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Resum 
 
En l’actualitat els projectes de software tenen cada vegada un pes major. Per aquest motiu, 
la quantitat d’eines per ajudar a resoldre els problemes que presenten o facilitar tasques 
dels mateixos és més elevada. 
 
La gestió dels projectes de software és una part vital per a la viabilitat i per poder tenir èxit 
en el desenvolupament. A mesura que els projectes són més grans i més complexes, la 
quantitat de requisits també creix i per tant l'organització es fa més difícil. Per ajudar a 
solucionar aquest problema neix OpenReq, una eina intel·ligent per a la recomanació i 
presa de decisions en projectes basats en requisits. 
 
La quantitat de requisits en projectes open source és cada vegada més gran i per tant la 
persona encarregada de la gestió de requisits té un treball més complex. En projectes en 
els quals s’han d’assignar centenars de requisits a grups de treballs grans fan que sigui una 
tasca gairebé impossible. Per aquest motiu, un dels mòduls del projecte d'OpenReq és 
l'StakeHolders Recommender, que recomana usuaris rellevants per assignar a requisits.  
Aquest Treball de Fi de Grau se centra en la integració les funcionalitats d'aquest mòdul 
aplicades als bugs d’un projecte, és a dir, es tractaran els bugs com a requisits. 
 
L’eina seleccionada on s’implementaran les funcionalitats és Bugzilla, una eina open source 
utilitzada globalment per reportar i tenir control dels bugs que sorgeixen en un projecte. 
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Abstract 
At the present time, software projects are becoming more important. Therefore, tools that 
aim to solve problems or facilitate tasks in software projects are becoming more popular. 
 
The management of software projects is crucial for the development and viability of the 
project itself.  As projects become bigger and more complex, so do the requirements, and 
therefore the management also becomes more difficult. OpenReq was created in order to 
solve this problem. OpenReq provides a set of smart tools with the goal of easing the 
decision-making in requirement-based projects. 
 
The amount of requirements in open source projects is increasing and for that reason the 
person behind the management of those projects is having more difficulties when it comes 
to assign people to requirements. Sometimes, one person can’t have a scope of the whole 
project and knowing every aspect of it is nearly impossible. For that reason, one of the 
modules of OpenReq is the Stakeholders Recommender. This module recommends 
relevant users to assign requirements. This Final Degree Project will focus on integrating the 
functionalities of this module into a bug management tool. 
 
The selected bug management tool is Bugzilla, an open source tool globally used to report 
and manage the bugs that happen during a software project. 
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Resumen 
En la actualidad los proyectos de software tienen cada vez mayor peso. Por este motivo, la 
cantidad de herramientas para ayudar a resolver los problemas que presentan o facilitar 
tareas de los mismos es más elevada. 
 
La gestión de los proyectos de software es una parte vital para la viabilidad y para poder 
tener éxito en el desarrollo. A medida que los proyectos son más grandes y más complejos, 
la cantidad de requisitos también crece y por tanto la organización se hace más difícil. Para 
ayudar a solucionar este problema nace OpenReq, una herramienta inteligente para la 
recomendación y toma de decisiones en proyectos basados en requisitos. 
 
La cantidad de requisitos en proyectos open source es cada vez más grande y por lo tanto 
la persona encargada de la gestión de requisitos tiene un trabajo más complejo. En 
proyectos en los que se tienen que asignar y controlar centenares de requisitos en grupos 
de trabajo de muchos trabajadores hacen que sea una tarea prácticamente imposible. Por 
este motivo uno de los módulos del proyecto de OpenReq es el StakeHolders 
Recommender, que recomienda usuarios relevantes para asignar a requisitos. Este Trabajo 
de Fin de Grado se centrará en la integración de las funcionalidades de este módulo 
aplicado al los bugs de un proyecto, es decir, se tratarán los bugs como requisitos. 
 
La herramienta seleccionada donde se implementarán las funcionalidades es Bugzilla, una 
herramienta open source utilizada globalmente para reportar y tener control de los bugs 
que surgen en un proyecto. 
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1. Context 

1.1 Introducció 
Aquest projecte és un Treball de Fi de Grau de la especialitat d’Enginyeria del Software de 
la Facultat d’Informàtica de Barcelona [1], UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). Es 
tracta d’un projecte de la modalitat A en el que s’intenta col·laborar amb el projecte 
europeu H2020 d’OpenReq [2], el qual té com a meta desenvolupar, avaluar i transferir 
mètodes innovadors, algorismes i eines per ser aplicats en la Enginyeria de Requisits [3] en 
projectes de software distribuïts i de gran escala. 
 
El projecte OpenReq té diferents mòduls, i per aquest projecte ens centrarem en el mòdul 
del StakeHolder Recommender [4]. Aquest mòdul consisteix en una eina que agafa les 
dades d’un projecte i mitjançant un algorisme de recomanació, es capaç de donar una 
puntuació als diferents usuaris basats en un requisit per tal que la persona encarregada de 
l’assignació pugui prendre una millor decisió. 
 
L’objectiu principal del projecte és integrar les funcionalitats del mòdul del StakeHolder 
Recommender, dins d’una eina de gestió de bugs anomenada Bugzilla [5]. 
 

1.2 Contextualització 
L’Enginyeria de Requisits (ER) és la branca de l’enginyeria de sistemes que s’encarrega de 
definir les propietats dels sistemes de software, les seves limitacions, els objectius que 
s’han de complir i les suposicions del seu entorn. 
 
L’ER ha estat un focus d'investigadors i practicants durant més de tres dècades, amb 
nombroses conferències, revistes i eines dedicades, ja que es considera com una de les 
fases més crítiques en els projectes de software [6]. D'estar mal implementada, implica un 
dels majors riscos per al fracàs del projecte. Avui dia, els projectes de software tenen 
encara una alta probabilitat de ser cancel·lats o d'excedir els recursos planificats. A causa 
d'això, es va trobar que el 40% dels costos totals del projecte estan associats a la 
reelaboració provocada per requisits de baixa qualitat [8]. 
 
L'ER usualment rep entre el 2% i 4% de l'esforç total del projecte [9]. Per tant, 
incrementant aquest baix percentatge s'obtindrà una taxa d'èxit del projecte 
significativament més elevada. En un dels informes de Gartner [10] s'afirma que els 
defectes dels requisits són la tercera font més important de defectes del producte després 
de la codificació i el disseny, però són la primera font de defectes lliurats a l'usuari. 
A més, corregir un defecte en producció és aproximadament entre 100 i 200 vegades més 
costós que corregir-lo durant l'etapa de requisits. 
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1.2 Actors implicats 
● L’autor del projecte, és el que s’encarregarà de totes les tasques des de la recerca 

d’informació, documentació i desenvolupament. 
● El projecte OpenReq, gràcies a la integració d’un dels seus mòduls en una eina de 

tracking de bugs. 
● Desenvolupadors de software, els usuaris principals de Bugzilla que podran utilitzar 

l’extensió. 
● Eina on s’implementa l’extensió, en aquest cas serà Bugzilla. 
● La Facultat d'Informàtica de Barcelona, com a suport del projecte. 
● El director i codirectora del projecte que tenen com a responsabilitat el guiatge de 

l’autor dins del projecte i oferir ajuda en els temes que siguin del seu coneixement.   
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2. Estat de l’art 
Per aquest treball, s'ha realitzat una recerca d'altres extensions de recomanació dins de 
Bugzilla. Només s'ha trobat una eina que complia aquests requisits. Aquesta eina 
s'anomena NextBug [26] 
 

2.1 NextBug 
NextBug és una eina que recomana bugs similars en eines open source. Està integrada 
dins de Bugzilla com a extensió i va estar dissenyada per ajudar als usuaris a trobar bugs 
que siguin similars a bugs que ja han realitzat. 
 
Encara i no estar orientada cap al mateix tipus d'usuari que el SR el funcionament és similar 
al que es vol aconseguir amb aquesta integració. En aquest cas l'usuari escull basat en una 
puntuació quin és el seu següent bug a resoldre i en el nostre cas l'usuari escull, el bug i 
l'usuari. 
 
La implementació serà bastant similar (Figura 1), NextBug extrau informació de Bugzilla i 
envia aquestes dades a un servei extern de NextBug per tal de processar la informació i 
retornar el resultat. En el cas de la nostra implementació s'agafaran les dades de Bugzilla i 
s'enviaran al servei del SR per processar les dades i retornar el resultat. 
 
 

 
Figura 1. Arquitectura de NextBug  
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3. Formulació del Problema 

3.2 Motivació 
Com s'ha observat en l'apartat de Contextualització (1.2), és important assignar el personal 
a tasques en les quals són experts i tenen millor resultats. A mesura que els projectes de 
software són més grans i sobretot el projectes open source, és més difícil que una persona 
pugui tenir una visió completa de tots els requisits i les persones que treballen el projecte. 
Per tal d'afrontar aquest problema es va crear el mòdul del SR.  
Per tal de donar visibilitat a aquest mòdul i fer-lo més accessible als usuaris per als quals 
està destinat és necessari que aquestes funcionalitats estiguin disponibles i integrades en 
una eina que està directament relacionada, com és Bugzilla. 

3.2 Objectiu 
L'objectiu principal d'aquest projecte és desenvolupar una extensió de Bugzilla que permeti 
als usuaris poder utilitzar les funcionalitats del SR dins de la mateixa eina. Es vol 
desenvolupar aquesta eina de tal manera que pugui ser compatible amb qualsevol 
instal·lació de Bugzilla, i per tant es pugui publicar com a extensió publica. 

3.3 Requisits 
El principal requisit és el desenvolupament del codi per tal d'integrar les funcionalitats 
següents de les quals disposa el SR: 

- Carregar les dades dins del SR de forma automàtica. 
- Recomanar l'assignació d'un bug concret a un usuari. 
- Acceptar la recomanació i realitzar l'assignació de forma automàtica. 
- Rebutjar un usuari a tenir en compte en futures recomanacions. 
- Desfer un usuari rebutjat anteriorment. 
- Disposar d'una interfície d'usuari dins de Bugzilla per realitzar els requisits anteriors 

que no són automàtics. 
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4. Abast 
L'abast del projecte comprèn l'estudi de les extensions de Bugzilla per tal de desenvolupar 
una extensió que sigui pública, el coneixement de les funcionalitats del SR i com 
comunicar-se de forma externa amb el mateix, la creació d'una interfície d'usuari dins de 
l'eina de Bugzilla i el desenvolupament del codi necessari per poder integrar les 
funcionalitats comentades en l'apartat dels requisits. 

4.1 Obstacles 

4.1.1 Desconeixement de la tecnologia 

Bugzilla és una eina programada amb Perl [11] per a la lògica i amb Template Toolkit [12] 
per a les vistes. L'autor d'aquest projecte té un desconeixement total del funcionament de 
Perl i requerirà un estudi i comprensió prèvia per part de l'autor per tal de conèixer la 
sintaxi. És el mateix cas per a la lògica de les vistes amb Template Toolkit, l'autor no ha 
treballat mai amb aquesta tecnologia i això pot comportar problemes i endarreriments en el 
desenvolupament. 
A més a més, en el projecte es requeriran coneixements de HTML [13] i CSS [15] per 
generar la interfície i també Javascript [14] per realitzar les crides HTTP [16] per 
comunicar-se amb el SR. D'aquestes quatre tecnologies l'autor té un coneixement mitjà 
que en principi serà suficient per al que es requereix. 

4.1.2 Desconeixement de l’eina 

Bugzilla és una eina completament desconeguda per a l'autor, mai ha treballat ni utilitzat 
aquesta eina. Tampoc coneix com és la lògica interna ni com s'estructura l'arquitectura 
d'aquesta. Això pot comportar endarreriments en el desenvolupament. 

4.1.3 Restricció temporal 

Aquest TFG té una data límit fixada per al 21 de gener de 2020 que no pot ser estesa per 
les condicions en las quals es desenvolupa el projecte. En el cas de no disposar de temps 
suficient, s'hauran de deixar fora funcionalitats. 

4.1.4 Recollir dades reals 

Per tal de comprovar que la integració funciona correctament s'haurà de disposar de dades 
reals per fer proves. En el cas que Bugzilla no disposi d'una eina d'exportació de dades, 
s'haurà de crear una eina per tal d'exportar les dades mitjançant una API de Bugzilla. Això 
pot suposar un risc si les dades que es poden extreure de Bugzilla amb l'API no són 
correctes o si existeixen camps que són necessaris i no es poden recollir amb l'API. 
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5. Metodologia 

5.1 Metodologia de treball 
Durant el transcurs del projecte s'ha aplicat una metodologia àgil amb reunions setmanals 
amb la codirectora. També hi ha hagut reunions amb terceres persones implicades amb 
diverses àrees del SR. Aquestes reunions tenien com a objectiu el seguiment del projecte, 
determinar quines són les tasques a tenir en compte per a la següent reunió, solucionar els 
dubtes que han sorgit durant la setmana i explicar els problemes durant el 
desenvolupament. 
 
El projecte s’ha dividit de forma natural en 3 etapes. 

5.1.1 Etapa 1: Planificació 

Correspon a l'etapa inicial amb l'estudi del problema a resoldre, identificar els requisits 
necessaris i la recerca de la documentació necessària. Comprèn també la part de l'estudi 
de les tecnologies que s'utilitzaran durant el desenvolupament i altres tecnologies que 
puguin estar relacionades amb el projecte així com el funcionament de les mateixes. El fi 
d'aquesta etapa marca el començament del desenvolupament. 

5.1.2 Etapa 2: Disseny i desenvolupament 

Aquesta etapa comprèn el desenvolupament del producte principal del projecte. Es 
requerirà implementar els casos d’ús explicats més endavant, i també la configuració de 
l'entorn de desenvolupament, el disseny de la interfície del projecte i la presa de decisions 
que afectin el desenvolupament. 
 
Aquesta etapa també comprèn la creació de l’eina per extreure dades d’un Bugzilla real i 
poder inserir-los en una versió local. 

5.1.3 Tancament 

És l'última etapa del projecte, el desenvolupament ha estat finalitzat i es garanteix el 
funcionament del mateix mitjançant proves amb dades reals. S’ha de configurar un servidor 
amb Bugzilla de tal manera que es pugui accedir de forma pública. A més a més, es 
redacta la memòria final del projecte que descriu les tasques realitzades a cada etapa. 

5.2 Eines de seguiment 
Per a la comunicació entre l’autor  i la codirectora es van utilitzar eines habituals com el 
correu electrònic i Skype [19] per a les reunions no presencials. La documentació del 
projecte va ser emmagatzemada a Google Drive [20] i es donava retroalimentació 
mitjançant l'eina de suggeriments d'aquest. 
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En el que es refereix al desenvolupament, es va treballar tecnologies de gestió de versions 
com Git [21] per garantir que qualsevol error es podia revertir. 

5.3 Mètodes de validació 
Mitjançant les reunions de seguiment es mantenia un control de l'avanç del projecte en 
referència al codi. 

5.4 Duració del projecte 
Aquest projecte té una duració estimada de 20 setmanes, començant el 9 de setembre i 
acabant el 28 de gener. 
 
L'estimació de la càrrega de treball del projecte és de 18 ECTS per 30 hores per ECTS, és 
a dir, un total de 540 hores. La distribució horària s'explicarà més endavant. 
 
El projecte està realitzat per una sola persona, l'autor d'aquest treball, el qual és 
l'encarregat de dur a terme totes les tasques necessàries per al desenvolupament. El 
director i la codirectora s'encarregaran de donar suport i guiatge a l'autor però no del 
desenvolupament. 
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6. Descripció de tasques 
Gràcies a utilitzar una metodologia àgil, cada setmana es fixaven uns objectius a complir 
per a la pròxima setmana, encara i que no es van donar noms ni es van anomenar etapes 
com a tal, el projecte es pot veure clarament diferenciat en les tres etapes comentades 
anteriorment. En aquest apartat entrarem en detall en què s'ha realitzat durant cada etapa. 

6.1 Etapa 1: Planificació 

6.1.1 Planificació del projecte (GEP) 

Durant aquesta etapa es va redactar part de la memòria encara que no de forma definitiva 
sobre la gestió del projecte, seguint el guió de GEP, donant forma a la part inicial de la 
memòria sobre l'abast, la formulació del problema i l'estat de l'art entre d'altres. 
 
Es va decidir de forma definitiva que l'eina en la qual s'havia de fer la integració seria 
Bugzilla i es va dur a terme una investigació de quines tecnologies i quins requeriments 
eren necessaris per al desenvolupament de les funcionalitats. 

6.1.2 Estudi de Perl 

La part més important d'aquesta etapa i que va portar més temps va ser en conèixer i 
entendre algunes de les tecnologies que s'utilitzarien en el projecte. Primerament es va 
estudiar el llenguatge PERL per entendre la sintaxi bàsica i poder llegir codi de manera 
fluida. Es va entendre com funcionava la lògica condicional i els bucles. Es van realitzar 
exemples bàsics per veure el funcionament. Un cop es tenien aquests exemples bàsics es 
van realitzar proves més complexes que incloïen problemes més complexos com l'ús de 
llibreries per fer consultes SQL o per fer crides HTTP. 

6.1.3 Estudi de Bugzilla 

Un cop es va assolir un nivell bàsic però òptim es va procedir a investigar com funcionava 
Bugzilla a nivell d'arquitectura, és a dir, com el codi parlava amb les vistes i com Bugzilla 
controlava certs aspectes com la comunicació amb la base de dades. Un cop entesos 
aquests conceptes es va procedir a investigar com funcionava concretament la part de les 
extensions i quines possibilitats oferia.  

6.2 Etapa 2: Disseny i desenvolupament 

6.2.1 Instal·lació de l’entorn de desenvolupament 

En primera instància es va haver de configurar l'entorn de treball per poder treballar, això 
implicava la instal·lació dels kits de desenvolupament de Java i Perl, un servidor local per 
tal de poder executar Bugzilla, en aquest cas va ser Apache2 [22], una base de dades (de 
les opcions compatibles per Bugzilla es va escollir MySQL [18]) i un editor de codi, 
concretament Visual Studio Code[23]. 
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6.2.2 Disseny de la interfície 

El primer pas un cop l'entorn de desenvolupament estava funcionant va ser aconseguir 
afegir elements visuals a Bugzilla. Es va fer de manera incremental primerament afegint una 
taula amb dades, posteriorment es van afegir botons i finalment es passaven dades entre la 
vista i el controlador de Bugzilla. 
Basant-se en les funcionalitats necessàries i com estava actualment dissenyada la webapp 
del SR, es va crear la interfície definitiva dins de Bugzilla. 

6.6.3 Implementació de funcionalitats 

Un cop es podien mostrar dades passades pel controlador a les pàgines de Bugzilla es va 
procedir a implementar els diferents casos d'ús requerits. Es va fer en l'ordre en què 
s'explicaran més endavant i amb un conjunt de dades petit. 

6.6.4 Col·lector de dades 

Un cop estaven implementades totes les funcionalitats es va haver de crear una eina 
externa per tal de recopilar dades d'un Bugzilla real i poder-los afegir a la versió pròpia, ja 
que Bugzilla no disposa d'aquesta funcionalitat. Aquesta eina consumia una API de Bugzilla 
per tal d'agafar la informació mínima necessària pel funcionament de la integració del SR i 
creava els corresponents inserts per a una base de dades de MySQL. 

6.3 Etapa 3: Tancament 

6.3.1 Configuració del servidor públic 

Per tal de poder fer proves i per tal de comprovar que funcionava correctament s’havia 
d’instal·lar en un servidor públic i veure el seu funcionament. Es va haver de configurar un 
servidor en Linux, que era diferent amb el que s’havia treballat en local que era amb 
Windows.  

6.3.2 Proves amb dades reals 

Un cop el servidor estava instal·lat, s’utilitzaria el recopilador de dades per agafar les dades 
d’un Bugzilla real i provar els diferents casos d’ús. 

6.3.3 Redacció final 

La major part d’aquesta etapa ha sigut la redacció final de la memòria, afegint gran part del 
contingut, ja que només s’havia fet redacció durant la primera etapa amb GEP. 

6.4 Estimació de les Tasques 
La taula 1 mostra els temps estimats per a cada tasca mencionada anteriorment. 
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Tasca  Durada(hores) 

Planificació del projecte (GEP)  80 

Estudi de Perl  40 

Estudi de Bugzilla  40 

Instal·lació de l’entorn de desenvolupament  30 

Disseny de la interfície  30 

Implementació de funcionalitats  80 

Col·lector de dades  80 

Configuració del servidor públic  50 

Proves amb dades reals  50 

Redacció final  60 

Total  540 

Taula 1: Resum de la duració estimada per cada tasca 
 

6.5 Diagrama de GANTT 
A continuació es mostra el diagrama de Gantt per a les tasques descrites anteriorment. 
En primer lloc, la taula 2 conté les tasques amb la duració i quan comença i quan acaba 
cadascuna, així com el risc de cada tasca. 
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Taula 2. Distribució de tasques en el temps de Gannt 

 
A la figura 2 es mostra el diagrama de Gantt distribuït en el temps juntament amb les 
dependències. S’han comptabilitzat dies de 8 hores i no s’han tingut en compte els caps de 
setmana ni els dies festius. En la tercera etapa es pot veure un espai també per les festes 
de nadal. 
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Figura 2. Distribució de tasques en el tems de Gannt 1 
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6.6 Dificultats 
Durant la realització del projecte han sorgit diferents dificultats. 
 
En primer lloc el desconeixement del llenguatge de programació principal del projecte, 
PERL. Com que no es podia escollir el llenguatge de programació en el que l'autor ja 
tingues experiència pròpia a causa de requisits del projecte, l'autor ha hagut d'aprendre 
primerament com funcionava aquest llenguatge. Cal dir que PERL és un llenguatge que 
encara i tenir ús, no és dels més populars actualment, per tant a l'hora de buscar 
informació concreta o resoldre dubtes per part de la comunitat ha sigut un repte. Part de la 
informació estava desactualitzada o portaven a enllaços trencats. 
 
En segon lloc, l'eina en la qual es desenvolupava l'extensió era totalment desconeguda per 
a l'autor i per tant no tenia coneixements previs d'aquesta. També cal destacar que és una 
eina open source i que per tant depèn de la comunitat per al seu desenvolupament i 
manteniment. Durant la recerca he trobat enllaços trencats i la mateixa documentació de 
Bugzilla té algunes incoherències que han causat més d'un retard en el desenvolupament a 
l'autor. Pel que fa a les extensions de Bugzilla la documentació de les extensions no és 
gaire extensa i no presenta molts exemples. De fet part de la recerca s'ha fet mirant 
directament el codi d'altres extensions públiques. 
 
En tercer lloc, a l'hora de realitzar el col·lector de dades hi ha hagut problemes amb l'API 
de Bugzilla. Un cop l'eina estava finalitzada, l'autor va trobar que l'API sempre retornava els 
mateixos identificadors de bug en l'endpoint que s'estava utilitzant i per tant es va haver de 
reescriure part de l'eina utilitzant un altre endpoint. A la documentació no estaba 
documentat aquest problema. 
 
En quart lloc, fer proves amb dades reals ha sigut bastant complicat. La magnitud de les 
dades amb les quals es volien fer les proves era tan elevada que el processament de les 
mateixes per part del SR trigava un parell de dies. Com que l'autor, per al 
desenvolupament, treballava amb un conjunt de dades reduït, no hi ha hagut retard en el 
desenvolupament en aquest tema, però a l’hora de fer les proves amb les dades finals ha 
trobat errors que no estaven prevists. 
 
Degut a que la crida a l’API per carregar les dades del SR consumia massa temps abans de 
donar una resposta, s’ha hagut de descartar aquest cas d’ús. Per volums de dades petits 
és viable però per a grans volums de dades, s’hauria de reescriure aquest endpoint, de tal 
manera que retornes la resposta quan rep les dades i no quan acaba de processar. 
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6.7 Recursos 

6.7.1 Hardware 

Ordinador personal. No requereix de cap component o requeriment específic. (AMD Ryzen 
5 3600X, 16GB RAM, GeForce GTX 1060). 
 

6.7.2 Software  

● Windows 10 
● VsCode  
● git 
● Perl 
● Java 
● Apache 
● MySQL 
● Golang 
● Google Docs 

6.7.3 Humans 

Per a la realització d’aquest projecte, també farà falta treballar de diferents rols: 
● Directors de projecte 
● Dissenyador de software 
● Programador 
● Tester   

24 



 

7. Riscos i pla d’acció 
 
Durant el desenvolupament del projecte pot sorgir algun risc que pugui comprometre la 
realització del mateix. 
 
Un risc pot ser que les extensions de Bugzilla estiguin limitades i no permetin implementar 
algunes de les funcionalitats. En aquest cas s'estudiarà la millor possibilitat per trobar una 
solució o s'identificarà com una funcionalitat que no es pot implementar i es continuarà 
realitzant altres tasques. 
 
Es pot donar com a risc també que no es puguin aconseguir dades reals per poder fer les 
proves, ja que Bugzilla no té una eina pròpia per exportar les dades. En aquest cas es 
generarien unes dades de prova suficientment grans per poder equiparar a un cas real. 
 
En cas que apareguin aquests riscs o d'altres que no s'hagin identificat aquí, les reunions 
setmanals són una bona estratègia per identificar el més aviat possible aquests problemes i 
trobar la solució més adequada com més aviat millor. 
 
S'intentarà sempre garantir la integració de les màximes funcionalitats possibles i intentar 
seguir el diagrama de Gantt sempre que sigui possible. 
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8. Identificació de costos 
En aquest apartat es farà un desglossament dels costos i despeses generades en el 
desenvolupament del projecte. 

8.1 Costos directes 

8.1.1 Hardware 

Com que el projecte només consisteix a desenvolupar un software, no ens cal res més que 
un ordinador. A la taula 3 podem veure el cost associat al hardware. 

 

Producte  Preu(€)  Vida útil  Amortització(€) 

Ordinador (amb els dispositius necessaris)  1.200  4 anys  150 

Total  1200    150 

Taula 3. Costos associats al hardware 

8.1.2 Software 

En el cas del nostre projecte, els costos associats al software seran molt pocs, ja que 
treballarem totalment amb tecnologies open-source o gratuïtes. L'únic cost és el sistema 
operatiu Windows. La Taula 4 mostra aquestes despeses. 

 

Producte  Preu(€)  Vida útil  Amortització(€) 

Windows 10  110  3 anys  18,15 

VsCode v1.36  0    0 

git v2.6  0    0 

Perl v5  0    0 

Java v9.04  0    0 

Apache v1.1  0    0 

MySQL v5.6  0    0 

Golang v1.10  0    0 

Google Docs  0    0 

Total  110    18,15 

Taula 4. Costos associats al software  
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8.1.3 Humans 

La Taula 5 mostra els recursos humans necessaris per al desenvolupament del projecte. 
 

Rol  Preu/Hora  Hores  Cost(€) 

Directors de projecte  50€  100  5.000 

Dissenyador de software  35€  64  2.240 

Programador  35€  224  7.840 

Tester  20€  16  320 

Total      15.400 

Taula 5. Recursos humans 

8.2 Costos indirectes 
A la Taula 6 podem veure les despeses indirectes del projecte. 

 

Producte  Preu  Unitats  Cost 
aproximat(€) 

Electricitat  0,11€/kWh  600kWh  66 

Paper  5,15€/pack  1 pack  5,15 

Total      71,15 

Taula 6. Despeses indirectes 
 

8.3 Contingències 
La manera escollida per al càlcul de les contingències és destinar un percentatge 
específicament del 15% del cost del projecte (Taula 7). 
 

 

Tipus  Percentatge  Cost(€) 

Costos Directes  15%  2.335,26 

Costos Indirectes  15%  10,67 

Total    2.345,93 
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Taula 7. Contingències 

8.4 Imprevists 
L'únic cost imprevist podria ser que l'ordinador del projecte tingui una avaria, amb una 
reparació estimada de 150€. 

 

Imprevist  Preu(€)  Probabilitat  Cost(€) 

Avaria en l’ordinador  150  15%  22,5 

Total      22,5 

Taula 8. Imprevists 

8.5 Pressupost final 
A partir de la informació detallada en les taules anteriors, es calcula el següent pressupost 
final tenint en compte les següents consideracions: 

● Els costos particulars tenen inclosos els impostos corresponents. 
● Se suposa que els costos són constants durant la vida del projecte. 
● No existeix marge de benefici. 

 

Concepte  Cost(€) 

Costos directes  15.568,40 

Costos indirectes  71,15 

Contingències  2.345,93 

Imprevistos  22,5 

Total  18.007,98 

 Taula 9. Despeses indirectes 

8.6 Control de gestió 
Amb la finalitat de controlar el pressupost, al final de cada tasca s’actualitzarà el 
pressupost amb la quantitat efectiva d’hores consumides i els recursos utilitzats i també les 
despeses inesperades que hagin sorgit durant el desenvolupament de cada tasca. Es 
compararan aquests números amb els estimats prèviament per obtenir indicadors que 
mostrin el desviament entre el que estava previst i el que ha sigut. 
Els indicadors són: 

● Desviament dels recursos humans en preu: (Despesa Estimada - Despesa Real) x 
Hores Reals. 
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● Desviament en hores consumides: (Hores Estimades - Hores Reals) x Despesa 
Estimada 

● Desviament total d’hores en preu: (Hores Estimades – Hores Reals) x Despesa Real 
● Desviament total en recursos humans: total despesa estimada de recursos humans 

– total despesa real de recursos humans   
● Desviament total en Hardware: total despesa estimada en hardware – total despesa 

real hardware   
● Desviament total en Software: total despesa estimada en software – total despesa 

real software   
● Desviament total en Despeses Directes: total cost estimat en despeses directes – 

total cost en despeses directes   
● Desviament total en Despeses Indirectes: total cost estimat en despesa indirecte – 

total cost en despeses indirectes  
● Desviament total en Contingències: total cost estimat en contingències – total 

despesa en contingències   
● Desviament total en Imprevists: total cost estimat en imprevistos – total despesa en 

imprevistos   
● Desviament total en Pressupost Final: total despesa estimada en pressupost final – 

total despesa en pressupost final  
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9. Informe de sostenibilitat 
En aquesta secció s'avaluarà la sostenibilitat del nostre projecte en tres àrees, econòmica 
social i ambiental. S'utilitzarà la matriu de sostenibilitat següent: 
 

  PPP  Vida Útil  Riscos 

Ambiental  Consum del 
disseny 

Petjada Ecològica  Riscos Ambientals 

Econòmic  Factura  Plan de Viabilitat  Riscos Econòmics 

Social  Impacte Personal  Impacte Social  Riscos Socials 

 

9.1 Econòmica 
En quant al Projecte de Posada en Producció (PPP), s’ha intentat fer un pressupost ajustat 
a les necessitats del projecte utilitzant eines gratuïtes i els mínims recursos hardware per a 
la correcta realització d’aquest. 
 
Per a la resolució del problema s’optarà per un dels SGBD gratuïts com MySQL.  
 
Respecte a la vida útil en l’àmbit econòmic, el desenvolupament es fa amb vista a publicar 
el codi com a open source, de tal manera que estarà totalment disponible per al públic i 
dependrà de la comunitat que es mantingui o no. 
 
Els riscos econòmics que hi poden haver en el projecte serien més aviat mala estimació del 
temps i per tant la necessitat d’un pressupost més elevat.  
 
Puntuació: 7 sobre 10. 

9.2 Ambiental 
En la part ambiental el projecte no està generant un impacte gaire gran. La integració té 
previst consumir pràcticament el mateix que el Bugzilla normal, no afegeix a la petjada 
ecològica i no s’han identificat riscos ambientals. 
 
Puntuació de 8 sobre 10. 

9.3 Social 
Si avaluem el PPP, en l’àmbit personal, podré veure l’aplicació a un cas real de part dels 
coneixements que he anat aprenent durant el grau, i enfrontar-me a riscos reals. 
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En l’impacte social, la integració tindrà un impacte positiu en els usuaris, ja que aporta 
noves funcionalitats. Això repercuteix també en la vida útil, tant del projecte de Bugzilla 
com el d’OpenReq. 
 
Pel que fa a riscos socials, creiem que el projecte no genera riscos en aquest sentit.  
 
Puntuació: 9 sobre 10. 
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10. Especificació del sistema 
En aquest apartat es descriuran els casos d'ús implementats durant el projecte. Aquests 
casos d'ús van ser seleccionats durant la primera etapa del projecte i formen part de les 
funcionalitats del mòdul del Stakeholder Recommender. Per a la implementació d'aquestes 
funcionalitats es va utilitzar l'API que ens van facilitar els desenvolupadors del SR. 
 
Els casos d’ús són el següents (Figura 3): 

● Carregar una base de dades de bugs des de bugzilla en el SR 
● Recomanar per a un bug concret una quantitat k d’usuaris 
● Assignar un dels usuaris recomanats a un bug 
● Descartar un usuari per a futures recomanacions 
● Desfer el pas anterior 

 
 

 

 
Figura 3. Diagrama de casos d’ús. 
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10.1 Descripció dels casos d’ús 

10.1.1 Càrrega de dades 

Actor: Usuari 
Precondicions: Existeix una instal·lació de Bugzilla amb dades en la seva base de dades. 
Disparador: L’usuari vol carregar les dades dintre del Stakeholder Recommender 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari com a administrador accedeix a l’apartat administració de Bugzilla. 
2. L’usuari fa clic en l’apartat Sanity Check. 
3. Bugzilla després de realitzar el Sanity Check comença a carregar les dades. 

10.1.2 Recomanació 

Actor: Usuari 
Precondicions: Existeix una instal·lació de Bugzilla amb dades en la seva base de dades i 
el mòdul del Stakeholder Recommender ja ha carregat les dades i creat el seu model de 
recomanació. 
Disparador: L’usuari vol que el programa el mostri com a màxim k usuaris possibles a 
assignar a un bug concret. 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari accedeix a la visualització d’un bug. 
2. Bugzilla fa una crida a l’API del SR per preguntar per la recomanació per aquell bug 

amb una k predeterminada. 
3. Bugzilla carrega aquestes dades a la vista de bug i li mostra a l'usuari. 
4.  

Escenari alternatiu 
1. Si l'usuari vol canviar el número de recomanacions, introdueix el nou número en un 

camp d’input. 
2. Un cop ha introduït la nova k, fa clic en el botó Recommend. 
3. Es repeteix el pas 2 i 3 amb la nova k. 

10.1.3 Assignació d’un usuari 

Actor: Usuari 
Precondicions: Existeix una instal·lació de Bugzilla amb dades en la seva base de dades i 
el mòdul del SR ja ha carregat les dades i creat el seu model de recomanació. 
Disparador: L’usuari vol assignar un usuari recomanat a un bug concret. 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari accedeix a la visualització d’un bug. 
2. L’usuari escull quin usuari vol assignar dels recomanats i fa clic en Assign. 
3. Bugzilla agafa les dades d’aquest usuari i fa el canvi a la seva base de dades. 
4. Bugzilla recarrega la pàgina amb el nou usuari recomanat dins del camp assigned to 

del bug. 
5. L’usuari pot veure aquest usuari assignat en la vista del bug. 
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10.1.4 Reject d’una recomanació 

Actor: Usuari 
Precondicions: Existeix una instal·lació de Bugzilla amb dades en la seva base de dades i 
el mòdul del SR ja ha carregat les dades i creat el seu model de recomanació. 
Disparador: L’usuari vol descartar un usuari de pròximes recomanacions. 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari accedeix a la visualització d’un bug. 
2. L’usuari escull quin usuari vol fer reject dels recomanats i fa clic en Reject. 
3. El Javascript de la pàgina fa una crida a l’API del SR per realitzar el reject. 
4. L’usuari pot veure l’usuari descartat en gris i amb els botons deshabilitats. 

10.1.5 Desfer un reject 

Actor: Usuari 
Precondicions:  L’usuari es troba en una pàgina de vista de bug amb un reject executat 
anteriorment. 
Disparador: L’usuari vol desfer l’últim reject que ha realitzat. 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari fa clic en el botó Undo Rejection. 
2. El Javascript de la pàgina fa una crida a l’API del SR per realitzar el undo reject. 
3. L’usuari pot veure l’usuari que estava descartat en gris i amb els botons 

deshabilitats habilitats de nou. 
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11. Disseny del sistema 

11.1 Arquitectura del sistema actual 
Per poder programar de forma correcta una extensió a Bugzilla hem de saber com funciona 
internament (Figura 4). La lògica està controlada per scripts .pm o .cgi escrits en PERL que 
s'encarreguen de parlar amb la base de dades i processar les dades rebudes per 
passar-les a les vistes, escrites en forma de templates. 
 

 
Figura 4. Arquitectura de Bugzilla. 

 
L’ esquema de la base de dades de Bugzilla és molt gran tal com es mostra a la figura 10 
(Annex 16.2) però en el nostre cas només ens centrarem en les taules següents: 

- Profiles: Aquesta taula conté els usuaris de Bugzilla. 
- Classifications: Aquesta taula és necessària, ja que és una clau externa de 

Products. 
- Products: Conté els productes sobre els que es registren bugs. 
- Components: Tal i com està definit l’estructura, els bugs estan inclosos dins d’un 

component. 
- Bugs: Els bugs dintre de Bugzilla. 

 
Aquest és l’esquema de les taules utilitzades (Figura 5) 
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Figura 5. Esquema utilitzat de Bugzilla. 

 
 
Existeixen moltes altres taules que, després de fer una recerca s'ha decidit que no eren 
necessàries per al projecte i per tant no s'han tingut en compte. 

 
A l'hora d'implementar una extensió hi ha un directori dintre de l'arrel de Bugzilla anomenat 
extensions que és on s'ha de crear el directori de la extensió. 
En aquest directori trobarem l'script principal escrit amb PERL i anomenat Extension.pm 
que contindrà la lògica de l'extensió i un altre script anomenat Config.pm. A més a més, 
trobarem 4 directoris addicionals: 

● docs 
● libs 
● web 
● templates 
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El directori docs contindrà la documentació en el cas que sigui necessària  per a l'extensió; 
per tant, no és necessari per al funcionament de l'extensió. El directori libs pot contenir els 
scripts en PERL .pm que siguin necessaris, amb codi auxiliar al codi principal del 
Extension.pm. El directori web contindrà arxius d'estil css o arxius javascript que 
consumiràn les vistes. 
 
Per parlar del directori templates hem d'introduir un concepte important a l'hora de 
desenvolupar les extensions en Bugzilla que són els hooks. 

11.2 Hooks 
Els hooks són els punts on Bugzilla permet que les extensions injectin el seu codi. Es 
diferencien en dos tipus de hooks: els hooks de templates, que són els que permeten 
injectar codi a una vista concreta, i els hooks d'esdeveniments, que s'executen en 
moments concrets. 
 
Quan l'execució de Bugzilla es troba amb un hook el que fa és buscar dins del directori 
extensions si alguna de les extensions injecta codi en aquest hook. 
 
Bugzilla no garanteix un ordre concret d’execució del codi de les extensions, per tant el 
creador de l’extensió és responsable de que el seu codi sigui compatible amb altres 
extensions. 

11.2.1 Extensions de vista 

Per tal de capturar una extensió de vista s’ha de crear l’arxiu amb extensió .tmpl dins del 
directori templates seguint una estructura concreta. La ruta on es guarda aquest arxiu 
determina el hook que s’està capturant. Per exemple, si volem capturar el hook de la vista 
de show_bug després de l’apartat dels custom fields aquesta seria la ruta. 
 

- templates/default/hook/bug/edit-after_custom_fields.html.tmpl 
 
En ser un hook original de Bugzilla, ha d'estar dintre del directori default, dintre del directori 
hook, i com que és una vista de bug, s'ha de crear dintre del directori bug, i pel que fa al 
nom de l'arxiu, ha de tenir el prefix edit- més el nom del hook, en aquest cas 
after_custom_fields.html.tmpl. 
 
Per al moment no existeix una documentació sobre quins hooks de vista existeixen i en la 
documentació oficial recomanen buscar les paraules clau Hook.process dintre dels arxius 
de Bugzilla per veure quins hi ha. Si no existeix un Hook que s'apropi a les teves 
necessitats serà necessari reportar en forma de bug al mateix Bugzilla el suggeriment. 
 
Els arxius .tmp poden incloure codi HTML, CSS, Javascript i el mateix codi tmpl. 
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11.2.2 Extensions de codi 

Per poder afegir lògica a Bugzilla s'ha de fer capturant hooks de codi. En aquest cas, això 
es fa dins de l'arxiu Extension.pm. Per a que Bugzilla pugui executar el nou codi, aquest ha 
d'estar dintre d'una funció anomenada amb el mateix nom del hook. Per exemple, existeix 
un hook que s'executa abans de carregar qualsevol template anomenat 
template_before_process. 
 
En aquest cas, dintre de l'arxiu Extension.pm, crearem la funció sub 
template_before_process { } i serà aquí dins on anirà la lògica de la nostra extensió per 
aquest hook concret. 
 
Aquests hooks sí que estan documentats i es poden trobar a la figura 9 (Annex 16.1). 

11.3 Disseny de la interfície 
S'ha dissenyat una interfície d'usuari bàsica perquè l'usuari pugui interactuar amb el 
sistema (Figura 6). 
 
La interfície es pot visualitzar quan un usuari accedeix a la vista d'un bug i consta d'una 
caixa en el que l'usuari pot introduir el número de recomanacions que desitja. Un cop 
introduït el número desitjat, pot fer clic al botó de Recommend Stakeholders per tal de 
recarregar la vista amb el nou número de recomanacions desitjat . 
 
Per sota hi ha una taula amb els diferents usuaris que el SR retorna com a recomanats, i 
per cada usuari es pot veure el seu e-mail, la seva puntuació (Appropietness Score a la 
taula) de recomanació i dos botons per assignar l'usuari i per rebutjat una recomanació. 
 
Per últim, existeix també un botó per desfer un reject. 

Figura 6. Interfície de l’extensió. 
 

11.4 Col·lector de dades 
Per tal de tenir una base de dades amb dades reals, es va buscar si Bugzilla permetia 
l'exportació de les dades d'un servidor a un altre. No es va trobar cap eina pública i són 
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només els administradors de la instal·lació els que tenen accés a les dades i que per tant 
poden realitzar aquestes exportacions. 
Es va preguntar als desenvolupadors del SR com realitzaven ells la càrrega de dades reals 
sense estar integrats en Bugzilla i actualment utilitzen l'API que proporciona Bugzilla. 
 
Es va decidir crear una eina amb Golang, ja que és un llenguatge conegut per l'autor de tal 
manera que fes consultes a l'API de Bugzilla per agafar les dades i transformes aquestes 
dades en inserts. 
Les dades que requeria el SR a l'hora de fer la càrrega de dades eren les següents: 
 

- Participants 
- Persons 
- Projects 
- Requirements 
- Responsibles 

 
Es va fer l'equivalència entre les taules de Bugzilla i les dades del SR de tal manera que 
Participants equivalia a la unió entre usuaris de Bugzilla i els projectes al qual pertanyien en 
el bug en el que estaven assignats. Persons eren directament els usuaris de Bugzilla. 
Requirements que contenia el bug amb informació concreta de l'última vegada que s'havia 
modificat, el nom i el component al qual pertanyia i Responsibles que eren els usuaris que 
estaven assignats com a responsables d'un bug. 
 
Com en tota base de dades relacional, existeixen unes dependències que s'han de 
respectar quan es volen generar dades. En el nostre cas concret es va veure que a més a 
més de les taules de Profiles, Bugs, Component i Project, es necessitava també la de 
Clasifications encara que no conté dades que s'enviïn al SR, ja que era clau externa de 
Products. 
 
El funcionament de l'eina és el següent. En primer lloc l'eina es connecta a l'API de Bugzilla 
d'un servidor concret per veure si està en funcionament. Un cop la conexió és correcta fa 
una consulta a l'endpoint de Productes i agafa la informació necessària (Figura 5). Per cada 
Producte, es fa una consulta per extreure la seva Classification i l'usuari que té assignat. A 
continuació, per cada component del Producte, es realitza una consulta a l'endpoint de 
Component per extreure la informació del mateix component i també els identificadors dels 
bugs del component. Amb aquesta informació es fa una consulta al endpoint de bug i 
s'agafa la informació necessària. Per cada bug es consulten els usuaris que estan 
relacionats. 
Els usuaris poden ser repetits per tant s'ha de tenir en compte que no es generin inserts 
repetits. 
 
Un cop s'ha recopilat la informació es generen els inserts, tenint en compte els tipus de 
dades i fer les conversions necessàries. També s'han de tenir en compte que hi ha camps 
en els quals s'han d'escapar texts perquè poden contenir caràcters especials. 
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Aquests inserts es creen en arxius amb extensió .txt separats segons la taula a la qual fan 
referència, per exemple per a la taula Profiles es genera el arixu profilesInserts.txt és a dir, 
primer el nom de la taula seguit de la paraula Inserts. 
 
Els inserts han estat generats per a una versió de MySQL 5.6. Aquesta versió és l'única 
versió compatible amb Bugzilla. 
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12. Implementació 
Per a la implementació de l’extensió s’han utilitzat diferents tecnologies que es comentaran 
a continuació. 

12.1 Tecnologies utilitzades 

12.1.1 PERL 

Perl és un llenguatge que deriva fonamentalment de C i que va ser dissenyat en el 1987 per 
Larry Wall. 
 
És el llenguatge principal de desenvolupament de l'extensió. Un cop es va decidir que 
l'eina sobre la qual s'havien d'integrar el SR era Bugzilla, el llenguatge quedava restringit a 
PERL, ja que si es vol fer una integració completa, és totalment necessari la utilització 
d'aquest llenguatge. 
 
Per al desenvolupament i per la imposició per part de l'eina de Bugzilla, s'ha utilitzat PERL 
versió 5. 
 
A més a més s’han utilitzat unes llibreries de PERL que es llisten a continuació: 

- LWP-UserAgent versió 2.18 
- Encode versió 2.88, 
- HTTP-Request versió 6.14 
- JSON-MaybeXS versió 1.003009, 
- JSON versió 4.02, 
- JSON-PP versió  2.27 

 

12.1.2 Strawberry PERL 

Pel fet que l'entorn de desenvolupament ha estat realitzat amb Windows, s’ha hagut 
d’instal·lar Strawberry Perl que es una distribució el més semblant a PERL possible per a 
Windows. 
 
Durant el desenvolupament s’ha utilitzat la versió 5.30. 

12.1.3 HTML 

HTML és un llenguatge de marques per al processament de text que es va introduir el 
1192. 
 
Les vistes de Bugzilla estan realitzades amb HTML i per tant ha sigut el llenguatge 
necessari per al desenvolupament. 
 
Per al desenvolupament s'ha utilitzat HTML 5. 
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12.1.4 CSS 

CSS és el llenguatge d'estil introduït l'any 1996 per donar estil als arxius HTML. 
 
Per a la realització del projecte, a més a més de CSS pla, s'ha utilitzat la llibreria d'estil de 
CSS Boostrap. 

12.1.5 Template Toolkit 

Template toolkit és un llenguatge de processament de templates introduït a l'any 2001 per 
Andy Wardley. 
 
Aquest llenguatge també ha estat imposat per Bugzilla per poder introduir lògica als 
templates.  
 
La versió utilitzada en el projecte ha sigut la 2.26. 

12.1.6 Javascript 

Javascript és un llenguatge interpretat introduït l'any 1995. Aquest llenguatge s'ha utilitzat 
per poder fer crides a l'API que proporcionava el SR. 

12.1.7 Golang 

Golang es un llenguatge de programació compilat introduït l'any 2009. 
 
Aquest llenguatge s’ha utilitzat per escriure l’eina externa que recopila dades de Bugzilla 
per crear els inserts. S’ha utilitzat la versió 1.1. 

12.1.8 Apache 

Apache és un servidor HTTP open source introduït l’any 1995. 
 
S’ha utilitzat un servidor Apache versió 2 per tal de poder executar Bugzilla ja que necessita 
d’un servidor i apache era una de les opcions. 

12.1.9 MySQL 

MySQL és un sistema gestor de bases de dades introduït al 1995. MySQL s’ha utilitzat com 
a SGBD de Bugzilla ja que era una de les opcions que oferia l’eina. 

12.1.10 Git 

Git és un sistema de control de versions que s’ha utilitzat durant el desenvolupament del 
projecte. 
 
12.1.11 JSON 
JSON [17] s’ha utilitzat en les respostes tant de l’API de Bugzilla com del SR 
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13. Implantació 
Per tal de poder instal·lar l'extensió en un Bugzilla ja existent s'han de realitzar diverses 
tasques. 
 
En primer lloc, l'administrador de Bugzilla haurà de descarregar-se l'extensió del repositori 
públic on estarà allotjada. Aquesta descàrrega contindrà en un arxiu comprimit el contingut 
que haurà de moure fins a la carpeta extensions de la seva instal·lació actual de Bugzilla. 
 
Un cop ha descomprimit la carpeta de l'extensió al lloc corresponent, haurà d'eliminar 
l'arxiu anomenat disabled. Per acabar, haurà d'executar l'script checksetup.pl per tal que 
les llibreries que necessita l'extensió i que han estat especificades dins de l'arxiu Config.pm 
s'instal·lin de forma automàtica. 
 
En cas que alguna llibreria donés algun error, es poden instal·lar de forma manual sempre 
que s'instal·lin les versions especificades dins de l'arxiu Config.pm. 
 
Si es volen cambiar els parametres de les crides al SR i el path d’on esta allotjat hi ha un 
conjunt de variables editable dins del arxiu Extension.pm (Figura 8) 
 

 
Figura 7. Jerarquia de directoris dintre de Bugzilla. 
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Figura 8. Variables editables dins del arxiu Extension.pm 

 
Per poder executar l’eina que recopila informació de Bugzilla i genera els inserts per una 
base de dades MySQL, s’ha de tenir instal·lat Golang versió 1.10. Un cop instal·lat, es 
descarrega el projecte del data-importer, s’accedeix a la carpeta  i s’executa mitjançant la 
comanda 

- go run main.go 
 
Actualment l’eina desenvolupada en el TFG utilitza el Bugzilla d'Eclipse. Si es vol canviar el 
destí, s'ha de canviar la variable basePath de la línia 10 de l'arxiu main.go al servidor de 
Bugzilla que es desitgi, sempre que aquest servidor tingui instal·lat la versió API de Bugzilla. 
 
L’eina generará un arxiu anomenat inserts.txt que contindrà els inserts necessaris per 
traspassar les dades de les taules: 

- Profiles 
- Classifications 
- Products 
- Components 
- Bugs 

 
L’ordre d’execució dels inserts es el seguent el mateix que la llista anterior. 
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14. Competències 
En aquest apartat s'inclouen els coneixements previs, la justificació de les competències, 
les conclusions del projecte i les dificultats durant el desenvolupament, així com també el 
treball futur. 

14.1 Coneixements previs 
Per referir-nos als coneixements previs, en aquest apartat es comenten les assignatures 
que, des d’un punt de vista personal, han influït més en l’autor a l’hora dels coneixements 
previs requerits per aquest projecte. 
 

● PRO1 Programació I 
● PRO2 Programació II 
● PROP Projectes de Programació 
● BD Bases de Dades 
● SO Sistemes Operatius 

 
Del conjunt d'assignatures llistades anteriorment i que fan referència a part de les 
assignatures obligatòries de la titulació, he pogut extreure una base en diferents àmbits 
requerits pel projecte.  
 
Amb les assignatures de PRO1, PRO2 y PROP he après a desenvolupar-me en qualsevol 
llenguatge de programació que es presenti davant meu. He après les bases dels 
llenguatges de programació estàndard i he assolit una base forta respecte a aprenentatge 
autònom a l'hora de resoldre problemes de programació llegint documentació i buscant 
solucions amb els medis disponibles. 
 
Amb l'assignatura de BD he sabut reconèixer com funcionen les bases de dades 
relacionals, com s'apliquen al món real i com es realitza la comunicació i consultes 
bàsiques per poder tenir una base per continuar aprenent amb aquest àmbit. 

● L'assignatura de SO m'ha ajudat a entendre com funciona un sistema operatiu i 
com configurar bàsicament les funcionalitats en un sistema operatiu. 

 
Del següent segon grup d’assignatures, que compren part de les assignatures de 
l'especialitat d'Enginyeria del Software, he après més en detall diversos aspectes del món 
del software que m'han ajudat a elevar part dels coneixements apresos durant la primera 
fase i portar-los a un nivell superior. 
 

● AS Arquitectura del Software 
● ASW Aplicacions i Serveis Web 
● DBD Disseny de Bases de Dades 
● ER Enginyeria de Requisits 
● GPS Gestió de Projectes de Software 
● PES Projecte d'Enginyeria del Software 
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Amb DBD he fet un pas més endavant en la comprensió i avaluació de les bases de dades. 
Com fer consultes més complexes i com avaluar i intentar optimitzar aquestes consultes 
per tal d'obtenir els millors resultats. 
 
Gràcies a AS he après com aplicar els conceptes de programació al món real, com 
organitzar el codi de manera eficient, clara, entenedora i útil. He après estratègies i patrons 
útils a l'hora de resoldre problemes de software i com construir des d’una vista més 
elevada una solució. 
 
Amb ASW he après com es comuniquen les tecnologies actuals, el món web en general i 
com s'utilitzen protocols d'informació presents en l'actualitat. M'ha servit per poder ajuntar 
coneixements anteriors en solucions útils que es podien cobrar vida de forma ràpida a 
l'abast de tothom. 
 
Per acabar aquest grup, amb ER, GPS i PES he après la complicada tasca de la 
planificació i redacció sota un projecte de software, he après la importància de la 
documentació, de discutir, buscar i comparar les solucions possibles, d'assignar una 
dificultat, d’uns requeriments previs i de poder comptabilitzar d'alguna manera l'esforç que 
pot comportar elaborar una solució o una altra. He après a comunicar-me amb altres parts 
dins d'un projecte i com els enginyers del software són els encarregats de traduir els 
problemes comuns en solucions software. 
 
Finalment, algunes de les assignatures optatives que m'han ajudat durant aquest projecte 
són les de redacció i expressió aplicada als projectes d'enginyeria.  
 

● APSS Habilitats Acadèmiques i Professionals d'Expressió Oral en Anglès 
● WSE Habilitats d'Expressió Escrita en Anglès per a l'Enginyeria 

 
Encara i ser en anglès, aquestes assignatures donen unes bases en quant a redacció  i 
estructuració i plantejament tant a nivell escrit com en l'àmbit oral que són de gran valor. 

14.2 Justificació de competències 
Per aquest treball en concret s’avaluen les següents competències: 
 
CES1.1: Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software complexos i/o crítics. 
El projecte consisteix a desenvolupar una extensió dintre d'una eina de suport a 
l'enginyeria de requisits, per tant es considera necessària aquesta competència per poder 
desenvolupar el projecte. 
 
CES1.2: Donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, dels 
estàndards i de les tecnologies disponibles.  
El software a desenvolupar ha d'estar integrat en un programa ja existent, de tal manera 
que funcioni conjuntament. Per aquest motiu s'ha hagut d'estudiar les tecnologies pròpies 
de l'eina i adaptar la solució al sistema existent. 
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CES1.3: Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la construcció de 
software que es poguessin presentar. 
En tot desenvolupament de software és necessari avaluar els riscos i problemes que es 
poden presentar. 
 
CES1.7: Controlar la qualitat i dissenyar proves en la producció de software. 
S’han realitzat proves per tal de comprovar la correctesa del software desenvolupat durant 
el projecte. 
 
CES2.1: Definir i gestionar els requisits d'un sistema software.  
També s'ha tingut en compte aquesta competència durant el desenvolupament encara que 
els requisits venien molt marcats pel mateix projecte. 
 
A més a més, s'han de tenir coneixements sobre el funcionament de bases de dades i 
desenvolupament web per poder portar a terme l'objectiu del projecte. 
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15. Conclusions 
Per aquest projecte no s’han complert els objectius amb la totalitat. S’ha realitzat una 
integració de les funcionalitats del SR dintre de Bugzilla però la funcionalitat de càrrega de 
dades no funciona per a tots els casos. Si el volum de dades és molt gran i es fa una 
càrrega de dades de forma manual la integració és totalment usable. 
 
S’ha trobat que Bugzilla tampoc permet programar l’execució de codi de manera cíclica en 
les seves extensions i es requereix algun tipus d’ajuda externa per poder dur a terme 
aquestes tasques per tant s’hauria d'estudiar quina seria la manera de realitzar la càrrega 
de dades de forma automàtica des de l’extensió. 
 
A més a més, s’ha assolit un nivell de coneixement de Perl i del funcionament de Bugzilla 
que no es tenia al començament del projecte. 
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16. Treball de futur 
Encara i que l'extensió presenta unes funcionalitats bàsiques que funcionen correctament 
amb volum de dades petits, encara queda treball per fer.  

16.1 Més nivell de personalització. 
En primer lloc l'extensió s'ha de fer més personalitzable, existeixen diferents paràmetres de 
configuració en les consultes al SR que de moment estan de forma immutable en el codi, 
però que en un futur haurien de ser modificables per l'usuari. L’ideal seria que un usuari 
administrador o amb certs privilegis, tingui un panell de configuració dintre de Bugzilla on 
poder modificar els diferents paràmetres. 
 
Aquest treball de futur també es pot afegir a l’eina de col·lecció de dades que actualment la 
direcció de Bugzilla d’on agafa les dades és immutable. A més a més per fer l’eina més 
usable es podria ampliar per fer que es puguin recol·lectar dades d’altres taules i no només 
les necessàries per al SR. 

16.2 Seguretat 
Actualment, en l'extensió només es requereix un usuari registrat per poder utilitzar 
l'extensió. De cara al futur, la solució més correcta seria que només l'usuari que és 
responsable del bug pugui utilitzar les funcionalitats d’assignar, rebutjar o desfer un rebuig. 
Pel que fa a la càrrega de dades, l’ideal seria que només un usuari administrador, o elegit 
per l’administrador tingui privilegis per fer la càrrega de les dades al SR. 

16.3 Càrrega automàtica 
Seria important també trobar la manera de poder fer la càrrega de dades al SR de forma 
periòdica sense que cap usuari hagi de fer cap interacció. Per aquesta solució és possible 
que no només sigui treball de futur de l'extensió sinó també del SR de trobar una manera 
de poder afegir noves dades sense haver de processar tots els bugs de nou. 

16.4 Més funcionalitats 
En el SR existeix una altra funcionalitat que és la de posar en copia a un usuari en un 
requisit concret. Aquesta funcionalitat es va descartar en un principi a causa de les 
limitacions de temps. També es podrien afegir altres funcionalitats per aprofitar la 
integració. 
Per exemple es podria detectar quan es crea un bug nou dintre de Bugzilla i enviar un mail 
al responsable d’assignació amb les possibles recomanacions per aquest bug, o quan 
algun usuari acabi de resoldre un bug que tenia assignat intentar recomanar-lo a un altre 
bug directament i avisar al responsable de la possible assignació. 
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17. Valoració personal 
Des d’un punt de vista personal, crec que era un projecte que semblava senzill a primera 
vista, però que el desconeixement de l’eina i del llenguatge principal ha suposat una 
dificultat més alta del que m’esperava.  
 
Al principi del projecte vaig trigar molt a tenir una visió clara de què i com s’havien de fer 
les tasques i aquest fet les va fer més pesades però a mesura que anava avançant i 
aconseguia complir alguns objectius el camí es feia més clar i era més satisfactori. 
 
Tot i no complir tots els objectius proposats, puc dir que estic satisfet amb el recorregut, 
crec que he après i que ha sigut una experiència valuosa per a mi tant en l'àmbit personal 
com professional. Tota experiència serveix per avançar i de segur que els problemes o 
dificultats que he trobat en aquest camí es podran extrapolar a moltes experiències que 
tindré en el meu futur. 
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16. Annexes 

16.1 Bugzilla Hooks 

 
Figura 9. Llistat de hooks de Bugzilla. 

 
Cada hook que apareix aquí s’executa quan el seu propi nom indica, per exemple 
bug_end_of_create s’executarà quan es crea un bug o install_update_db s’executa quan 
s’instal·la o es fa un upgrade de la db, etc. 
 
Cada hook té uns paràmetres determinats que accepta i que venen definits a la 
documentació de bugzilla [24]. 
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16.2 Bugzilla DB Schema 

 
Figura 10. Esquema de la Base de Dades de Bugzilla versió 2.16 

 
Aquest és l'esquema de disseny de la BD de Bugzilla [25]. Aquesta és l'última versió que 
s’ha trobat en la documentació de Bugzilla. És l’esquema que correspon a la versió 2.16 i 
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en aquest projecte estem treballant amb la versió 5. Algunes taules no són exactes a les 
que es troben aquí però és l’única referència que s’ha trobat. Per al desenvolupament, al 
tenir una instal·lació local, es podien veure directament les taules des de l’eina del MySQL. 
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