Controlador). Aquest sistema, que s‟ha extès ràpidament en el
desenvolupament web, aporta claredat al desenvolupador a l‟hora d‟assignar
responsabilitats a les diferents classes així com ens permet construir peces de codi
molt més independents i intercanviables.
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Les peces que componen el model MVC de Rails són:
Models: són aquelles classes que representen les taules de la base de dades.
En Ruby on Rails aquestes classes estan gestionades pel paquet de
l‟ActiveRecord i s‟encarreguen, a més de representar un registre de la taula,
d‟establir el mapeig relacional amb la resta de taules i la validació de les seves
dades.
Controladors: són aquelles classes que responen a la interacció de l‟usuari i
invoquen la lògica de l‟aplicació, és a dir, són el pont entre les vistes i els
models. Quan un usuari realitza una sol·licitud des de una vista, aquesta
transmet el missatge al controlador que s‟encarrega de manipular les dades
rebudes, interactuar amb el models i finalment encarregar a una altra vista que
mostri els resultats.
Vistes: són la lògica de visualització, és a dir, com es mostren les dades dels
controladors. Normalment les vistes es componen per fitxers HTML amb
pedaços de Ruby; són aquests pedaços les dades que provenen dels
controladors i fan que les pàgines siguin dinàmiques.
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Cicle d’una petició

A continuació es descriu un cicle normal d‟una interacció des de que el client realitza
una petició fins que rep la resposta.
Tal com es pot observar en la imatge inferior en primer lloc el client interactua amb les
vistes (mostrades pel navegador) tot efectuant una crida al servidor. Aquesta crida són
resoltes per les Rutes de Rails, és a dir, les rutes s‟encarreguen d‟interpretar una
petició HTTP estàndard enviada pel navegador i transformar-la en l‟execució de la
funció associada dels Controladors. Aquests a la vegada s‟encarreguen de delegar la
funcionalitat sol·licitada per l‟usuari sobre els Models. Els Models contenen la lògica
del domini i es comuniquen amb la Base de Dades (per obtenir dades o fer-les
persistents) a través de l‟Active Record. Finalment, els controladors reben els resultats
i s‟encarreguen de generar la resposta HTML (en realitat deleguen el renderitzat de les
pàgines dinàmiques a un paquet de Rails anomenat ActionView) i enviar-la al client.
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4.3 TOG
El TOG és una plataforma que permet afegir d‟una manera senzilla i còmode les
funcions característiques de les xarxes socials a una aplicació de Ruby on Rails. Es
pot veure com un framework per fer webs socials que treballa sobre Ruby on Rails,
que és alhora un framework per fer webs sobre Ruby. Aquesta eina ja l‟havíem usat en
altres projectes i estàvem familiaritzats amb ella des de la seva mateixa creació ja que
mantenim contacte professional amb els creadors. Va ser doncs el director qui va
posar com a requisit desenvolupar les funcions socials a partir del TOG ja que ens
permetria realitzar-les molt més ràpidament.
Cal remarcar que el TOG, al ser software extern, és a dir, que no desenvolupàvem
nosaltres, no seria objecte de proves, almenys directament. Aquesta és una política
que vam seguir amb tots els plugins i software extern, i és l‟habitual en el món Rails. El
software de tercers porta les seves pròpies proves que asseguren la seva funcionalitat
i que podem executar en qualsevol moment per comprovar-ho, o per veure si l‟hem
configurat correctament al nostre sistema.
El TOG és una plataforma extensible, i per tant, en funció dels mòduls que escollim
ens proporcionarà més o menys funcionalitats. Aquelles que s‟han usat a Brand
Monitor són les següents:
Usuaris: autentificació i registre.
Perfils d‟usuari: guardar dades per cada usuari, com una imatge, adreça, nom,
edat, i altres.
Administració: proporciona un espai separat de la web pública al qual només hi
poden accedir els usuaris administradors per configurar paràmetres globals de
la pàgina.
Xarxa social: permet mantindre una xarxa de contactes amb la resta d‟usuaris,
amb les pertinents invitacions.
Grups: permet als usuaris agrupar-se segons el criteri que desitgin.
Missatgeria interna: els usuaris es poden comunicar a través d‟un correu intern
que existeix en el propi portal.
CMS8: dóna la possibilitat de crear pàgines pels usuaris.

8

El CMS (Content Management System) és un sistema de gestió de continguts, és a dir, un
framework que permet la creació i administració de continguts, generalment pàgines web.
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Blogs: permet la creació de blogs i creació d‟entrades. En el nostre cas s‟ha
usat un únic blog global.
Notícies: ens aporta un canal on poder publicar les notícies del portal.
Comentaris: permet afegir comentaris a qualsevol entitat del sistema com ara
entrades del blog o notícies.
Tot i que aquestes funcionalitats s‟han d‟instal·lar, configurar, i a vegades
personalitzar, sol ser un procés bastant ràpid i que només començar el projecte ja et
deixa en un molt bon de partida que et permet el més important, concentrar-te en
desenvolupar la funcionalitat principal del sistema.

~ 48 ~

Projecte Final de Carrera

Brand Monitor

4.4 Plugins
La immensa majoria d‟aplicacions de Ruby on Rails funcionen amb una bona quantitat
de plugins. Gràcies a la seva arquitectura modular i la metaprogramació que li aporta
Ruby s‟intenta seguir la filosofia de no fer una mateixa feina dues vegades. Si
afegeixes una característica a la teva aplicació de Rails i penses que pot ser útil per
altres usuaris, és molt senzill transformar-la en un plugin que la resta podrà utilitzar. En
aquest sentit la comunitat de programadors de Ruby on Rails es molt activa i per això,
abans de fer alguna cosa que Rails no porta incorporada, és molt recomanable
comprovar si algú altre ja ens ha fet la feina.
Brand Monitor no ha sigut cap excepció així que a continuació s‟expliquen els plugins
emprats més rellevants. Cal destacar que la majoria d‟ells són dependències de TOG i
les seves funcionalitats.
4.4.1

Acts as commentable

Permet afegir comentaris als models, és a dir, a les diferents entitats de l‟aplicació.
Com a comentari s‟entén una cadena de text, que normalment expressa alguna mena
d‟opinió, que va lligada a un cert recurs (p.ex., una entrada d‟un blog) i que ha sigut
realitzat per un usuari en una data concreta.
4.4.2

Acts as feeder

Permet a una aplicació de Rails llegir fonts de sindicació d‟Internet. El plugin
s‟encarrega de normalitzar el format de la font, en funció de si és RSS o Atom i la seva
versió, i retornar-nos les dades normalitzades en un conjunt d‟objectes, que a més es
poden fer persistents. Aquest plugin va ser modificat perquè s‟adaptés del tot a les
característiques de Brand Monitor.
4.4.3

Acts as rateable

Aquest plugin permet valorar les entitats del sistema. Una valoració és una puntuació
numèrica realitzada per un usuari en una data concreta. La seva funció més usual
acostuma a ser valorar amb un màxim de 5 estrelles una notícia, una entrada d‟un blog
o un comentari. Finalment també ens permet mostrar el nombre de votacions que
s‟han dut a terme i la nota final resultat de la mitjana de votacions.
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Acts as taggable

Permet afegir tags als models de l‟aplicació. Un tag és una etiqueta, una paraula clau
que defineix d‟alguna manera el model en qüestió. Un exemple d‟ús és en la creació
d‟entrades d‟un blog, quan es sol definir una sèrie d‟etiquetes que fan referència al
contingut de l‟entrada. El plugin també ens permet fer cerques a partir d‟etiquetes i
retornar-nos el núvol de tags amb els pesos de cadascun en funció del nombre de
vegades que s‟han utilitzat.
A més a més, aquest plugin ha sigut utilitzat per tal de definir les paraules clau dels
valors d‟una marca.
4.4.5

Annoted Time Line

Aquest no és un plugin de Rails, sinó una llibreria de Google que ens permet dibuixar
gràfics lineals i interactius al client. Per al seu funcionament utilitza un objecte Flash
que s‟encarrega de pintar els gràfics i ens proporciona una API en Javascript per tenir
un accés i una configuració fàcil.

Il·lustració 5. Gràfic d'exemple del plugin Annoted Time Line

4.4.6

Fckeditor

Aquest és un altre plugin de client, fet amb Javascript, que serveix per facilitar a
l‟usuari l‟entrada de text amb un format més ric aportant-li les eines més usuals dels
editors de text. Un exemple d‟ús és quan creem una nova notícia, els cos d‟aquesta el
podem escriure amb aquesta eina.
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Il·lustració 6. Exemple de la ínterficie gràfica del Fckeditor

4.4.7

Open flash chart 2

Aquesta es una eina que combina funcionalitat tan al client com al servidor. Per una
banda al servidor ens proporciona una sèrie de classes que representen els gràfics,
que només hem de instanciar i omplir amb les dades pertinents, i que s‟encarreguen
de pintar-se automàticament. Per l‟altre banda, al client el gràfic hi arriba en format
Flash, que li aporta interactivitat. A Brand Monitor s‟ha usat per dibuixar gràfics
circulars, amb forma de tela d‟aranya (perquè el client els volia així).

Il·lustració 7. Gràfic d'exemple del plugin Open Flash Chart 2
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Rmagick

Aporta capacitat per a la manipulació gràfica d‟imatges a Ruby. En concret s‟utilitza per
canviar el mida de les imatges que envia el client (com la imatge de perfil). Així es pot
guardar en diferents mides, mantenir una estética uniforme a la web i no permetre
mides massa grans o petits.
4.4.9

Seo urls

Permet accedir a les entrades dels posts a través de direccions URL més llegibles pels
humans.

Per

exemple,

http://www.branding.com/post/23

una

entrada
seria

qualsevol
accessible

que

podria
des

ser
de

http//www.branding.com/post/estados-unidos-se-retira-de-iraq.
4.4.10 Twitter
Ens permet accedir d‟una manera senzilla als webservices de Twitter. Es usat pel
procés batch per tal de que trobi aquells comentaris que fa la gent a Twitter sobre una
marca.
4.4.11 Whenever
Permet la programació de tasques a Linux. S‟usa per executar en el servidor (una
màquina amb Linux) el procés batch de manera periòdica.
4.4.12 Will paginate
Permet la paginació de continguts de manera senzilla a Ruby on Rails. S‟encarrega de
comptar amb quantes pàgines es poden mostrar un certs continguts (com ara
notícies), i oferir-nos el enllaços d‟avançar i retrocedir pàgina.
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4.5 Proves
El desenvolupament d‟aquest projecte ha estat guiat pràcticament en la seva totalitat
per les proves. És a dir, seguint la metodologia àgil explicada a l‟Apartat 2.3.5, primer
s‟han anat escrivint les proves que definien el comportament que s‟esperava de
l‟aplicació i a continuació s‟ha implementat el codi que satisfeia les proves
esmentades. En aquest apartat es parla de quines eines concretes s‟han usat per a tal
propòsit i es veu el flux de treball emprat.
4.5.1

Plugins

La funcionalitat per a fer les proves s‟ha afegit en forma de plugins, de forma que
només va caldre preocupar-se de com es feien les proves i de fer-les bé. Els plugins
usats han sigut:
Cucumber: et permet executar les Features, és a dir, s‟encarrega de
formalitzar el format del BDD per a definir la funcionalitat entre client,
desenvolupador i resta de membres del projecte (seguint l‟esquema de
Scenarios amb Steps ja explicat), i donar-li als desenvolupadors la possibilitat
d‟enllaçar el llenguatge natural dels Steps amb funcions de codi que s‟executen
realitzen les proves de veritat (les anomenades Step definitions).
Rspec: és un framework per realitzar BDD a Ruby. S‟ha usat perquè aporta
una API molt completa amb funcions que permeten definir el comportament de
les classes més utilitzades de Ruby. S‟usa mentre es programa en Ruby dins
de les Step definitions.
Rspec-rails: és un complement del Rspec que ens aporta funcions per definir
els comportaments més usuals de les classes més utilitzades de Ruby.
Webrat: es tracta d‟un simulador de navegador d‟Internet per a Ruby. Quan
s‟executen proves d‟integració que representen un seguit d‟interaccions entre
l‟usuari i el navegador web, i la resposta d‟aquest, resulta molt lent usar un
navegador web real, a més a més que fa que les nostres proves siguin
dependents del seu comportament. És per això que s‟utilitza Webrat. Aquest
permet simular crides HTTP i ens retorna les pàgines processades, permetentnos fins i tot examinar-les fàcilment amb funcions que porta integrades. Tot
això, sense haver d‟obrir un navegador real.
Selenium: permet que Ruby utilitzi diferents navegadors reals per a les proves.
Ens aporta una sèrie de funcions per accedir a la majoria de navegadors del
mercat, tan per realitzar accions d‟usuari com per dur a terme comprovacions
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de resultats. Com que per fer això ja existeix una solució millor: Webrat;
normalment només s‟utilitza quan s‟ha de comprovar codi executat en el client
(majoritàriament Javascript), per al qual Webrat no té suport. A Brand Monitor
s‟ha usat molt escassament i només en aquelles part que calia comprovar codi
Javascript.
4.5.2

Flux de treball (un exemple real)

Per veure millor com s‟ha realitzat a la pràctica el desenvolupament, a continuació
s‟analitza pas a pas un exemple real (simplificat) de com es va fer una funcionalitat de
l‟aplicació.
Posem que ens toca desenvolupar un història que diu el següent: “Ha d‟existir un
pàgina de lògin des d‟on els usuaris puguin accedir al portal amb el seu usuari i
password”. El primer que hem de fer es pensar com ha usuari que faré per obtindre
aquesta funcionalitat, i escriure, en el llenguatge per a BDD, aquests passos en una
Feature:
Feature: User Authentication
In order to have access to the entire web
As a web surfer
I want to introduce my login and password
Scenario: Valid login and password
Given a user with login "Pepe" and password "secretito"
Given I am on "/login"
When I fill in "login" with "Pepe"
And I fill in "password" with "secretito"
And I press "Entrar"
Then I should see "Autentificado correctamente"
Tot i que es pot escriure cadascun dels steps (frases que comencen amb Given, When
o Then), un per un i implementar-los també un per un. Quan ja es te pràctica i es
coneix la dinàmica és millor escriure la feature sencera. D‟aquesta manera ens
concentrem totalment en l‟usuari i com volem realment que pugui fer les coses; de
l‟altre forma correm el risc de tornar-nos massa programadors i condicionar el
scenarios a la implementació. És per això que, en equips grans, aquesta feina sol
estar feta per persones diferentes.
El Cucumber (encarregat “d‟executar” això) ens diu que de les primeres 5 línies (fins a
la de Scenario inclosa) no s‟executa res, són només informatives però no afecten a les
proves. L‟únic que té valor reals son els steps. Cada step s‟enllaça amb una funció que
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és executada i realitza realment les proves. Aquest enllaç es realitza definint els punts
d‟entrada a les funcions per fer proves mitjançant expressions regulars. D‟aquesta
manera diferents variants d‟una mateixa frase en llenguatge humà poden enllaçar-se
amb la mateixa funció de proves però passar-li paràmetres diferents. Les analitzem
una a una:
Step:
Given a user with login “Pepe” and password “secretito”
Step definition:
Given /^ a user with login "([^\"]*)" and password "([^\"]*)"$/
do |login, password|
User.create!(:login => login, :password => password)
end
Recordem que en els Given‟s es tracta de deixar l‟aplicació en un estat desitjat. En
aquest cas, podem veure com es crea un usuari de nom “Pepe” i amb contrasenya
“secretito”. No es objecte d‟aquest document explicar el funcionament de Ruby, ara bé,
per anar una mica més enllà podem veure com la expressió regular de la step
definition es compatible amb la frase de l‟step, i justament els troços variables de
l‟expressió regular són capturats i passats com a paràmetres ( do |login, password|).
Això deixa en evidència una limitació del Cucumber, i és que només permet passar
paràmetres que siguin cadenes de text, que d‟altra banda, té bastant de lògica tenint
en compte que venen del llenguatge humà.
Step:
Given I am on "/login"
Step definition:
Given /^I am on (.+)$/ do |page_name|
visit path_to(page_name)
end
Aquest step, que prové directament del que ens proporciona Webrat, fa que el
navegador de les proves vagi a la pàgina de lògin (a través de la direcció “/login”) i la
carregui. En aquest punt ja tenim l‟aplicació en l‟estat desitjat.
Step:
When I fill in "login" with "Pepe"
Step definition:
When /^I fill in "([^\"]*)" with "([^\"]*)"$/ do |field, value|
fill_in(field, :with => value)
end
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Els when steps són aquells en que es produeix interacció externa amb el sistema. En
aquesta prova, una cop som a la pantalla de lògin, volem introduir les nostres dades i
aconseguir entrar a la web. En aquest primer when posem el nom “Pepe” al camp de
la pàgina anomenat “login”.
Step:
And I fill in "password" with "secretito"
Step definition:
When /^I fill in "([^\"]*)" with "([^\"]*)"$/ do |field, value|
fill_in(field, :with => value)
end
Es pot observar que aquest step té la mateixa step definition que l‟anterior. S‟està
realitzant el mateix tipus d‟acció, omplir amb un cert text un camp de la pàgina, per tant
es reutilitza la funció de prova. Aquesta és una gran avantatge ja que quan ja s‟han fet
entre un 15 o 25% del total de les proves podem escriure noves features havent
d‟implementar poques proves. Aquest step s‟encarrega d‟escriure el text “secretito” al
camp de “password” de la pàgina.
Step:
And I press "Entrar"
Step definition:
When /^I press "([^\"]*)"$/ do |button|
click_button(button)
end
Aquesta és la última interacció “externa” amb el sistema. Un cop s‟ha introduït les
dades de l‟usuari fem clic al botó “Entrar” per autentificar-nos.
Step:
Then I should see "Autentificado correctamente"
Step definition:
Then /^I should see "([^\"]*)"$/ do |text|
response.should contain(text)
end
Aquest és l‟últim step, i és on comprovem que l‟aplicació ha respost com esperàvem.
El BDD diu que hem de comprovar resultats externs, visibles per l‟usuari, i no canvis
interns com l‟estat de l‟aplicació o la base de dades. Per tant, el que fem es mirar que
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l‟aplicació ens ha portat a una pàgina on ens apareix un missatge que ens hem
autentificat satisfactòriament: “Autentificado correctamente”.
Tot i que pot donar la sensació que fet això ja podem donar per provada i completada
la nostra història inicial: “Ha d‟existir un pàgina de lògin des d‟on els usuaris puguin
accedir al portal amb el seu usuari i password”; això no és així realment. Un dels
aspectes més complicats de fer les proves d‟una aplicació, sigui quina sigui la
metodologia emprada, és tenir en compte tots aquells casos extrems, sobretot aquells
en que les coses no són les esperades però són possibles. En el nostre exemple es
tractaria ni més ni menys de que ens queda per provar que quan intentem autentificarnos amb dades incorrectes, el sistema no ens ho permet i gestiona el cas
adequadament avisant-nos del problema. Cal doncs aquest altre escenari:
Scenario: Invalid password
Given a user with login "Pepe" and password "secretito"
Given I am on "/login"
When I fill in "login" with "Pepe"
And I fill in "password" with "erroneo"
And I press "Entrar"
Then I should see "Nombre de usuario o contrasenya inválidos"
4.5.3

Sortides

Mentre s‟escriuen les proves i un cop fetes, s‟executen per veure quin resultat en
donen. Cucumber és la eina que ens permet fer això i, tot i que alguns entorns de
programació ja l‟integren gràficament, el mètode més extès i el que s‟ha emprat al
projecte és l‟execució a partir de la línia de comandes. Cucumber té una particularitat i
es que s‟adapta i ens ajuda a escriure les proves a través de la seva sortida amb text
colorejat, missatges d‟error entenedors i deixant-nos sempre clar quin és el següent
pas en aquest desenvolupament outside-in. A continuació s‟exposa una possible
evolució de la prova d‟exemple de l‟apartat anterior.
Per començar s‟escriu la feature i s‟executa, amb el que el cucumber ens retorna la
següent sortida:
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Com es pot observar, per la sortida podem veure els scenarios i features que
s‟executen, així com l‟estat de cadascún. En aquest primer pas el cucumber ens avisa,
usant el color taronja, de que el primer step està pendent, és dir, que encara hem de
definir la seva step definition. A més a més, ens proposa com definir una capçalera
senzilla de step definition que correspondria amb l‟step.
El següent pas és implementar la step definition del primer step, i executar de nou les
proves.

Ara ens apareix l‟step amb un altre color, vermell, que significa que alguna cosa ha
anat malament o s‟ha produït un error. Efectivament, no hi ha prou amb implementar la
step definition, hem d‟escriure les classes amb el codi pertinent. Una vegada fet,
tornem a executar les proves.
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Suposant que ho hem fet bé hauríem obtingut el resultat de la pantalla superior: l‟step
surt de color verd, que significa que ha passat correctament, i passaríem a repetir el
mateix procés per cada un dels steps. Si no haguéssim implementat correctament
alguna cosa, tornaria a sortir de color vermell juntament amb un missatge indicant què
ha fallat. Hauríem d‟arreglar-ho i tornar a executar les proves, repetint aquest procés
fins que sortís de color verd.
Una vegada haguéssim fet aquest procés correctament per tots els steps de l‟scenario,
faríem una execució final de les proves.

El cucumber ens permet executar totes les proves del projecte, executar-les per grups,
una de sol, o varies saltejades... en definitiva, és molt configurable. També ens permet
produir sortides a fitxers usant altres formats, com pot ser HTML. Aquesta opció es
especialment interessant per entregar-li al client (o altres membres de l‟equip) i que
pugui veure en un llenguatge natural quines són exactament les funcionalitats que té la
seva aplicació, com s‟usen i saber que funcionen correctament.
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4.6 Procés batch
El procés batch és la part del projecte encarregada de recol·lectar informació
d‟Internet, garbellar-la, classificar-la i guardar-la a la base de dades. Tot i que en
principi és un part independent de la web, reutilitza els models d‟aquesta (recordem
que els models són les classes que representen les taules de la base de dades) per tal
de no repetir codi i mantenir la integritat de les dades. A continuació s‟explica quins
són els passos que segueix per dur a terme la seva funció:
Les fonts d‟informació i la forma de recol·lectar les seves dades és de dos tipus: feeds
(RSS o Atom) i el Twitter. Com que s'hi hem d‟accedir de diferent forma
4.6.1

Feeds RSS o Atom

En quant als feeds, amb tal de minimitzar el tràfic d‟Internet, el procés no realitza un
escaneig marca per marca, sinó que recol·lecta la informació de cada una de les fonts i
a continuació la processa. Això ens estalvia tràfic ja que pot ser que una mateixa font
d‟informació estigui present a varies marques.
Tot seguit, es produeix un distinció entre les fonts noves i aquelles que ja han estat
escanejades alguna vegada. Mentre de les primeres recol·lectem tota la informació
possible (tant antiga com ens ho permeti), a la segona només demanem aquella
posterior a l‟última data en que va ser escanejada, el que representa una altra forma
d‟estalviar tràfic.
Finalment s‟analitza cadascuna de les entrades obtingudes (un entrada és una notícia)
per cada marca i es guarda relacionada amb la marca sempre que contingui el nom
d‟aquesta. A més a més, es comprova si el text fa referència a algun dels valors de la
marca per deixar-ho indicat. Es considera que fa referència a algun valor de la marca
si l‟entrada conté alguna de les paraules clau del valor.
4.6.2

Twitter

Per al twitter el procés és força semblant, però es diferència en que degut a l‟increïble
quantitat d‟informació que s‟hi genera cada dia no es factible analitzar tot el canal
sencer del twitter buscant-hi les nostres marques. El que fa el batch és aprofitar els
webservices que hi ha disponibles per realitzar consultes.
D‟aquesta manera, va marca per marca demanant a twitter totes les entrades que fan
referència a una marca. Així doncs, ja estem segurs que aquesta informació és
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interessant i l‟hem de guardar. Aquí també es realitza la distinció entre les marques per
les quals ja s‟ha demanat informació i les que no amb tal de modificar les consultes.
Així no es reben aquelles entrades ja obtingudes en consultes anteriors.
Finalment, tot i que sempre es salven les entrades perquè ja fan referència a la marca,
es tornen a analitzar per deixar indicats quins valors de la marca hi apareixen, tal com
es feia en els feeds.
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5 Implantació i avaluació
Brand Monitor es troba actualment desplegat i en funcionament en un servidor de
proves. Ha estat funcionant correctament des de principis de Novembre de 2009 i
només a rebut algun que altre retoc de manteniment puntual. Tot i així, l‟aplicació ha
estat en aquest servidor de proves i funcionant gairebé des del seu inici (1 de Juny de
2009), ja que unes de les característiques essencials de la metodologia àgil de
desenvolupament que s‟ha emprat es que el client pugui veure l‟estat actual de
l‟aplicació, que la pugui provar, que vegi com es van complint els objectius marcats i
que aporti aquelles idees o modificacions que troba convenients.
Com a fruit d‟això el client s‟ha mostrat satisfet en tot moment, ha pogut participar del
procés perquè així fos i finalment ha obtingut el producte que desitjava. En concret, ha
estat usant l‟aplicació durant mig any i escaig, introduint-hi al voltant d‟una quinzena de
marques i l‟aplicació ha respost amb solidesa i eficàcia. Finalment, les dades
recol·lectades s‟han emprat per realitzar alguna demostració puntual per buscar
possibles usuaris de l‟eina, i si fos convenient la seva ampliació i/o adaptació,
demostracions que de moment no han atret cap oferta sòlida.

Il·lustració 8. Pàgina principal de Brand Monitor en funcionament
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6 Revisió de la planificació
En aquest apartat s‟analitzen les modificacions que es va haver de realitzar sobre la
planificació. Aquest projecte ha estat desenvolupat seguint una metodologia àgil que,
com s‟ha explicat al llarg del document, avantposa el seguiment per sobre de la
planificació. Amb altres paraules, es considera més important saber adaptar-se als
canvis observant l‟evolució, que no pas realitzar prediccions llunyanes que intenten
encertar amb exactitud com aniran les coses.
És per això que les variacions sofertes en el desenvolupament de l‟aplicació s‟han
considerat part natural i pressuposada d‟aquest, i per tant es troben explicades a
l‟Apartat 3. Planificació i seguiment.
Ara bé, com que la memòria va ser un assumpte posterior al projecte es va planificar
de la manera tradicional de la següent manera::
Començar la memòria: 1 de Febrer.
Acabar la memòria: 23 de Maig.
Setmanes disponibles: 16 setmanes – 6 de marge = 10 setmanes útils.
Estimació de 60 hores per escriure la memòria.
Dedicació de 6 hores setmanals.
El document va poder ser començat segons la previsió però, tot i haver tingut en un
bon marge d‟error, els primers mesos no hi vaig poder dedicar les 6 hores setmanals
planificades. Vaig ser un pèl massa optimista amb una agenda personal molt atapeïda
d‟activitats “extraescolars”, que vaig haver d‟alliberar durant els últims tres mesos per
recuperar les hores perdudes.
Finalment la desviació va passar d‟acabar el 23 de Maig al 11 de Juny. Un canvi
acceptable donat que encara quedaven dues setmanes per entregar la memòria i que
la estimació de 60 hores totals s‟ha complert casi a la perfecció.
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7 Conclusió
7.1 Objectius assolits
Si fem una mirada enrere i observem els objectius inicials amb que va començar
aquest projecte es pot dir amb seguretat que han estat assolits, i fins i tot, millorats pel
camí. I ho afirmo amb molta confiança basant-me en el BDD, la metodologia de
desenvolupament àgil utilitzada, que ha aportat una dinàmica i uns principis al projecte
que, de no ser perquè el client consideri els objectius assolits, no es pot considerar
realment finalitzat. Ha estat per això que s‟ha allargat una mica més de la previsió
inicial, però també perquè els objectius finals han estat més que els inicials.
Aquest fet, que segons per a qui es podria considerar dolent o fins i tot desastrós per
l‟arribada a bon port d‟un projecte, ha resultat una de les majors assegurances d‟èxit.
És cert que quan es planeja una feina amb uns certs objectius a ningú, i tampoc a mi, li
sembla beneficiós el fet d‟introduir-hi canvis no previstos: s‟han de canviar dates,
potser no es disposa dels recursos necessaris, s‟ha realitzat feina que ara resulta
inútil, etc. Però quan ja parteixes des de la filosofia que això pot passar, que sol
passar, i que per tant es preferible comptar amb que passarà, pots beneficiar-te‟n. Es
ben sabut que el client sol ser el primer que no sap realment el que vol, és per això,
que involucrar-lo en el procés de construir el que ell vol aconseguir, de manera que ho
entengui, és el més lògic i segur. D‟aquesta manera, amb el seguiment dia a dia, o
setmana a setmana, pot entendre com es munten les “peces”, veure com s‟estan fent
les coses, canviar el que ja s‟ha fet i entendre que allò implica un cost temporal (i
segurament econòmic) i sobretot, tenir la tranquil·litat del que rebrà a la entrega final:
sense sorpreses, sense no saber utilitzar-lo i sense res que falti i que volia.
Brand Monitor, a més a més dels objectius del client, tenia un objectiu d‟empresa que
era comprovar la utilitat del BDD. Les conclusions han estat bastant positives. Tal com
s‟acaba de dir, la mecànica que proposa ha resultat molt beneficiosa, sobretot per la
relació empresa – client, i també per la qualitat del codi produït. El BDD et condueix a
escriure només el codi essencial, minimitzant així el temps de desenvolupament, i per
contra del que podria semblar, el fet de escriure les proves i pensar primer com usuari i
després com un desenvolupador fa que vegis millor les interfícies que ha d‟oferir una
capa a una altra i una classe a una altra. Les coses en comú entre unes proves i unes
altres et porten a atorgar les responsabilitats al lloc més adequat i a refactoritzar el
codi. En aquest sentit, i tenint en compte que he desenvolupat a prop d‟una desena
d‟aplicacions de Ruby on Rails, aquesta ha estat sens dubte la que per dins ha quedat
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més correcte, reaprofitable, modular i fàcil de llegir. Sense deixar de banda, que com a
programador, és aquella en la que més confio en el seu funcionament i menys pateixo
per modificar-la o mantenir-la gràcies a les proves que recolzen la feina feta.
Com a punts negatius del BDD coincideixo amb el director en que es requereix temps
per aprendre a fer bé aquest tipus de proves, i cal preparar als desenvolupadors. A
més a més, a la pràctica ha estat l‟aplicació que ha avançat més lentament en quant a
funcionalitats desenvolupades en temps, ja que cada peça de codi escrit era provada.
Sabem que això ha de millorar substancialment amb la pràctica i una vegada la gent
s‟hi acostuma. Els promotors del BDD diuen que s‟arriba a trigar menys que amb un
mètode tradicional, cosa que, ara per ara, no hem pogut provar ja que no hem tingut la
oportunitat de fer més projectes així.

7.2 Possibles ampliacions i millores
Brand Monitor des del seu inici s‟ha plantejat com una aplicació de demostració per
vendre-la com un producte més ampliat a possibles clients. Es així, que dóna per
suposat que en un futur (optimista) tindrà ampliacions i millores, i s‟espera que el client
interessat proporcioni la majoria d‟elles per adaptar el producte al seu gust. Tot i així,
tot seguit es comenten aquelles que he pogut detectar tant com a programador com a
usuari:
Acabar les proves. Al final del desenvolupament van quedar unes poques
proves de la web sense fer, i el més important, fer proves pel procés batch.
La web està en castellà i preparada per ser multi idioma. Ara bé, caldria
escriure les traduccions a altres idiomes.
Aprofitar millor les dades. Actualment ja existeixen tres gràfics i diferents
maneres de consultar les dades. Es poden buscar més representacions
gràfiques, fer-les més configurables i permetre la visualització de les dades
d‟altres formes (potser en un full de càlcul). També seria molt interessant poder
importar i exportar les dades en formats estàndards per treballar amb
programes externs.
Millorar el procés batch. Aquest és el punt segurament més millorable, perquè
així es com es va voler desenvolupar. Això no treu que es podria fer bastant
més eficient, robust, i fins i tot ampliar-lo per analitzar més fonts d‟informació.
L‟altre gran millora del batch és la intel·ligència. Mentre que ara es basa en la
intel·ligència dels usuaris per valorar el contingut d‟Internet, un motor
d‟intel·ligència artificial podria encarregar-se d‟això.
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Millorar la interfície d‟usuari. Tot i que ara té una interfície bastant usable, les
web d‟avui en dia tendeixen a sorprendre‟ns cada dia més amb entorns més
dinàmics i semblants als d‟escriptori.
Realitzar proves de rendiment de la web per trobar el punts crítics i millorar-los.
Saber els número d‟usuaris i de marques que suporta, el recursos que
necessita, etc.
Relacionat amb el punt anterior, adaptar la web i la base de dades perquè
pugui funcionar sobre un “núvol” de servidors. Avui dia les web que reben
visites de forma massiva no tenen cap altre via de romandre en funcionament
constant.
Finalment, i a causa de que ha passat un any des de que es va començar el
projecte, actualitzar les eines utilitzades. En el món de Ruby on Rails està en
constant desenvolupament i pràcticament cada mes hi ha versions noves que
aporten més, tenen menys bugs i s‟executen més ràpid i amb menys recursos.
En concret, a dia d‟avui es podria actualitzar el Ruby, el Rails i gairebé la meitat
dels plugins emprats (els de fer proves inclosos).

7.3 Conclusions personals
Desenvolupar Brand Monitor ha estat sense dubte una experiència professionalment
molt enriquidora. Ha tancat el cicle d‟un any desenvolupant aplicacions de Rails
deixant-me un molt bon sabor boca: permetent-me introduir-me fins a l‟últim aspecte
que em faltava com a aprenent de Rails (les proves), i deixant-ho tot apunt per donar
els següents passos com a bon coneixedor de la plataforma.
Tecnològicament ha suposat un repte molt interessant i bastant diferent al que estava
acostumat a fer. Ruby és un llenguatge molt versàtil, increïblement agradable de fer
servir i que et permet programar pensant de formes que els llenguatges imperatius
clàssics no et permeten. I Rails no és altre cosa que el millor exemple de com usar
Ruby. He hagut de llegir molt, llegir molt codi, investigar les entranyes de Rails,
consultar amb la comunitat, mirar moltíssimes APIs, desxifrar-ne unes tantes altres,
modificar-ne d‟existents... però el més sorprenent és que no s‟ha fet tediós. El codi
està obert, sempre es pot llegir perquè no es compila, i quan hi ha un problema pots
anar llegint el codi com si fos una història en la que pots anar profunditzant més i més,
fins que ja no existeixen més detalls, fins que arribes al fons de la qüestió que està allà
i s‟entén. Sens dubte, és un llenguatge que recomano a tots aquells que vulguin
alguna cosa millor, que ajuda al programador en comptes de barallar-s‟hi.
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Podria seguir parlant de la meva experiència amb el Cucumber, quins escenaris
considero millors per al BDD o com he establert les preferències a l‟hora de prioritzar
les tasques. Però el que em sembla més important del que he après fent aquest
projecte queda fora de l‟àmbit tecnològic. A vegades, per culpa d‟estar tot el dia
envoltats de més i més temes tecnològics, d‟estar a l‟última amb les novetats més
recents i de tindre que abstreure‟ns dia a dia als diferents nivells d‟una màquina se‟ns
oblida l‟objectiu inicial de tot: les persones.
I és que si recordem per a què es va inventar l‟ordinador, perquè un client vol una
aplicació, perquè hi ha un nou mòbil amb GPS o perquè Google no es pot caure es
sempre pel mateix: per nosaltres, per les persones, per fer-nos la vida més senzilla,
per estalviar-nos problemes i obrir-nos fronteres. I jo crec que recordant aquesta
premissa “Això ha de servir per fer-nos la vida més senzilla”, podem traçar nous
camins, que ja comencen a dibuixar-se, i que ens portaran el millor de l‟evolució
tecnològica.
Quan parlo de la premissa no em refereixo només a tòpics globals com “la inversió
tecnològica de la guerra aportaria molt més ens aplicacions civils”. Sinó que l‟extrec a
partir d‟observar detalls molt més minúsculs i insignificants del meu dia a dia. El millor
exemple que puc posar, i que he aprés mentre feia Brand Monitor, és la meva feina
com a programador: escriure codi. Amb la meva curta edat he tingut la oportunitat de
veure bastants projectes diferents i codi de bastant persones, i sempre hi ha aquelles
parts que les llegeixes i dius: “Això funciona perquè ho he vist, però sens dubte no em
fa la vida gens senzilla ara mateix”. Aplicar la premissa al dia a dia d‟un programador
és completament vàlid. No es tracta només de facilitar-li la vida al client amb el
producte que desenvolupem, sinó també al nostre company, al que després mantindrà
l‟aplicació, o a nosaltres mateixos en futur potser no gaire llunyà.
El que vull dir amb tot això és que el que aprés és que cal escriure codi amb una nova
filosofia amb un focus clar cap a les persones, i no cap a la màquina que l‟ha
d‟executar. No pot ser que perquè una màquina que hem dissenyat nosaltres mateixos
haguem d‟acabar fent coses que ens compliquin l‟existència. Escriure un programa ha
de ser com escriure un llibre. Clar que s‟ha de respectar una sintaxis, però has
d‟aprofitar-te d‟ella, no sotmetre-hi, per deixar clar el que estàs explicant. Aquest
“llibre” que estàs escrivint ha de ser fluid, tenir coherència, però sobretot, ha de tenir
sentit per la resta de programadors. Perquè és per això que treballem, per fer-nos la
vida més senzilla.
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9 Apèndixs
9.1 Apèndix A. Fonts d’informació
9.1.1

RSS

RSS és un una família de formats de canals web XML utilitzat per a publicar continguts
actualitzats freqüentment com ara llocs de notícies, weblogs o podcasts, i per mitjà del
qual es pot compartir la informació i usar-la en altres llocs web o programes. És en
essència una sindicació de continguts.
El principal avantatge del sistema és l'agilitat, ja que es fa innecessari haver de
descarregar les imatges i els altres elements de la web, descarregant-ne només els
titulars. I també el poder ajuntar el contingut de molts llocs web en un sol espai.
Un programa que usa RSS s'anomena agregador, i n'hi ha de molts tipus. Incrustats a
navegadors web, widgets per l'escriptori, en programes de correu electrònic, en
pàgines web dedicades i en programes dedicats.
L'acrònim RSS es refereix als següents formats: Really Simple Syndication (RSS 2.0),
RDF Site Summary (RSS 0.9 i 1.0), o Rich Site Summary (RSS 0.91).
Tot i que els formats RSS existeixen des del Març de 1999, la icona RSS ("

") no es

va usar àmpliament fins el 2005-2006.
9.1.2

Atom

Atom és un tipus de format de canal web XML, similar a l'RSS, és a dir, de sindicació.
Va néixer per a resoldre la confusió creada per l'existència d'estàndards similars per a
la sindicació (RSS i RDF), i crear així una API i un format de sindicació més flexibles.
No obstant això, hi ha qui opina que més que resoldre el problema, el va agreujar.
Actualment conviu amb els formats anteriors que volia eliminar.
Encara està en desenvolupament i ha rebut diversos noms, entre ells Echo, per a
finalment anomenar-se Atom.
9.1.3

Twitter

Twitter és un servei de xarxes socials i microblogging que permet als seus usuaris
enviar missatges de text només, amb una longitud màxima de 140 caràcters mitjançant
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SMS, missatgeria instantània o bé directament des del lloc web de Twitter o
aplicacions ad hoc com TweetDeck, Twitterrific o Twitux i GTwitter (a GNU/Linux).
Aquestes actualitzacions es mostren en la pàgina de perfil de l'usuari, i són també
enviades de forma immediata a altres usuaris que han triat l'opció de rebre-les.
L'usuari original pot restringir el seguiment d'aquests missatges només per part dels
membres del seu cercle d'amics, o permetre el seu accés a tots els usuaris, que és
l'opció per defecte.
Aquest servei té els seus orígens el març del 2006 com a projecte d'investigació i
desenvolupament de la companyia Obvious. En principi Twitter només era utilitzat com
a eina de comunicació interna de l'empresa però l'octubre de 2006 en fa el llançament
públic oficial.
Degut a la poca transcendència de molts dels missatges i a la limitació de caràcters
d'aquests existeixen crítiques i dubtes pel que fa a la utilitat d'aquest servei. Però
darrerament han començat a aflorar idees més que interessants entorn d'aquest
servei. Una clara innovació és la utilització de Twitter per part d'alguns mitjans de
comunicació, permetent als seus lectors rebre les notícies en la seva web, mòbil,
messenger o el mateix Twitter, així com accedir a altres serveis oferts per aquests.
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9.2 Apèndix B. Documents de l’especificació
9.2.1

Definició inicial

El primer document que vaig rebre del client i amb el qual vaig començar a
desenvolupar va ser una presentació en PowerPoint. No era un document gaire precís
ni extens però recopilava els aspectes més importants que volia que fossin presents a
l‟aplicació.
La primera diapositiva, que es pot veure aquí sota, mostrava un primer disseny de com
havia de quedar una de les pantalles més importants. Aquesta havia de mostrar en el
centre una sèrie de gràfics que donessin una idea ràpida i clara de les dades
recopilades i a un lateral es podien veure les opinions recollides a Internet .

Kiwi Brand Monitor
Bienvenido Juan Holgado

Comentarios

Cometarios

(cuenta)

28 de Mayo de
2009

Recomendaciones
Se recomienda la creación de un user en Twitter con noticias enfocadas a
Bolsa, by Joan Jimenez
< >

Quién

Tendencias

Brand Angels

Configuración

La resta de diapositives contenien les característiques més importants de manera
esquemàtica i, tal com es pot veure, bastant escarida.
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Comentarios
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha
Texto
Quién: User
Fuente (Twitter, facebook, etc)
Valor marca
Valoración: positiva, negativa, neutra
Alarma
Región

Valores de Marca
• Máximo 8 Valores por marca
– Descripción
– Máximo 5 palabras calve (sentido semántico)
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Navegación
• Comentarios: Poder ver todos los comentarios y
poder valorarlos
• Quién:
– % de comentarios por usuario: Peso específico
– Cometarios de ese user
– Tendencia (positivo vs negativo vs neutral)

• Tendencias:
– Gráfica de valoraciones, puede ser por fecha y valores,
o la total, (suma de todas), seleccionable mediante
checkbox las que quiera que salgan

Navegación
• Brand Angels: red social de usuarios, perfil. Todos
son amigos de todos, mensajería interna.
• Configuración:
– Valores de marca
– Usuarios (añadir, etc.) , roles: administrador, listener
(todo menos recomendaciones)) o Brand Angel.

• Cuenta:
– Perfil básico del user, email, etc.
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Anàlisi 1

Aquest document va ser el primer anàlisi pròpiament de requeriments que va arribar
per part del client. Tot i que aquest procés sol dur-lo a terme un enginyer informàtic, en
el nostre cas el client, al formar part de l‟empresa, estava acostumat a aquest tipus de
tràmits i es va optar per aquesta opció. Cal remarcar, no obstant, que l‟anàlisi seguia
quedant molt lluny d‟un anàlisi formal complet. A més a més, és interessant observar
com en aquest procés de definició de requisits, el director hi realitza algunes
modificacions i hi introdueix alguns apunts per a mi, en color vermell.

Modelo de datos. Entidades principales.
A continuación se describen las principales entidades lógicas del sistema. Al ser una
descripción lógica, no tiene porqué haber una relación unívoca entre las relaciones descritas
aquí y las tablas físicas en el modelo de datos.
Marca: el sistema será capaz de gestionar diversas marcas.
Valores: Cada marca tendrá un máximo de 8 valores que serán evaluados.
Palabras claves: cada valor tendrá asociadas un máximo de 5 palabras clave
que permitirán discernir cuando se está hablando de dicho valor.
Fuentes: fuentes de información donde se van a buscar los comentarios
relevantes sobre las marcas. En la primera versión las fuentes serán el stream
público de Twitter y los blogs (posts y comentarios) que individualmente se
configuren. Todas las fuentes serán globales a todas las marcas.
Entradas: comentario relevante para una marca obtenido de una fuente. El
registro contendrá el contenido completo de la entrada para su posterior
consulta. ← Pot ser molt bestia, i s'hi guardem el link al contingut? Cada
entrada incluirá 1 sola puntuación (positivo, negativo, neutral). Cada entrada
estará asociada a una marca y 1 o más valores.
Valoración: cada entrada incluirá por cada una de sus asociaciones con un
valor 1 sola puntuación (positiva,negativa o neutral) que será realizada por un
Puntuador (o un usuario con rol superior) en una fecha concreta.
Puntuación BrandAngel: corresponden a la puntuación que un BrandAngel
realiza sobre un valor de una marca en una fecha concreta.
Recomendación: Recomendación de un BrandAngel sobre una acción a
emprender. Siempre estará ligado a una marca y puede estar ligado a un valor
concreto.
Usuarios: cada usuario tendrá un rol global en el portal y permiso para acceder
a una o más marcas.
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Usuarios
A continuación se describen los distintos roles que un usuario puede tener en el portal. Los
roles están ordenados de inferior a superior. Cada usuario puede realizar las acciones propias a
su rol más las de los roles inferiores.
Todos los roles excepto el de administrador pueden actuar tan solo sobre las marcas para las
que se les hayan concedido permiso.

Lector
Se corresponde con el cliente. Tan solo puede ver la información relativa a sus marcas, sin
posibilidad de puntuar, recomendar…
Puede comentar las puntuaciones y recomendaciones de BrandAngel.
Actuará principalmente en la página de visualización de resultados. En ella podrá ver:
La valoración actual de cada uno de los BrandAngels sobre cada uno de los valores de
su marca.
Las recomendaciones actuales.
El histórico de puntuaciones y recomendaciones de BrandAngels.
Las entradas en “crudo” junto con la puntuación asignada.
La evolución en el tiempo de la puntuación de cada uno de los valores.

Puntuador
Puntua las entradas recogidas por el proceso batch.
Su página principal será el listado de entradas, desde donde podrá puntuarlas. Podrá acceder
fácilmente a las entradas no puntuadas hasta el momento.
Las entradas podrán ser puntuadas (positiva, neutral o negativamente) o eliminadas en caso
que el proceso batch haya recolectado una entrada no relevante.

BrandAngel
Revisa las puntuaciones y emite valoraciones sobre los valores y recomendaciones de acción.
Deberá moverse por las páginas de visualización de resultados y de puntuación para poder
analizar toda la información. Adicionalmente dispondrá de páginas para realizar nuevas
puntuaciones y recomendaciones.

Administrador
Define el árbol de marcas, valores y palabras clave así como la configuración de las fuentes de
información.
Define los parámetros de configuración que sean necesarios para la operación del portal.
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Proceso de recolección de comentarios
Se configurará de modo global la frecuencia con la que se van a buscar nuevos comentarios en
las fuentes.
Para cada fuente se buscarán las nuevas entradas a partir de la fecha de la última búsqueda
realizada.
En caso de que una entrada contenga simultáneamente el nombre de la marca y alguna
palabra clave, se asignará la entrada a la marca y valor(es) correspondiente(s). La entrada
quedará sin puntuación a la espera que algún puntuador la puntúe.
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Anàlisi 2

Aquest va ser un anàlisi realitzat per a la segona fase del projecte, és a dir, el client ja
havia estat interactuant amb les versions inicials de la web i aquí apunta aquelles
modificacions que vol sobre el que ja està fet i característiques noves que vol afegir.
Tornem a observar que, tal i com es va fer amb el primer anàlisi, el director realitza
apunts allà on creu convenient (de color blau) per fer-hi modificacions, donar
explicacions més extenses o rebutjar alguna característica.
Proximas tareas Branding Digital:
1. Diseño estilo KIWI o pag de Youlivek: realizar un diseño en consonancia con el de
la pag, youlivek.com. Se tomará como base la web www.youlivek.com. Por tanto se
adaptará toda la web existente a dicho diseño. Las pantallas tendrán una
estructura y estilos similares a las existentes. En caso de necesitarse un diseño
específico para una página para el que no sirvan los estilos actuales, dicho diseño
queda fuera de esta propuesta.
a. Pag principal o home,
i. Un texto editable vía cms, donde se explicará de que va esto. Sólo
los administradores podrán editar este texto.
ii. Un módulo de noticias. Podrán de dar de alta noticias todos los
brandangels.
iii. Blog de los brand angels. Un solo blog en el que podrán hacer posts
todos los BrandAngels sin necesidad de validación por parte de
ningún superusuario.
iv. Login y pws
v. Nota legal y condiciones de uso, como siempre (esi si editable vía
cms). Sólo los administradores podrán editar este texto.
vi. Petición de información: Ponte en contacto con nosotros, via un
formulario. Al rellenar el formulario se mandará un correo a todos
los administradores del portal. No se realizará ningún tipo de
seguimiento adicional desde el portal.
b. Proceso de alta en el sistema, es bajo petición , es decir yo invito, pero debe
haber diseño por un lado del correo que se envia, y aceptación de las
cláusualas de uso del sisitema. El correo a mandar será un modelo único en
la web.
c. Una vez me loge, ver:
i. Directamente el panel de control, es decir, las gráficas, alertas, etc.
NO. Se accede a la pantalla de mis marcas ya que un usuario puede
tener varias. Desde mis marcas cuando se pincha en una marca
entonces sí que se va a la pantalla de análisis de la misma.
ii. Las alertas, no se si están hechas , pero el admin., debería poner por
marca a que usuarios se les envia las alertas. Las alertas están
hechas. Ahora mismo se manda el mail a todos los usuarios cliente
de la marca correspondiente. Dado que ese perfil se quiere
eliminiar, se habilitará la opción de indicar a qué usuarios de la
marca hay que mandarles la notificación.
iii. Mensaje de acciones pendientes. Ver descripción al final.
iv. Posibilidad de subir a un repositorio documentos generados por
los usuarios que están en cada marca: informes mensuales, etc..
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Será un repositorio de archivos sin distinguir tipos, categorías etc.
Cada marca tendrá su repositorio. Los brand angels podrán subir
los archivos que quieran (de momento sin cuota asignada) y
bajarse para ver los que deseen. No habrá permisos de ningún tipo
más allá de que al repositorio de una marca sólo tienen acceso los
brandangels de esa marca. Por tanto cualquier BrandAngel tendrá
acceso para dar de alta o borrar archivos del repositorio de la
marca.
Cuando de a entradas, hay que buscar un modo mas usable de
puntuar… cuando le doy, directamente debería de ir a las que me
falten por puntuar. Y buscar un metódo más sencillo, ademas de
poder consultar en una nueva ventana la entrada., el tema como
está ahora de mostrar, no le veo valor, ya que tengo que dar una
una, siempre veré todas… falta ver el número de entradas de tengo
pendientes, por valorar. Ok.
Sección de Top Prescriptores: por marca sumatorio de entradas
por cada usuario , y por cada lugar que tengamos sindicado., poder
ver las entrdas por cada uno de ellos y las gráficas de tendencias en
función del número de entrdas, su valor y fechas. Los prescriptores
son los usuarios externos que hablan sobre nuestra marca. Por
tanto habrá que ampliar el modelo de datos para dar cabida a los
mismos y controlar las entradas de cada cual. Se hará una pantalla
nueva para ver a los prescriptores. En ella se mostrará un listado de
prescriptores (por defecto aparecerán los top, es decir los que más
entradas tengan). Cuando se pinche en uno se pasará a la pantalla
de análisis donde aparecerán las entradas de ese prescriptor y el
gráfico de tendencia de entradas filtrado por valor o completo.
¿está el tema de analicits de Google?,habría que ponerlo. Tienes mis
datos de cuenta, para crear una. No está puesto. Lo ponemos.
La gráfica de tendencias, debería de haber un todos, que seria el
que está por defecto y luego poder filtar por cada valor de marca.
Añadimos el filtro a la gráfica de tendencia de entradas puntuadas
por fecha.

Especificación de “iii. Mensaje de acciones pendientes”
Cada marca tendrá un brandAngel marcado como “BrandAngel principal”. Dicho brand
angel podrá gestionar una lista de tareas a hacer.
Cada tarea constará de título, descripción, fecha incial, fecha final, usuario(s) asignado(s) y
estado. Al darla de alta se creará en estado pendiente.
A todos los usuarios en la pantalla de mis marcas les aparecerá una señal en la marca
correspondiente si tiene alguna tarea asignada para la misma pendiente de finalizar
(estados pendiente, en curso o rechazada)
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Se desarrollará una pantalla dentro de cada marca para que los usuarios puedan ver sus
tareas asignadas. El BrandAngel Principal podrá ver en esa pantalla todas las tareas de la
marca y modificarlas como desee (cambiar de estado, de usuario asignado, borrarlas).
El usuario que tiene asignada la acción podrá pasar la misma a estado en curso. Cuando
considere que ha finalizado la acción, la pasará a estado finalizada. El brandAngel principal
entonces la podrá pasar a estado aceptada o rechazada.
Cada vez que un usuario cambia de estado una tarea, podrá añadir un comentario a la
misma que será visualizado en el historial de la tarea.
Para cada tarea será posible consultar su historial (cambios de estado en qué fechas) tanto
por parte del brand angel principal como por parte del usuario al que se le ha asignado la
tarea.
Los usuarios no podrán ver las tareas asignadas a otros usuarios de la misma marca.
Los cambios de estado en las tareas serán notificadas a la persona implicada (brand angel
principal o usuario responsable de la tarea) via mail o correo interno. Los usuarios podrán
definir en su perfil por qué medio desean recibir este tipo de notificaciones (incluyendo la
opción de desactivarlas).
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9.3 Apèndix C. Planificació continua
Aquest apèndix recopila la planificació continuada que es va realitzar en el projecte, és
a dir, el conjunt d‟iteracions i les històries que formen part de cada una d‟elles.
Cada iteració comença amb una capçalera gris en la que ens trobem de dreta a
esquerra:
El número d‟iteració. A l‟exemple: 1.
La data en que comença la iteració (totes les iteracions duren una setmana, 5
dies laborables). A l‟exemple: 1 Jun 2009.
Els punts realitzats en aquella iteració. Exemple: Pts: 1.
El percentatge de dedicació de l‟equip, és a dir, quant de temps del total de la
setmana s‟ha dedicat a fer el projecte. En quasi totes les iteracions no diu res
perquè és el 100%, però les setmanes que eren vacances podem veure un
0%. A l‟exemple:

.

Il·lustració 9. Exemple de visualització d'una iteració amb una història

Les iteracions tenen a sota seva les històries. Cada història està representada per
una fila que en funció del seu estat es d‟un color diferent:
Verd: si està acabada i acceptada.
Groga: si s‟ha començat però no s‟ha acabat i acceptat.
Blanca: si encara no s‟ha començat.
A cada història trobem de dreta a esquerra la següent informació:
Una icona que representa el tipus d’història, que pot ser:
o

Features

o

Chores

o

Bugs

o

Releases
A l‟exemple:

.
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Una icona que representa els punts estimats de la història
l‟exemple:

. A

.

Les etiquetes assignades a la història; text de color verd. Es opcional.
L‟exemple no en té.
El títol de la història.
Les inicials de l‟encarregat de fer la història, que poden ser:
o

(IS) Isidre Santaularia.

o

(LP) Laura Piqué.

o

(EM) Eduard Mateu.

o

(HP) Hèctor Parra.
A l‟exemple: (HP)

A continuació es mostren totes les iteracions a partir de captures fetes directament de
l‟eina utilitzada al projecte: Pivotal Tracker.
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Es pot observar que van quedar algunes històries pendents, que apareixen a la última
iteració a fer. Algunes s‟havien fet en part (grogues) i d‟altres no s‟havien començat
(blanques), però no es van considerar necessàries per la finalització del projecte. Cal
remarcar que totes les històries fan referència a la realització de proves, i que es
podrien de tenir en compte per futures ampliacions.
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