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RESUM

La Diputació de Barcelona planteja la possibilitat de realitzar un projecte per generar 
Comunitats Virtuals (GCV), definit en diversos mòduls. L’abast del projecte i l’anàlisi 
funcional general està especificat al document “Anàlisi Funcional del GCV”. En aquest 
document es presenta el disseny i la construcció del projecte, respecte al mòdul FORO 
i mòdul NOTíCIES.

Com a llenguatge de desenvolupament, s’ha utilitzat JAVA amb l’arquitectura J2EE. A 
l’apartat de disseny arquitectònic s’especifica les eines utilitzades amb més detall.

NOM D’ÀREA TFC
J2EE
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1. Descripció

En aquest document es presenten les tasques de la fase d’elaboració segûents: C. 
Identificació de les classes d’entitat; D. Relacions; E. Identificació de les classes 
frontera, control i operacions; F. Especificació formal CU; G. Anàlisi i interfície 
d’usuari; H. Disseny arquitectònic; I. Disseny dels casos d’ús; J. Disseny de la 
persistència; K. Disseny de la interfície d’usuari; L. Disseny dels subsistemes.

2. Identificació de les classes d’entitats

A partir dels casos d’ús, identifiquem les classes d’entitat.
 Subsistema Gestió Foros

Cas d’ús número 3.1: “Alta nou foro”. Classes: Foro, Categoria?, Subcategoria?
Cas d’ús número 3.2: “Editar foro”. Classes: Foro, Categoria?, Subcategoria?
Cas d’ús número 3.3: “Eliminar foro”. Classes: Foro
Cas d’ús número 3.4: “Moderar foro”. Classes: Foro, MissatgeForo?, 
UsuariModerador?

 Subsistema Gestió Notícies
Cas d’ús número 4.1: “Alta nova notícia”. Classes: Notícia, Categoria?, 
Subcategoria?
Cas d’ús número 4.2: “Editar notícia”. Classes: Notícia
Cas d’ús número 4.3: “Eliminar notícia”. Classes: Notícia

 Subsistema Altres Gestions
Cas d’ús número 9.1: “Modificar corrector de formes”. Classes: Corrector

 Subsistema de Foros
Cas d’ús número 12.1: “Veure missatge d’un foro”. Classes: MissatgeForo
Cas d’ús número 12.2: “Crear un nou missatge”. Classes: 
MissatgeForo,UsuariModerador
Cas d’ús número 12.3: “Respondre un missatge”. Classes: MissatgeForo, 
UsuariModerador, UsuariSeguiment
Cas d’ús número 12.4: “Buscar continguts”. Classes: MissatgeForo
Cas d’ús número 12.5: “Seguiment de contingut”. Classes: UsuariSeguiment
Cas d’ús número 12.6: “Recomanar un missatge del foro”. Classes: 
MissatgeForo

 Subsistema de Notícies
Cas d’ús número 13.1: “Veure notícia”. Classes: Notícia
Cas d’ús número 13.2: “Buscar contingut”. Classes: Notícia
Cas d’ús número 13.3: “Recomanar notícia”. Classes: Notícia
Cas d’ús número 13.4: “Crear missatge d’opinió”. Classes: MissatgeOpinió

 Subsistema d’identificació
Cas d’ús número 18.1: “Identificar-se”. Classes: 
Cas d’ús número 18.2: “No me’n recordo de la clau?”. Classes: 
Cas d’ús número 18.3: “Registrar-se”. Classes: UsuariRegistrat, UsuariAnònim

Comentaris
Les classes Categoria, Subcategoria, UsuariSeguiment i UsuariModerador, inicialment es 
descartarien perquè no tenen molts atributs i es podrien relacionar directament com 
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atributs d’altres classes. De totes maneres, posteriorment es veu la importància i la 
necessitat de tractar-les a un altre nivell, fent l’abstracció de les seves propietats.

Amb la classe UsuariAnònim i UsuariRegistrat, es podria simplificar en una sola classe 
Usuari, ja que la funcionalitat pràcticament és la mateixa. Aquesta classe es qualifica per 
un atribut, usuari_tipus, que correspon amb els quatre tipus possibles de perfils: 
Administrador de site, administrador del servei, registrat o anònim. 

Per tant, les classes d’entitats serien: Foro, Notícia, Corrector, MissatgeForo, 
MissatgeOpinió, Categoria, Subcategoría, UsuariSeguiment, UsuariModerador i Usuari.

Especificació dels atributs de les classes d’entitats
 Classe Foro: id(integer), data (data), títol(text), descripció(string), 

categoria(string), subcategoria(string), numRespPermeses(integer), 
numRespPàgina(integer), html(booleà), signar(booleà), numCaracters(integer), 
fitxers(booleà), moderat(booleà), privat(booleà), data_publicació(data), 
data_caducitat(data)

 Classe Notícia: id(integer), data(data), categoria(string), subcategoria(string), 
avanttítol(text), títol(text), entradeta(text), texte(text), autor(string), 
email(string), mitja(string), contacte(string), localització(string), 
dataNotícia(data), imatge(booleà), peuImatge(string), tooltipImatge(string), 
texteImatge(string), fitxers(booleà), butlletí(booleà), data_publicació(data), 
data_caducitat(data)

 Classe Corrector: id(integer), mots(string)
 Classe Categoria: id(integer), nom(string), descripció(string), estat(booleà)
 Classe Subcategoria: id(integer),nom(string), descripció(string), estat(booleà), 

idCategoria(integer)
 Classe UsuariSeguiment: id(integer), idUsuari(integer), idForoMissatge(integer)
 Classe UsuariModerador: id(integer),idUsuari(integer), idForo(integer), 

estat(booleà)
 Classe MissatgeForo: id(integer), data(data), autor(string), email(string),

títol(text), missatge(text), rebreEmail(booleà), estat(booleà), idPare(integer)
 Classe MissatgeOpinió: id(integer), data(data), autor(string), email(string), 

missatge(text)
 Classe Usuari: id(integer), idUsuariTipus(integer), data(data), email(string), 

password(string), nom(string), cognom1(string), cognom2(string), 
direcció(string), num(string), porta(string), població(string), codipostal(string), 
provincial(string), telèfon(string), fax(string), pregunta(string), resposta(string), 
data_inici(data), data_caducitat(data)

3. Relacions

Trobem una relació d’herència entre les classes MissatgeForo i MissatgeOpinió, on 
generalitzem els atributs comuns en una superclasse anomenada Missatge. La mateixa 
relació es troba entre Categoria i Subcategoria.

Amb la classe Usuari, trobem dues classes derivades, UsuariModerador i 
UsuariSeguiment. 
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Per altra banda, existeix una relació d’agregació entre les classes Foro i MissatgeForo, 
del tipus compost, un missatge només pot pertànyer a un Foro determinat.
La classe Notícia està associada a la classe MissatgeOpinió.
La classe Corrector està associada a les classes MissatgeOpinió i MissatgeForo, amb 
estereotip <<uses>>.
Tant a la classe Foro com a la classe Noticia, trobem una agregació del tipus continent-
contingut amb les classes Categoria i Subcategoria. 
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4. Identificació de les classes frontera, control i d’operacions

Per a cada cas d’ús, hi haurà un diagrama de col·laboració simplificat.

Alta nou foro (3.1)

Editar Foro (3.2)

ADS

Editar_foro

Editar_foro

Donar_dades

Donar_dades

Crear

Crear

Modificar

Crear

Buscar

Crear

Buscar

Crear
Crear

EdicioForo

AddicioCategoria

AddicioSubCategoria

PantallaMenuForos GestorMenuForos

PantallaEditarForo

Foro

Categoria

SubCategoria

Tiar_foro

PantallaLlistarForos

LlistatForos

Tiar_foro

Tiar_foro

Crear

Crear

Buscar

PantallaAvís

Crearok ok

ADS

Afegir_foro

Afegir_foro

Donar_dades

Donar_dades

Crear Crear

Crear

Crear

Buscar

Crear

Buscar

Crear
Crear

AddicioForo

AddicioCategoria

AddicioSubCategoria

PantallaMenuForos GestorMenuForos

PantallaAfegirForo

Foro

Categoria

SubCategoria

PantallaAvís

Crear
ok

ok
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Eliminar Foro (3.3)

Moderar Foro (3.4)

ADS
ADSE

Moderar_foro

Moderar_foro

Validar_oper

Validar_oper

Crear

Modificar

ModeracióForo

PantallaMenuForos GestorMenuForos

PantallaMissatgesAModerar

Foro

Tiar_foro

PantallaLlistarForos

LlistatForos

Tiar_foro

Tiar_foro

Crear

Crear

Buscar
Crear

PantallaAvís

Crear

ok

ok

ADS

Eliminar_foro

Eliminar_foro

Validar_oper

Validar_oper

Crear

Eliminar

EliminacióForo

PantallaMenuForos GestorMenuForos

PantallaConfirmació

Foro

Tiar_foro

PantallaLlistarForos

LlistatForos

Tiar_foro

Tiar_foro

Crear

Crear

Buscar

Crear

PantallaAvís

Crear

ok

ok
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Alta nova Notícia (4.1)

Editar Notícia (4.2)

SubCategoria

ADS

Editar_notícia

Editar_noticia

Donar_dades

Donar_dades

Crear

Crear

Modificar

Crear

Buscar

Crear

Buscar

Crear
Crear

EdicioNotícia

AddicioCategoria

AddicioSubCategoria

PantallaMenuNoticies

GestorMenuNoticies

PantallaEditarNoticies

Notícia

Categoria

Tiar_notícia
PantallaLlistarNoticies

LlistatNoticies

Tiar_notícia

Tiar_notícia

Crear

Crear

Buscar

PantallaAvís

Crear

ok
ok

SubCategoriaADS

Afegir_notícia

Afegir_notícia

Donar_dades

Donar_dades

Crear
Crear

Crear

Crear

Buscar

Crear

Biscar

Crear
Crear

AddicioNoticia

AddicioCategoria

AddicioSubCategoria

PantallaMenuNoticies

GestorMenuNoticies

PantallaAfegirNoticia

Notícia

Categoria

PantallaAvís

Crear

ok

ok
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Eliminar Notícia (4.3)

Modificar corrector de formes (9.1)

ADS

Modificar_corrector

Modificar_corrector

Donar_dades

Donar_dades

Crear

Modificar

ModificacioCorrector

PantallaMenuAltresGestions GestorMenuCorrector

PantallaModCorrector

Corrector

Tiar_corrector

PantallaEstatCorrector

LlistatCorrector
s

Triar_corrector

Tiar_corrector

Crear

Crear

Buscar
Crear

ADS

Eliminar_notícia

Eliminar_notícia

Validar_oper

Validar_oper

Crear

Eliminar

EliminacióNotícia

PantallaMenuNoticies GestorMenuNoticies

PantallaConfirmació

Notícia

Tiar_notícia

PantallaLlistarNoticies

LlistatNoticies
Tiar_notícia

Tiar_notícia

Crear

Crear

Buscar
Crear

PantallaAvís

Crear

ok
ok
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Veure missatge Foro (12.1)

Triar_opcio1: Crear nou missatge, buscar continguts o veure un missatge. 
Triar_opcio2: Respondre al missatge, recomanar-ho o fer el seguiment.
(*)Classes de control detallades als diagrames dels casos d’ús 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6

Crear nous missatges (12.2)

Corrector

AN 
UR

Afegir_msg

Afegir_msg

Donar_dades

Crear

Crear

AddicióMsg

PantallaMenuForoX GestorMenuForoX

PantallaAfegirMsg

MissatgeForo
s

Donar_dades

Crear

PantallaAvís

Crear

EnviarMailModerador

Mostrar_Foro
Mostrar_Foro

Crear

Buscar

UsuariModerador
s

CorrectorFormes

Crear

Valida_msg

Buscar

AN 
UR

Mostrar_msg

Mostrar_msg

Triar_opcio2

Triar_opcio2

Crear

Buscar

VisualitzacioMsg

PantallaMenuForoX GestorMenuForoX

PantallaVeureMsg

MissatgeForo

Tiar_opcio1

PantallaLlistarMsg

LlistatMsg

Tiar_opcio1

Tiar_opció1

Crear

Crear

Buscar
Crear

PantallaAvís

Crear

AddicioMsg

RespostaMsg

CercaMsg

SeguimentMsg
RecomenacioMsg

(*)

ok
ok
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Respondre a un missatge (12.3)

Buscar contingut (12.4)

Pot triar Veure el missatge de resposta (amb una instància a la classe de control 
visualització msg en funció de la opció corresponent) afegir un missatge o tornar a 
buscar.

AN 
UR

Buscar_continguts

Buscar_continguts

Donar_dades

Crear

CercaMsg

PantallaMenuForoX GestorMenuForoX

PantallaCercaContinguts

Donar_dades

Crear

PantallaAvís Crear

Crear

PantallaLlistatContinguts

Crear

Triar_opcions Triar_opcions

VisualitzacioMsg

Crear 

AddicioMsg

(*)

MissatgeForo

Buscar

ok

ok

AN 
UR

Respondre_msg

Respondre_msg

Donar_dades

Crear

Crear

RespostaMsg

PantallaMenuForoX GestorMenuForoX

PantallaRespondreMsg

MissatgeForo

Donar_dades

Crear

PantallaAvís

Crear

EnviarMailSeguiment

Mostrar_Foro
Mostrar_Foro

EnviarMailModerador

Crear Crear
Buscar

UsuariModerador

Buscar

UsuariSeguiment

CorrectorFormes

Crear

Valida_msg

Corrector

Buscar
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Seguiment contingut (12.5)

Recomanar Missatge (12.6)

AN 
UR

Recomanar_msg

Recomanar_msg

Donar_dades

Crear

RecomanacioMsg

PantallaMenuForoX GestorMenuForoX

PantallaRecomanar

Donar_dades

Crear

PantallaAvís

Crear

EmissioMailAutom

Crear

AN 
UR

Seguiment_contingut

Seguiment_contingut

Donar_dades

Crear

Crear

SeguimentMsg

PantallaMenuForoX GestorMenuForoX

PantallaSeguimentContingut

Donar_dades

Crear

PantallaAvís

Crear

UsuariSeguiment
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Veure Notícia (13.1)

Buscar contingut (13.2)

AN 
UR

Buscar_continguts

Buscar_continguts

Donar_dades

Crear

CercaNoticies

PantallaMenuNoticiesX GestorMenuNoticies

PantallaCercaContinguts

Donar_dades

Crear

PantallaAvís Crear

PantallaLlistatContinguts

Crear

Triar_opcions Triar_opcions

VisualitzacioNoticies

Crear 
triar_opcio

(*)

Buscar

Noticia

ok

ok

AN 
UR

Mostrar_noticies

Mostrar_noticies

Crear

Buscar

VisualitzacioNoticies

PantallaMenuNoticiesX GestorMenuNoticies

PantallaVeureNoticia

Noticia

Tiar_opcio

PantallaLlistarNoticies

LlistatNoticies

Tiar_opcio

Tiar_opció

Crear

Crear

Buscar
Crear
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Recomanar Notícia (13.3)

Crea missatge opinió (13.4)

AN 
UR

Afegir_msg_opinio

Afegir_msg_opinio

Donar_dades

Crear

Crear

AddicióMsgOpinio

PantallaMenuNoticiesX GestorMenuNoticies

PantallaAfegirMsgOpinio

MissatgeOpinio
s

Donar_dades

Crear

PantallaAvís

Crear

CorrectorFormes

Mostrar_Noticies
Mostrar_Noticies

Crear
Valida_msg

Corrector

Buscar

AN 
UR

Recomanar_noticia

Recomanar_noticia

Donar_dades

Crear

RecomanacioNoticia

PantallaMenuNoticiesX GestorMenuNoticies

PantallaRecomanar

Donar_dades

Crear

PantallaAvís

Crear

EmissioMailAutom

Crear
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Identificar-se (18.1)

No me’n recordo? (18.2)

Registrar-se (18.3)

ADS
ADSE
UR

Registrar-se

Registrar-se

Donar_dades

Crear

Crear

RegistrarUsuari

PantallaMenuIdentificacio GestorMenuIdentificacio

PantallaRegistrarUsuari

Donar_dades

Crear

PantallaAvís

Crear

Usuari

Buscar

ADS
ADSE
UR

Recordar-se

Recordar-se

Donar_dades

Crear

Buscar

NoRecordar

PantallaMenuIdentificacio GestorMenuIdentificacio

PantallaNoRecordo

Donar_dades

Crear

PantallaAvís

Crear

Usuari

Donar_dades

Crear
PantallaResposta

Donar_dades Donar_dades

ADS
ADSE
UR

Identificar-se

Identificar-se

Donar_dades

Crear

Buscar

Identificacio

PantallaMenuIdentificacio GestorMenuIdentificacio

PantallaIdentificacioUsuari

Donar_dades

Crear

PantallaAvís

Crear

Usuari
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5. Especificació formal dels casos d’ús
En aquest apartat utilitzarem un diagrama de seqüències per  aclarir situacions

Cas d’ús 3.1 Alta nou foro

Cas d’ús 3.2 Editar Foro
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Cas d’ús 3.3 Eliminar Foro

Cas d’ús 3.4 Moderar Foro
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Cas d’ús 4.1 Alta nova notícia

Cas d’ús 4.2 Editar Notícia
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Cas d’ús 4.3 Eliminar Notícia

Cas d’ús 9.1 Modificar corrector formes
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Cas d’ús 12.1 Veure missatge
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Cas d’ús 12.2 Crear nou missatge

Cas d’ús 12.3 Respondre missatge
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Cas d’ús 12.4 Buscar contingut

Cas d’ús 12.5 Seguiment contingut
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Cas d’ús 12.6 Recomanar missatge

Cas d’ús 13.1 Veure Notícia
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Cas d’ús 13.2 Buscar contingut

Cas d’ús 13.3 Recomanar Notícia
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Cas d’ús 13.4 Crear missatge opinió

Cas d’ús 18.1 Identificar-se



TFC – J2EE UOC

Memòria ESTHER EBOKO CASTILLÓN
Semestre 2004 - 2005

27

Cas d’ús 18.2 No me’n recordo?

Cas d’ús 18.3 Registrar-se
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6. Anàlisi de la interfície d’usuari

A partir de les classes frontera trobades, realitzarem l’anàlisi de la interfície d’usuari. 
Esquematitzarem el contingut de cada finestra:

 Classe PantallaMenuForos (3.1, 3.2, 3.3, 3.4)
Aquesta pantalla és una finestra secundària i com serveix per introduir el valor 
d’una opció (Alta Nou Foro, Editar Foro, Eliminar Foro o Moderar Foro), es 
presentarà a l’apartat de disseny d’interfície de l’usuari.
 Classe PantallaAfegirForo(3.1)

 Classe PantallaAvís(3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 
12.6, 13.2, 13.3, 13.4, 18.1, 18.2, 18.3)

Aquesta pantalla és una finestra secundària i com serveix per presentar missatges a 
l’usuari i demanar-li confirmacions, es presentarà a l’apartat de disseny d’interfície 
de l’usuari.
 Classe PantallaLlistarForos(3.2, 3.3, 3.4)
Aquesta pantalla és una finestra secundària i com serveix per introduir el valor 
d’una opció (elegir el foro que rebrà l’acció), es presentarà a l’apartat de disseny 
d’interfície de l’usuari.
 Classe PantallaEditarForo(3.2)
Aquesta pantalla estaria estructurada com la PantallaAfegirForo
 Classe PantallaConfirmació (3.3, 4.3)
Aquesta pantalla és una finestra secundària i com serveix per demanar a l’usuari
confirmacions, es presentarà a l’apartat de disseny d’interfície de l’usuari.
 Classe PantallaMissatgesAModificar(3.4)
Aquesta pantalla és una finestra secundària i com serveix per introduir el valor 
d’una opció (escollir el missatge a validar), es presentarà a l’apartat de disseny 
d’interfície de l’usuari.
 Classe PantallaMenuNoticies(4.1, 4.2, 4.3)
Aquesta pantalla és una finestra secundària i com serveix per introduir el valor 
d’una opció (Alta Nova Noticia, Editar Noticia o Eliminar Noticia), es presentarà a 
l’apartat de disseny d’interfície de l’usuari.
 Classe PantallaAfegirNoticies(4.1)

Alta de Foro
Data: dd/mm

Títol:

Categoria: Subcategori

Descripció:

Nº Respostes : Nº Respostes Pàg: Nº Caràcters:

Html: Signar: Fitxers: Moderat:Privat:

Data Publicació: dd/mm Data Caducitat: dd/mm/
yyyy
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 Classe PantallaLlistarNoticies(4.2, 4.3)
Aquesta pantalla és una finestra secundària i com serveix per introduir el valor 
d’una opció (elegir la noticia que rebrà l’acció), es presentarà a l’apartat de disseny 
d’interfície de l’usuari.
 Classe PantallaEditarNoticies(4.2)
Aquesta pantalla estaria estructurada com la PantallaAfegirNoticia 
 Classe PantallaMenuAltresGestions(9.1)
Aquesta pantalla és una finestra secundària i com serveix per introduir el valor 
d’una opció (Modificar Corrector Formes, Alta Nou Bloc, Editar Bloc, Eliminar 
Bloc, Alta Nou Enllaç, Editar Enllaç, Eliminar Enllaç, Editar Percentatges Marcs o 
Petició Canvi Capçalera), es presentarà a l’apartat de disseny d’interfície de l’usuari.
 Classe PantallaEstatCorrector(9.1)
Aquesta pantalla és una finestra secundària i com serveix per presentar missatges a 
l’usuari, es presentarà a l’apartat de disseny d’interfície de l’usuari.
 Classe PantallaModCorrector(9.1)
 Classe PantallaMenuForoX(12.1,12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6)
Aquesta pantalla és una finestra secundària i com serveix per introduir el valor 
d’una opció (Veure Missatge, Nou Missatge, Respondre Missatge, Buscar 
Contingut, Seguiment Contingut o Recomanar Missatge), es presentarà a l’apartat 
de disseny d’interfície de l’usuari.
 Classe PantallaLlistarMsg(12.1)
Aquesta pantalla és una finestra secundària i com serveix per introduir el valor 
d’una opció (elegir el missatge a visualitzar), es presentarà a l’apartat de disseny 
d’interfície de l’usuari.
 Classe PantallaVeureMsg(12.1)

Alta de Noticia

Títol:

Categoria: Subcategoria:

Entradeta:

Imatge: Butlletí:

Data Publicació: dd/mm Data Caducitat: dd/mm

Avanttítol:

Texte:

Autor: Mitjà:

Email:

Contacte: Localització:

Tooltip Img: Peu Imatge:

Texte Img:

Data Noticia: dd/mm hh/m Fitxers:
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 Classe PantallaAfegirMsg(12.2)

 Classe PantallaRespondreMsg(12.3)
Aquesta pantalla estaria estructurada com la PantallaAfegirMsg. Es diferenciarà en 
que internament quan es respon a un missatges, s’emmagatzema la referència al 
missatge pare.
 Classe PantallaCercarContinguts(12.4, 13.2)

L’opció “Literalment” vol dir que la/les paraula/paraules a cercar coincideixin 
exactament. Per exemple, títol: “Venc Pis” i “Pis”. Si cerquem la paraula “Pis” amb 
l’opció marcada trobarem el segon títol i amb l’opció desmarcada trobaríem el 
primer i el segon títol.
 Classe PantallaLlistatContinguts(12.4, 13.2)
Aquesta pantalla és una finestra secundària i com serveix per presentar un llistat a 
l’usuari i introduir el valor d’una opció, es presentarà a l’apartat de disseny 
d’interfície de l’usuari.
 Classe PantallaSeguimentContingut(12.5)

 Classe PantallaRecomanar(12.6, 13.3)
Aquesta pantalla estaria estructurada com la PantallaSeguimentContingut

Seguiment Continguts

Email:

Cercar Continguts

Cercar:

Literalment:

Visualitzar 
MissatgeTítol:

Respostes:

Missatge:

Resposta 1

Resposta 2

Resposta 3

Crear Missatge Foro
Data: dd/mm

Títol:

Autor:

Missatge:

Estat : Rebre Email:

Email:
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 Classe PantallaMenuNoticiesX(13.1, 13.2, 1.3, 13.4)
Aquesta pantalla és una finestra secundària i com serveix per introduir el valor 
d’una opció (Veure Noticia, Buscar Contingut, Recomanar Noticia o Crear 
Missatge Opinió), es presentarà a l’apartat de disseny d’interfície de l’usuari.
 Classe PantallaLlistarNoticies(13.1)
Aquesta pantalla és una finestra secundària i com serveix per introduir el valor 
d’una opció (elegir la noticia a visualitzar), es presentarà a l’apartat de disseny de 
l’interfície de l’usuari.
 Classe PantallaVeureNoticies(13.1)

 Classe PantallaAfegirMsgOpinió(13.4)
Aquesta pantalla estaria estructurada com la PantallaAfegirMsg.
 Classe PantallaMenuIdentificació(18.1, 18.2, 12.3)
Aquesta pantalla és una finestra secundària i com serveix per introduir el valor 
d’una opció (Identificar-se, No m’enrecordo? o Registrar-se), es presentarà a 
l’apartat de disseny de l’interfície de l’usuari.
 Classe PantallaIdentificació(18.1)

 Classe PantallaNoRecordo (18.2)

 Classe PantallaResposta(18.2)

No me’n recordo de la 
clau?

Nom d’usuari o Email:

Identificació

Clau d’accés:

Nom d’usuari:

Visualitzar Noticia

Fitxers Adjunts:

Fotografies

FitxerAdjunt1 FitxerAdjunt2

MissatgeOpinió1

Texte del títol
Texte de l’avant títol
Texte noticia
Texte de l’autor

Missatges d’Opinió:

MissatgeOpinió2
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 Classe PantallaRegistrarUsuari(18.3)

7. Disseny arquitectònic

Els subsistemes són els especificats al document Anàlisi Funcional, és a dir, hi han tres 
subsistemes generals: subsistema d’administració dels sites, subsistema d’administrador 
del site X i subsistema de serveis. El present projecte tractarà determinats subsistemes 
derivats dels subsistemes administrador del site X i de serveis. Concretament són: 
subsistema de gestió del foro, subsistema de gestió de noticies, subsistema d’altres 
gestions (únicament, el que refereix a modificar corrector de noticies), subsistema de 
foros, subsistema de noticies i subsistema d’identificació.
Segons les seves finalitats, s’englobaran en paquets de la segûent manera: 

 Paquet FORO (correspondrà a l’especificació del subsistema de gestió del foro i 
del subsistema de foros)

 Paquet NOTICIA (correspondrà a l’especificació del subsistema de gestió de 
noticies i del subsistema de noticies)

 Paquet ALTRES GESTIONS (correspondrà a l’especificació del subsistema 
d’altres gestions en relació a modificar el corrector de formes)

 Paquet IDENTIFICACIÓ (correspondrà a l’especificació del subsistema 
d’identificació)

Entre els tres primers paquets no existeix relacions, per tant podem dir que són 
totalment independents entre si. En canvi, si que existeix una relació de dependència 
entre els tres primers i l’últim paquet. 

Registrar-se

Email:

Nom:

Data Publicació: dd/mm/ Data Caducitat: dd/mm/y
yyy

Nom d’usuari:

Clau d’accés:

Data: dd/mm/

Cognom1: Cognom2:

Direcció:

Num: Porta:

Població: Provincia:

CP:

Telèfon: Fax:

Pregunta: Resposta:

Pregunta/Resposta

Resposta:

Pregunta: Pregunta1
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Com a patrons arquitectònics utilitzarem una arquitectura de tres capes, diferenciant: 
 una capa de dades on es tractarà la persistència i/o recuperació de les entitats 

utilitzades pel funcionament de l’aplicació. 
 una capa lògica on es gestionarà les regles de negoci del model real.
 una capa de presentació on es responsabilitzarà de tots els aspectes relacionats 

amb la interfície de l’usuari.
Com a patrons de disseny utilitzarem dos patrons:

 Patró Session Façade en relació a la capa lògica dels SessionsBeans. Utilitzar 
aquest patró ens permet encapsular la complexitat de les interaccions entre els 
objectes de negoci que participan. El Session Façade proporciona un servei 
d’accés uniforme per als clients.

 Patró Composite View i/o el model MVC en relació a la capa de presentació. 
És un patró que defineix l’organització independent del Model (Objectes de 
negoci), la View (la interface amb el usuari) i el Controller (el controllador de les 
solicituds).

Les eines que s’utilitzaran per desenvolupar el projecte seran: 
 A la capa de les dades: s’utilitza laa base de dades relacional MySQL i el motor 

O-R hibernate. Aquest motor mapeja els objectes relacionals. 
 A la capa lògica: SessionsBeans, és la part lógica i s’aplica com una Façade però 

a l’hora fa de Model dintre del patró MVC. Lomboz per la generació dels fitxer 
de configuració.

 A la capa de presentació: JSP i Servlets. Aplicant el patró MVC, els JSP fan la 
funció de vista i els Servlets fan la funció de controller.

 Servidor d’aplicacions J2EE: JBoss
 Altres opcions a implementar són: JAAS i JavaMail.

En resum, tindríem la següent distribució:
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8. Disseny dels casos d’ús

Cas d’ús número 3.1: “Alta nou foro”
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe AddicioForo. Aquesta operació instancia la classe, inicialitza el id del foro 
automàticament i instancia la pantalla PantallaAfegirForo, per obtenir les dades.

1. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe AddicioForo i es
torna el control al menú.

2. Si l’usuari confirma, significa que ha introduït les dades del nou foro i s’han 
de verificar.

a. Les dades són correctes i completes, es crida la funció buscar de la 
classe AddicioCategoria i AddicioSubCategoria:
 Si la categoria i/o la subcategoria no existeixen, es crida 

l’operació crear de la classe AddicioCategoria i/o 
AddicioSubCategoria i crida gravar de GestorCategoria i/o 
GestorSubCategoria amb l’objecte/s creat/s.

 Si la categoria i la subcategoria existeixen o ja s’han afegit, es 
crida l’operació crear que aquesta crida a l’operació gravar del 
GestorForo per emmagatzemar l’objecte creat.

Es crida l’operació crear de la PantallaAvís per informar que el 
procés s’ha realitzat correctament. Es pregunta si vol introduir 
més foros.

 Si en vol introduir més foros, es crida l’operació crear de 
PantallaAfegirForo i repeteix el procés a partir del punt 1.

 Si no en vol introduir més, es crida l’operació esborrar de la 
classe AddicioForo i es torna el control al menú.

b. Les dades són incorrectes, es crida l’operació crear de la 
PantallaAvís i s’informa de la situació. Posteriorment, es crida a 
l’operació crear de PantallaAfegirForo i es repeteix el procés a partir 
del punt 1.

Cas d’ús número 3.2: “Editar foro” 
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe EdicioForo. Aquesta operació instancia la classe i crida l’operació buscar al 
GestorForo: 

JBoss

HTTP

CLIENT

Capa Presentació

JSP,Servlets
<<MVC>>

<<Session 
Facade>>

EJB Session

Capa Lògica Capa Dades

MySQL

Motor O-R 
hibernate
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1. Si no es troben foros, es crida l’operació crear de la PantallaAvís i s’informa de la 
situació. A continuació, es crida l’operació esborrar de la classe EdicioForo i es 
torna el control al menú.

2. Si es troben foros, es crida a l’operació crear de la classe LlistatForos, 
instanciant-la i posteriorment, mitjançant l’operació crear, es visualitza la pantalla 
PantallaLlistarForos, per triar el foro que es vol editar.
i. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe EdicioForo i es 

torna el control al menú.
ii. Si l’usuari tria, significa que vol modificar les dades:

S’instancia la pantalla PantallaEditarForo, a través de l’operació crear per 
mostrar les dades del foro a modificar:

I. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe EdicioForo 
i es torna el control al menú.

II. Si l’usuari confirma, significa que ha modificat les dades:
a. Les dades són correctes i completes, es crida la funció buscar de la 

classe AddicioCategoria i AddicioSubCategoria:
 Si la categoria i/o la subcategoria no existeixen, es 

crida l’operació crear de la classe AddicioCategoria i/o 
AddicioSubCategoria i crida gravar de GestorCategoria 
i/o GestorSubCategoria amb l’objecte/s creat/s.

 Si la categoria i la subcategoria existeixen o ja s’han 
afegit, es crida l’operació modificar que aquesta crida a 
l’operació gravar del GestorForo per actualitzar els 
canvis.

Es crida l’operació crear de la PantallaAvís per preguntar si 
vol modificar més foros.

 Si en vol modificar més foros, es crida l’operació 
crear de PantallaLlistarForo i repeteix el procés a 
partir del punt 2.

 Si no en vol modificar més, es crida l’operació 
esborrar de la classe EdicioForo i es torna el 
control al menú.

b. Les dades són incorrectes, es crida l’operació crear de la 
PantallaAvís i s’informa de la situació. Posteriorment, es crida a 
l’operació crear de PantallaEdicioForo i es repeteix el procés a 
partir del punt 2.

Cas d’ús número 3.3: “Eliminar foro”
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe EliminacióForo. Aquesta operació instancia la classe i crida l’operació 
buscar al GestorForo, : 
1. Si no es troben foros, es crida l’operació crear de la PantallaAvís i s’informa de la 

situació. A continuació, es crida l’operació esborrar de la classe EliminacióForo i 
es torna el control al menú.

2. Si es troben foros, es crida a l’operació crear de la classe LlistatForos,
instanciant-la i posteriorment, mitjançant l’operació crear, es visualitza la pantalla 
PantallaLlistarForos, per triar el foro que es vol eliminar. 

I. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe EdicioForo i es 
torna el control al menú.

II. Si l’usuari tria, significa que vol eliminar:
S’instancia la pantalla PantallaConfirmació, a través de l’operació crear per 
mostrar les dades del foro a eliminar i se li demana confirmació:
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a) Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe 
EliminacióForo i es torna el control al menú.

b) Si l’usuari confirma, significa que vol eliminar, per tant es crida 
l’operació eliminar que aquesta crida a l’operació esborrar del 
GestorForo.
Es crida l’operació crear de la PantallaAvís per preguntar si vol 
eliminar més foros.

i. Si en vol eliminar més foros, es crida l’operació crear de 
PantallaLlistarForo i repeteix el procés a partir del punt 2.

ii. Si no en vol eliminar més, es crida l’operació esborrar de la 
classe EliminacióForo i es torna el control al menú.

Cas d’ús número 3.4: “Moderar foro” 
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe ModeracióForo. Aquesta operació instancia la classe i crida l’operació 
buscar al GestorForo, : 
1. Si no es troben foros, es crida l’operació crear de la PantallaAvís i s’informa de la 

situació. A continuació, es crida l’operació esborrar de la classe ModeracióForo i 
es torna el control al menú.

2. Si es troben foros, es crida a l’operació crear de la classe LlistatForos, 
instanciant-la i posteriorment, mitjançant l’operació crear, es visualitza la pantalla 
PantallaLlistarForos, per triar el foro que es vol eliminar. 

I. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe EdicioForo i es 
torna el control al menú.

II. Si l’usuari tria, significa que vol moderar:
S’instancia la pantalla PantallaMissatgesAModerar, a través de l’operació 
crear per mostrar els missatges del foro que encara no han estat ni 
acceptats ni rebutjats:
a) Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe 

ModeracióForo i es torna el control al menú.
b) Si l’usuari confirma, es validen els missatges, per tant es crida 

l’operació modificar que aquesta crida a l’operació gravar del 
GestorForo.
Es crida l’operació crear de la PantallaAvís per preguntar si vol 
moderar més foros.
i. Si en vol moderar més foros, es crida l’operació crear de 

PantallaLlistarForo i repeteix el procés a partir del punt 2.
ii. Si no en vol moderar més, es crida l’operació esborrar de la classe 

ModeracióForo i es torna el control al menú.

Cas d’ús número 4.1: “Alta nova notícia”
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe AddicioNoticia. Aquesta operació instancia la classe, inicialitza el id de la 
noticia automàticament i instancia la pantalla PantallaAfegirNoticia, per obtenir les 
dades.
1. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe AddicioNoticia i es 

torna el control al menú.
2. Si l’usuari confirma, significa que ha introduït les dades de la nova Noticia i 

s’han de verificar.
a. Les dades són correctes i completes, es crida la funció buscar de la 

classe AddicioCategoria i AddicioSubCategoria:
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i. Si la categoria i/o la subcategoria no existeixen, es crida 
l’operació crear de la classe AddicioCategoria i/o 
AddicioSubCategoria i crida gravar de GestorCategoria i/o 
GestorSubCategoria amb l’objecte/s creat/s.

ii. Si la categoria i la subcategoria existeixen o ja s’han afegit, 
es crida l’operació crear que aquesta crida a l’operació 
gravar del GestorNoticia per emmagatzemar l’objecte 
creat.

Es crida l’operació crear de la PantallaAvís per informar que el 
procés s’ha realitzat correctament. Es pregunta si vol introduir 
més noticies.

ii. Si en vol introduir més noticies, es crida l’operació crear
de PantallaAfegirNoticia i repeteix el procés a partir del 
punt 1.

iii. Si no en vol introduir més, es crida l’operació esborrar de 
la classe AddicioNoticia i es torna el control al menú.

b. Les dades són incorrectes, es crida l’operació crear de la PantallaAvís 
i s’informa de la situació. Posteriorment, es crida a l’operació crear
de PantallaAfegirNoticia i es repeteix el procés a partir del punt 1.

Cas d’ús número 4.2: “Editar notícia”
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe EdicioNoticia. Aquesta operació instancia la classe i crida l’operació buscar
al GestorNoticia: 
1. Si no es troben noticies, es crida l’operació crear de la PantallaAvís i s’informa de 

la situació. A continuació, es crida l’operació esborrar de la classe EdicioNoticia i 
es torna el control al menú.

2. Si es troben noticies, es crida a l’operació crear de la classe LlistatNoticias, 
instanciant-la i posteriorment, mitjançant l’operació crear, es visualitza la pantalla 
PantallaLlistarNoticies, per triar la noticia que es vol editar.
i. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe EdicioNoticia i 

es torna el control al menú.
ii. Si l’usuari tria, significa que vol modificar les dades:

S’instancia la pantalla PantallaEditarNoticia, a través de l’operació crear per 
mostrar les dades de la noticia a modificar:
I. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe 

EdicioNoticia i es torna el control al menú.
II. Si l’usuari confirma, significa que ha modificat les dades:

a. Les dades són correctes i completes, es crida la funció buscar de 
la classe AddicioCategoria i AddicioSubCategoria:

 Si la categoria i/o la subcategoria no existeixen, es 
crida l’operació crear de la classe AddicioCategoria i/o 
AddicioSubCategoria i crida gravar de GestorCategoria 
i/o GestorSubCategoria amb l’objecte/s creat/s.

 Si la categoria i la subcategoria existeixen o ja s’han 
afegit, es crida l’operació modificar que aquesta crida a 
l’operació gravar del GestorNoticia per actualitzar els 
canvis.

Es crida l’operació crear de la PantallaAvís per preguntar si 
vol modificar més noticies.
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 Si en vol modificar més noticies, es crida l’operació 
crear de PantallaLlistarNoticia i repeteix el procés a 
partir del punt 2.

 Si no en vol modificar més, es crida l’operació 
esborrar de la classe EdicioNoticia i es torna el 
control al menú.

b. Les dades són incorrectes, es crida l’operació crear de la 
PantallaAvís i s’informa de la situació. Posteriorment, es crida a 
l’operació crear de PantallaEdicioNoticia i es repeteix el procés a 
partir del punt 2.

Cas d’ús número 4.3: “Eliminar notícia”
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe EliminacióNoticia. Aquesta operació instancia la classe i crida l’operació 
buscar al GestorNoticia, : 
1. Si no es troben noticies, es crida l’operació crear de la PantallaAvís i s’informa de 

la situació. A continuació, es crida l’operació esborrar de la classe 
EliminacióNoticia i es torna el control al menú.

2. Si es troben noticies, es crida a l’operació crear de la classe LlistatNoticias, 
instanciant-la i posteriorment, mitjançant l’operació crear, es visualitza la pantalla 
PantallaLlistarNoticias, per triar la noticia que es vol eliminar. 

I. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe EdicioNoticia i 
es torna el control al menú.

II. Si l’usuari tria, significa que vol eliminar:
S’instancia la pantalla PantallaConfirmació, a través de l’operació crear per 
mostrar les dades de la noticia a eliminar i se li demana confirmació:

 Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe 
EliminacióNoticia i es torna el control al menú.

 Si l’usuari confirma, significa que vol eliminar-la, per tant es 
crida l’operació eliminar que aquesta crida a l’operació esborrar del 
GestorNoticia.

Es crida l’operació crear de la PantallaAvís per preguntar si vol eliminar 
més noticies.

 Si en vol eliminar més noticies, es crida l’operació crear de 
PantallaLlistarNoticia i repeteix el procés a partir del punt 2.

 Si no en vol eliminar més, es crida l’operació esborrar de la classe 
EliminacióNoticia i es torna el control al menú.

Cas d’ús número 9.1: “Modificar corrector de formes”
1. Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear

de la classe ModificacioCorrector. Aquesta operació instancia la classe i crida 
l’operació buscar al GestorCorrector. Es crida a l’operació crear de la classe 
LlistatCorrector, instanciant-la i posteriorment, mitjançant l’operació crear, es 
visualitza la pantalla PantallaEstatCorrector, per poder editar-lo.
i. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe 

ModificacioCorrector i es torna el control al menú.
ii. Si l’usuari tria, significa que vol modificar les dades:

S’instancia la pantalla PantallaModCorrector, a través de l’operació crear per 
mostrar les dades del corrector:

a. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe 
ModificacioCorrector i es torna el control al menú.

b. Si l’usuari confirma, significa que ha modificat les dades:
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Es crida l’operació modificar que aquesta crida a l’operació gravar del 
GestorCorrector per actualitzar els canvis.
Es crida l’operació esborrar de la classe ModificacioCorrector i es 
torna el control al menú.

Cas d’ús número 12.1: “Veure missatge d’un foro”
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe VisualitzacioMsg. Aquesta operació instancia la classe i crida l’operació 
buscar al GestorMissatgeForo, : 
1. Si no es troben missatges, es crida l’operació crear de la PantallaAvís i s’informa 

de la situació. A continuació, es crida l’operació esborrar de la classe 
VisualitzacioMsg i es torna el control al menú.

2. Si es troben missatges, es crida a l’operació crear de la classe LlistatMsg, 
instanciant-la i posteriorment, mitjançant l’operació crear, es visualitza la pantalla 
PantallaLlistarMsg, per triar el missatge a visualitzar. 
I. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe VisualitzacioMsg 

i es torna el control al menú.
II. Si l’usuari vol crear un nou missatge, es crida l’operació crear de la classe 

AddicioMsg descrita al cas d’ús 12.2
III. Si l’usuari vol buscar continguts, es crida l’operació crear de la classe 

CercarMsg descrita al cas d’ús 12.4
IV. Si l’usuari tria veure un missatge:

S’instancia la pantalla PantallaVeureMsg, a través de l’operació crear per 
mostrar les dades del missatge:

i. Si l’usuari vol respondre el missatge, es crida l’operació crear de la 
classe RespostaMsg descrita al cas d’ús 12.3

ii. Si l’usuari vol fer seguiment del missatge, es crida l’operació crear de 
la classe SeguimentMsg descrita al cas d’ús 12.5

iii. Si l’usuari vol recomanar el missatge, es crida l’operació crear de la 
classe RecomanacioMsg descrita al cas d’ús 12.6

iv. Si vol torna a veure tots els missatges, es crida l’operació crear de 
VisualitzacioMsg i repeteix el procés a partir del punt 1.

v. Si no en vol visualitzar més, es crida l’operació esborrar de la classe 
VisualitzacioMsg i es torna el control al menú.

Cas d’ús número 12.2: “Crear un nou missatge”
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe AddicióMsg. Aquesta operació instancia la classe i crida l’operació crear de 
la classe PantallaAfegirMsg (depenen de si el foro permet adjuntar fitxers, es 
mostrarà aquesta opció o no): 
1. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe AddicioMsg i es 

torna el control al menú.
2. Si l’usuari confirma, significa que ha introduït les dades del nou missatge i 

s’han de verificar.
a. Les dades són correctes i completes, 

i. Es crida l’operació crear de la classe CorrectorFormes que crida 
l’operació buscar del GestorCorrector. 

 Si el missatge és no vàlid, es crida l’operació crear de la 
PantallaAvís i s’informa de la situació. I es crida a l’operació 
crear de PantallaAfegirMsg i es repeteix el procés a partir del 
punt 1. 

ii. Si el foro té moderador, es crida l’operació crear de la classe 
EnviarMailModerador que crida l’operació buscar del 
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GestorUsuariModerador. S’envia un mail al moderador i es crida 
l’operació crear de la PantallaAvís i s’informa que el mail es 
visualitzarà al foro una vegada el moderador l’hagi acceptat. 

iii. Es crida l’operació crear que aquesta crida a l’operació gravar del 
GestorMissatgeForo per emmagatzemar l’objecte creat
Es crida l’operació crear de la PantallaAvís per informar que el 
procés s’ha realitzat correctament. Es crida l’operació esborrar de la 
classe AddicioMsg i es torna el control al cas d’ús 12.1 al punt 2. 

b. Les dades són incorrectes, es crida l’operació crear de la PantallaAvís i 
s’informa de la situació. Posteriorment, es crida a l’operació crear de 
PantallaAfegirMsg i es repeteix el procés a partir del punt 1.

Cas d’ús número 12.3: “Respondre un missatge”
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe RespostaMsg. Aquesta operació instancia la classe i crida l’operació crear de 
la classe PantallaRespondreMsg (depenen de si el foro permet adjuntar fitxers, es 
mostrarà aquesta opció o no): 
1. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe RespostaMsg i es 

torna el control al menú.
2. Si l’usuari confirma, significa que ha introduït les dades del missatge i s’han de 

verificar.
a. Les dades són correctes i completes, 

i. Es crida l’operació crear de la classe CorrectorFormes que crida 
l’operació buscar del GestorCorrector. 

 Si el missatge és no vàlid, es crida l’operació crear de la 
PantallaAvís i s’informa de la situació. I es crida a l’operació 
crear de PantallaRespondreMsg i es repeteix el procés a partir 
del punt 1. 

ii. Si el foro té moderador, es crida l’operació crear de la classe 
EnviarMailModerador que crida l’operació buscar del 
GestorUsuariModerador. S’envia un mail al moderador i es crida 
l’operació crear de la PantallaAvís i s’informa que el mail es 
visualitzarà al foro una vegada el moderador l’hagi acceptat.

iii. Si el foro té seguiment, es crida l’operació crear de la classe 
EnviarMailSeguiment que crida l’operació buscar del 
GestorUsuariSeguiment. S’envia un mail a tots els usuaris que fan el 
seguiment. 

iv. Es crida l’operació crear que aquesta crida a l’operació gravar del 
GestorMissatgeForo per emmagatzemar l’objecte creat
Es crida l’operació crear de la PantallaAvís per informar que el 
procés s’ha realitzat correctament. Es crida l’operació esborrar de la 
classe RespostaMsg i es torna el control al cas d’ús 12.1 al punt 2.

b. Les dades són incorrectes, es crida l’operació crear de la PantallaAvís i 
s’informa de la situació. Posteriorment, es crida a l’operació crear de 
PantallaRespondreMsg i es repeteix el procés a partir del punt 1.

Cas d’ús número 12.4: “Buscar continguts”
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe CercaMsg. Aquesta operació instancia la classe i crida l’operació crear de 
PantallaCercaContinguts:
1. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe CercaMsg i es torna 

el control al menú.
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2. Si l’usuari confirma, significa que ha introduït la/es paraula/es a buscar. Es 
crida l’operació buscar al GestorMissatgeForo, : 

I. Si no es troba/en la/es paraula/es, es crida l’operació crear de la 
PantallaAvís i s’informa de la situació. A continuació, es crida l’operació 
esborrar de la classe CercaMsg i es torna el control al menú.

II. Si es troben troba/en la/es paraula/es, es crida a l’operació crear la 
pantalla PantallaLlistarContinguts. 

a. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe 
CercaMsg i es torna el control al menú. 

b. Si l’usuari vol crear un nou missatge, es crida l’operació crear de la 
classe AddicioMsg descrita al cas d’ús 12.2

c. Si l’usuari vol veure les respostes, es crida l’operació crear de la 
classe VisualitzacióMsg descrita al cas d’ús 12.1.

d. Si l’usuari vol tornar buscar continguts, s’instancia la pantalla 
PantallaCercaContinguts, i repeteix el procés a partir del punt 1.
Si no en vol visualitzar més, es crida l’operació esborrar de la classe 
CercaMsg i es torna el control al menú.

Cas d’ús número 12.5: “Seguiment de contingut”
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe SeguimentMsg. Aquesta operació instancia la classe i crida l’operació crear
de PantallaSeguimentContingut:
1. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe SeguimentMsg i es 

torna el control al menú.
2. Si l’usuari confirma, significa que ha introduït el mail de l’usuari que vol fer el 

seguiment. Es crida l’operació crear que aquesta crida a l’operació gravar del 
GestorUsuariSeguiment per emmagatzemar l’objecte creat. Es crida l’operació 
crear de la PantallaAvís per informar que el procés s’ha realitzat correctament es 
crida l’operació esborrar de la classe SeguimentMsg i es torna el control al menú.

Cas d’ús número 12.6: “Recomanar un missatge del foro”
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe RecomanacioMsg. Aquesta operació instancia la classe i crida l’operació 
crear de PantallaRecomanar:
1. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe RecomanacioMsg i 

es torna el control al menú.
2. Si l’usuari confirma, significa que ha introduït les dades per fer la recomanació. 

Es crida l’operació crear de la classe EmissioMailAutom, que envia 
automàticament un mail amb la recomanació. Es crida l’operació crear de la 
PantallaAvís per informar que el procés s’ha realitzat correctament es crida 
l’operació esborrar de la classe RecomanacioMsg i es torna el control al menú.

Cas d’ús número 13.1: “Veure notícia”
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe VisualitzacioNoticies. Aquesta operació instancia la classe i crida l’operació 
buscar al GestorNoticia: 
1. Si no es troben noticies, es crida l’operació crear de la PantallaAvís i s’informa de 

la situació. A continuació, es crida l’operació esborrar de la classe 
VisualitzacioNoticies i es torna el control al menú.

2. Si es troben noticies, es crida a l’operació crear de la classe LlistatNoticies, 
instanciant-la i posteriorment, mitjançant l’operació crear, es visualitza la pantalla 
PantallaLlistarNoticies, per triar el missatge a visualitzar. 
I. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe 

VisualitzacioNoticies i es torna el control al menú.
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II. Si l’usuari tria veure una noticia:
S’instancia la pantalla PantallaVeureNoticia, a través de l’operació crear per 
mostrar les dades de la noticia

Cas d’ús número 13.2: “Buscar contingut”
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe CercaNoticies. Aquesta operació instancia la classe i crida l’operació crear 
de PantallaCercaContinguts:
1. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe CercaNoticies i es 

torna el control al menú.
2. Si l’usuari confirma, significa que ha introduït la/es paraula/es a buscar. Es 

crida l’operació buscar al GestorNoticia, : 
I. Si no es troba/en la/es paraula/es, es crida l’operació crear de la 

PantallaAvís i s’informa de la situació. A continuació, es crida l’operació 
esborrar de la classe CercaNoticies i es torna el control al menú.

II. Si es troben troba/en la/es paraula/es, es crida a l’operació crear la pantalla 
PantallaLlistatContinguts. 

a. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe 
CercaNoticies i es torna el control al menú.

b. Si l’usuari vol veure les respostes, es crida l’operació crear de la classe 
VisualitzacióNoticies descrita al cas d’ús 13.1.

c. Si l’usuari vol tornar buscar continguts, s’instancia la pantalla 
PantallaCercaContinguts, i repeteix el procés a partir del punt 1.
Si no en vol visualitzar més, es crida l’operació esborrar de la classe 
CercaNoticies i es torna el control al menú.

Cas d’ús número 13.3: “Recomanar notícia”
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe RecomanacioNoticies. Aquesta operació instancia la classe i crida 
l’operació crear de PantallaRecomanar:
1. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe 

RecomanacioNoticies i es torna el control al menú.
2. Si l’usuari confirma, significa que ha introduït les dades per fer la recomanació. 

Es crida l’operació crear de la classe EmissioMailAutom, que envia 
automàticament un mail amb la recomanació. Es crida l’operació crear de la 
PantallaAvís per informar que el procés s’ha realitzat correctament es crida 
l’operació esborrar de la classe RecomanacioNoticies i es torna el control al 
menú.

Cas d’ús número 13.4: “Crear missatge d’opinió”
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe AddicióMsgOpinió. Aquesta operació instancia la classe i crida l’operació 
crear de la classe PantallaAfegirMsgOpinió: 
1. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe AddicióMsgOpinió i 

es torna el control al menú.
2. Si l’usuari confirma, significa que ha introduït les dades del missatge d’opinió i 

s’han de verificar.
a. Les dades són correctes i completes, 

i. Es crida l’operació crear de la classe CorrectorFormes que crida 
l’operació buscar del GestorCorrector. 

 Si el missatge és no vàlid, es crida l’operació crear de la 
PantallaAvís i s’informa de la situació. I es crida a l’operació 
crear de PantallaAfegirMsgOpinió i es repeteix el procés a 
partir del punt 1. 



TFC – J2EE UOC

Memòria ESTHER EBOKO CASTILLÓN
Semestre 2004 - 2005

43

ii. Es crida l’operació crear que aquesta crida a l’operació gravar del 
GestorMissatgeOpinió per emmagatzemar l’objecte creat

iii. Es crida l’operació crear de la PantallaAvís per informar que el 
procés s’ha realitzat correctament. Es crida l’operació esborrar de la 
classe AddicióMsgOpinió i es torna el control al cas d’ús 13.1 amb 
la noticia que es tracta triada. 

b. Les dades són incorrectes, es crida l’operació crear de la PantallaAvís i 
s’informa de la situació. Posteriorment, es crida a l’operació crear de 
PantallaAfegirMsgOpinió i es repeteix el procés a partir del punt 1.

Cas d’ús número 18.1: “Identificar-se”
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe Identificació. Aquesta operació instancia la classe i crida l’operació crear de 
la classe PantallaIdentificacióUsuari: 
1. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe Identificació i es 

torna el control al menú.
2. Si l’usuari confirma, significa que ha introduït el nom d’usuari i la clau d’accés. 

Per tant, s’han de verificar: 
a. Les dades són correctes i completes, 

Es crida l’operació buscar del GestorUsuari, si està registrat se li 
mostren a l’usuari les opcions disponibles segons el tipus d’usuari que 
és i els permisos i perfils de que disposa.  

b. Les dades són incorrectes, es crida l’operació crear de la PantallaAvís i 
s’informa de la situació. Posteriorment, es crida a l’operació crear de 
PantallaIdentificacióUsuari i es repeteix el procés a partir del punt 1.

Cas d’ús número 18.2: “No me’n recordo de la clau?”
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe NoRecordar. Aquesta operació instancia la classe i crida l’operació crear de 
la classe PantallaNoRecordo: 
1. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe NoRecordar i es 

torna el control al menú.
2. Si l’usuari confirma, significa que ha introduït el nom d’usuari o el mail. Per 

tant, s’han de verificar: 
a. Les dades són correctes i completes, 

Es crida l’operació buscar del GestorUsuari, si està registrat, es crida 
l’operació crear PantallaResposta, on se li mostra la pregunta secreta i 
se li demana introduir la resposta secreta.   

1. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe 
NoRecordar i es torna el control al menú.

2. Si l’usuari introdueix la resposta i confirma, es comproven les 
dades introduïdes: 

a. Les dades són correctes i completes, es crida 
l’operació buscar del GestorUsuari i si és correcta la 
resposta, es crida l’operació crear de la PantallaAvís i 
es mostra la clau d’accés.

b. Les dades son incorrectes, es crida l’operació crear de 
la PantallaAvís i s’informa de la situació. I es crida a 
l’operació crear de PantallaNoRecordo i es repeteix el 
procés a partir del punt 1.

b. Les dades són incorrectes, es crida l’operació crear de la PantallaAvís i 
s’informa de la situació. Posteriorment, es crida a l’operació crear de 
PantallaNoRecordo i es repeteix el procés a partir del punt 1.
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Cas d’ús número 18.3: “Registrar-se”
Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida a l’operació crear de 
la classe RegistrarUsuari. Aquesta operació instancia la classe i crida l’operació crear
de la classe PantallaRegistrarUsuari: 
1. Si l’usuari cancel·la, es crida l’operació esborrar de la classe RegistrarUsuari i es 

torna el control al menú.
2. Si l’usuari confirma, significa que ha introduït les dades. Per tant, s’han de 

verificar: 
a. Les dades són correctes i completes, 

Es crida l’operació buscar del GestorUsuari,:
i. Si està registrat, es crida l’operació crear PantallaAvís, se li 

informa de la situació.   
ii. Si no està registrat, es crida l’operació crear que aquesta crida a 

l’operació gravar del GestorUsuari per emmagatzemar l’objecte 
creat. Es crida l’operació crear de la PantallaAvís i s’informa de 
la situació. Posteriorment, es crida a l’operació esborrar de la 
classe RegistrarUsuari i es torna el control al menú.

b. Les dades són incorrectes, es crida l’operació crear de la PantallaAvís i 
s’informa de la situació. Posteriorment, es crida a l’operació crear de 
PantallaRegistrarUsuari i es repeteix el procés a partir del punt 1.

Diagrama estàtic del disseny
Amb el disseny dels casos d’ús podem revisar el diagrama de classes, obtenint el 
diagrama estàtic del disseny. Per llegibilitat s’ha preferit no indicar els mètodes al 
diagrama.
Sent els mètodes els segûents: 

 Per a cada atribut hi haurà el seu corresponent mètode set i get. Aquests 
mètodes seran públics exceptuant el mètode setId de cada classe que serà 
privat.

 A cada classe hi haurà com a mínim tres constructors: constructor per defecte, 
constructor amb els atributs obligatoris i constructor amb tots els atributs.

 A totes les classes es sobreescriuran els mètodes equals, clone i toString de la 
superclasse Object.
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9. Disseny de la persistència

A partir del diagrama estàtic del disseny, les classes indicades i l’anàlisi dels seus 
atributs, podem trobar totes les entitats que ens interessen per realitzar el disseny de la 
persistència.

Supressió de l’herència
El primer cas d’herència que tenim són Missatge amb MissatgeOpinió i MissatgeForo. 
Podem observar que hi han poques subclasses i que no hi han processos que treballin 
amb tots dos recursos a l’hora, per aquests motiu es decideix suprimir l’herència per 
definició d’una taula per cada subclasse.
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El segon cas d’herència és de Categoria amb Subcategoria. Observant que només tenim 
un atribut, la supressió adient és la creació d’una taula única per a tota la jerarquia 
d’herència. L’atribut idCategoria amb valor nul identificaria que es una categoria i amb 
valor identificaria que és una subcategoria.

Classes persistents
Usuari, UsuariSeguiment, UsuariModerador, Foro, MissatgeForo, MissatgeOpinió, 
Corrector, Noticia i Categoria. 

Diagrama entitat-relació

Explicacions complementaries
En aquest punt veiem la necessitat d’utilitzar noves entitats: 

 Noticia_Fitxer i Foro_Fitxer. Tant a MissatgeForo com a Noticia quan es vol 
adjuntar un document s’utilitza un atribut booleà, fitxers, que indica l’estat.
Aquestes noves entitats emmagatzemarien els documents en qûestió.  

 UsuariTipus s’utilitzarà per contemplar els diferents perfils i privilegis que 
existeixen entre els usuaris.

 Persona_Contacte, s’emmagatzemarà la informació del contacte.
 Autor, s’emmagatzemarà la informació de l’autor.

Existeix una relació recursiva a l’entitat Categoria. Aquesta relació surgeix de la 
necessitat d’enllaçar dues categories quan una d’elles es una subcategoria. 

Base de dades relacional
Es crearan les taules corresponents a les entitats, és a dir, TUsuari, TUsuariSeguiment, 
TUsuariModerador, TMissatgeOpinio, TMissatgeForo, TCorrector, TNoticia, TForo, 
TCategoria, TAutor, TPersona_Contacte, TNoticia_Fitxer, TForo_Fitxer i 
TUsuariTipus. 

Atributs, claus i índexs
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A continuació es llista per a cada taula quins atributs i claus té. 
o Les claus primàries són obligatòries i sense repetits. S’indicaran subratllant-les.
o Els atributs que siguin obligatoris s’indicaran amb l’estil bold. 
o Els atributs que siguin claus foranies s’indicaran amb l’estil itàlic.

(*)Per qüestions de normalització hi hauran atributs booleans i/o strings que indicaven
la relació entre taules que es canviaran pels ids d’aquelles taules amb les que estan 
relacionades.

TUsuari
Integer id; Integer idUsuariTipus; Date data; String email; String password; String 
nom; String cognom1; String cognom2; String direcció; String num; String porta; 
String població; String codiPostal; String província; String telèfon; String fax; String 
pregunta; String resposta; Date data_inici; Date data_caducitat.

 La clau forana idUsuariTipus tindrà repetits i correspon a l’id de la taula 
TUsuariTipus. 

TNoticia
Integer id; Date data; (*)Integer idCategoria; Date data; String avantTitol; String títol; 
String entradeta; String texte;  (*)Integer idAutor; String email; String mitja; (*)Integer 
idContacte; String localització; Date dataNoticia; Booleà imatge; String peuImatge; 
String tooltipImatge; String texteImatge; Booleà fitxers; Booleà butlletí; Date 
data_publicitat; Date data_caducitat

 Els atributs categoria i subcategoria són sustituits per l’id de la taula TCategoria. 
En cas de que pertanyi a una subcategoria, la clau forana d’aquesta taula no serà 
nul·la. El mateix passa amb autor i contacte.

TForo
Integer id; Date data; String títol; Date data; String descripció; (*)Integer idCategoria; 
Integer numRespPermeses; Integer numRespPagina; Booleà html; Booleà signar; 
Integer numCaracters; Booleà fitxers; Booleà moderat; Booleà privat; Date 
data_publicació; Date data_caducitat

 Els atributs categoria i subcategoria són sustituits per l’id de la taula TCategoria. 
En cas de que pertanyi a una subcategoria, la clau forana d’aquesta taula no serà 
nul·la.

TForoFitxer
Integer idForoMissatge; String fitxer; Booleà estat 

 La clau forana idForoMissatge tindrà repetits i correspon a l’id de la taula 
TMissatgeForo. 

 idForoMissatge, a part de ser clau forana serà clau primària juntament amb el 
fitxer.

TUsuariSeguiment
Integer idUsuari; Integer idForoMissatge

 La clau forana idUsuariTipus tindrà repetits i corresponen als ids de les taules 
TUsuari i TMissatgeForo. Aquestes dues claus seran les claus primàries.

TUsuariModerador
Integer idUsuari; Integer idForo; Booleà estat

 Les claus clau forana idUsuariTipus tindrà repetits i corresponen als ids de les 
taules TUsuari i TMissatgeForo. Aquestes dues claus seran les claus primàries.
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TUsuariTipus
Integer id; String tipusPerfil; String tipusPrivilegi

TCorrector
Integer id; String mots

TCategoria
Integer id; String nom; String descripció; Booleà estat; Integer idCategoria

 La clau forana idCategoria, quan la categoria és una subcategoria, correspon a 
l’id d’una categoria ja existent de la taula TCategoria. Es podrà repetir.

TNoticiaFitxer
Integer idNoticia; String fitxer; Long binari; Booleà estat 

 La clau forana idNoticia tindrà repetits i correspon a l’id de la taula TNoticia. 
 idForoMissatge, a part de ser clau forana serà clau primària juntament amb el 

fitxer.

TMissatgeOpinio
Integer id; Date data; String autor; String email; String missatge; Integer idNoticia

 La clau forana idNoticia tindrà repetits i correspon a l’id de la taula TNoticia. 

TMissatgeForo
Integer id; Date data; String autor; String email; String missatge; String títol; Booleà 
rebreEmail; Booleà estat; Integer idPare; Integer idForo

 La clau forana idForo tindrà repetits i correspon a l’id de la taula TForo. 

TPersona_Contacte
Integer id; Integer idNoticia; String email; String nom; String cognom1; String 
cognom2; String direcció; String num; String porta; String població; String codiPostal; 
String província; String telèfon; String fax; Date data_inici; Date data_caducitat.

 La clau forana idNoticia tindrà repetits i correspon a l’id de la taula TNoticia. 

TAutor
Integer id; Integer idNoticia; String email; String nom; String cognom1; String 
cognom2; String direcció; String num; String porta; String població; String codiPostal; 
String província; String telèfon; String fax; Date data_inici; Date data_caducitat.

 La clau forana idNoticia tindrà repetits i correspon a l’id de la taula TNoticia

Gestors de disc
Els gestors de disc necessaris són: GestorUsuari, GestorForo, GestorNoticia, 
GestorCorrector i GestorCategoria. Però com utilitzem el motor O-R Hibernate,
aquest en faria la funció.

10. Disseny de la interfície d’usuari
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11. Disseny dels subsistemes

Els subsistemes coincideixen amb els paquets establerts, és a dir, Foro, Noticia, 
AltresGestions i Identificació. 
El contingut de cada subsistema és el següent:
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 Foro, comprèn les classes Foro, MissatgeForo i ForoFitxer, amb els gestors de 
disc corresponents. Inclou els casos d’ús del subsistema de gestió del foro i del 
subsistema de foros(1).

 Noticia, comprèn les classes Noticia, MissatgeOpinió i NoticiaFitxer, amb els 
gestors de disc corresponents. Inclou els casos d’ús del subsistema de gestió de 
noticies i del subsistema de noticies(1).

 Altres Gestions, comprèn les classes Corrector, Categoria i Subcategoria, amb 
els gestors de disc corresponents. Inclou els casos d’ús del subsistema d’altres 
gestions en relació a modificar el corrector de formes(1).

 Identificació, comprèn les classes Usuari, UsuariTipus,UsuariModerador i 
UsuariSeguiment, amb els gestors de disc corresponents. Inclou els casos d’ús 
del subsistema d’identificació(1).

(1). Subsistemes especificats al document d’Anàlisis Funcional del Generador de Comunitats Virtuals.

12. Construcció de l’arquitectura

En funció dels subsistemes s’ha creat la implementació. Hi han cinc paquets:
 Foro
 Noticia
 Altres Gestions
 Identificació
 Utils

Cada paquet es distribueix en dades (capa de dades), negoci (capa de la lògica), 
presentació (capa de presentació) i lang(on estan els objectes que es necessiten).
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ANNEXOS
Annexo I. Temes Pendents
S’ha implementat:

o Capa de dades i s’ha testejat les entrades.
o Capa lògica dels Foros, part de les Noticies i Identificació.
o Capa presentació gran part dels Foros.

Queda pendent:
o Foros: 

o Tractament dels fitxers adjuntats al foro
o Mails automàtics
o Cerca de continguts
o Control dels formularis html (elements obligatoris i/o 

opcionals).
o Noticies:

o Part de dades, el Session Bean que funcionalment seria molt 
similar al del Foro

o Les interfaces que segueixen l’estructura del foro.
A la base de dades crear els índexs necessaris per controlar els registres repetits.
Control d’identificació.
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Annexo II. Instalació

1. Importar els fitxers .sql a MySQL. El nom de la base de dades ha de ser 
BDGCV (sinó el motor hibernate no la trobarà.).

2. El servidor Jboss ha d’estar instalat. Còpiar a la carpeta C:\jboss-
versióX\server\default\deploy els fitxers OnlineGCV.jar i GCV.war.

3. Còpia els .jar del mysql i hibernate (hibernate3.jar, dom4j-1.4.jar,  xml-apis.jar
cglib-full-2.0.2.jar, mysql-connector-java-3.0.15-ga-bin.jar)

4. Arrancar el mysql
5. Arrancar el jboss
6. Obrir l’explorador http://localhost:8080/GCV/index.jsp (desde la màquina 

local, sinò utilitzant l’IP).


