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 1 Resum.

El projecte ARS (assignació de rols SAP), consisteix en la preparació, creació i implantació d'un programari 
basat en codi lliure destinat a proporcionar una interfície als administradors de SAP  per la gestió dels rols 
dels usuaris. 

SAP es un dels programaris de tipus ERP mes implantats en l' àmbit empresarial i, generalment, es utilitzat 
per un elevat nombre d'usuaris. Les funcionalitats disponibles per cadascú d'ells depenen de la assignació de 
“rols” que tinguin, lamentablement, SAP no permet agrupar aquest rols de forma que es puguin assignar a la 
vegada a tots els usuaris que han de fer una mateixa feina, això fa molt feixuga i propensa a errors la 
administració de la assignació dels rols al usuaris obligant a l'us d'eines externes com fulles de càlcul.

ARS permetrà a l'administrador agrupar rols en “perfils” i assignar-los als usuaris de forma que 
posteriorment a SAP sigui molt senzill, si no automàtic, l'assignació als usuaris dels rols inclosos als seus 
perfils.

Aquest projecte composa principalment de cinc fases:

A la fase de “Definició”, s'estudia la viabilitat del projecte, els requeriments necessaris per la seva 
implementació, i es fa una estimació dels costs econòmics del projecte.

La segona fase es la “Preparació”, on es realitzen les tasques relacionades amb la instal·lació i configuració 
dels requeriments i serveis identificats anteriorment a la fase de definició, tanmateix, s'estudien els 
requeriments necessaris per a una automatització de l'assignació de rols de SAP. 

A la tercera fase, “Desenvolupament”, es fan els anàlisis i els dissenys per la elaboració del programari de 
gestió de rols, incloent-hi la metodologia i aspectes com la seguretat del programari, i finalment es codifica 
la aplicació.

La quarta fase correspon a la “Implantació”, on fan les tasques relacionades amb la instal·lació del 
programari incloent-hi les adaptacions i configuracions necessàries per facilitar l'accés dels usuaris al 
programari. 

Finalment tenim la cinquena fase, “Explotació”, on es realitzen les diferents tasques per possibilitar 
l'explotació del programari produït, incloent-hi la migració de les dades existents de rols i perfils d'usuari, la 
realització de les proves d'integració amb SAP i la formació.
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 3 Introducció.

 3.1 Escenari.

A SAP les accions que pot realitzar un usuari estan definits per els "rols" que te assignats als sistemes SAP 
on ha de treballar, aquesta assignació es fa de forma manual i pot representar una gran carrega de feina., 
especialment si el nombre d'usuaris i rols es elevat.

Als projectes d'implantació de SAP es habitual simplificar la assignació de rols utilitzant "perfils", es tracta 
d'un concepte alie a SAP que consisteix en agrupar els rols necessaris per desenvolupar una activitat 
determinada, així per exemple es pot tenir un perfil de “comptable”, “operari logística” o “compres” que son 
assignats al les persones que realitzen aquestes funcions, els usuaris. 

La assignació de perfils als usuaris, al no estar contemplada per SAP, es realitza de forma externa utilitzant 
eines com un full de calcul generalment confeccionat ad-hoc per la implementació de SAP, el problema es 
que la gestió posterior d'aquest rols i perfils es pot tornar complex, especialment si no s'han elaborat de 
forma acurada i comencen els canvis generalitzats provocats per d'incidències del tipus “necessito fer ... i no 
puc”, entrant en una dinàmica perillosa que pot provocar que finalment cada usuari tingui un conjunt de rols 
diferent.

En un escenari com aquest, on pot haver milers d'usuaris, es important mantenir i treballar el concepte de 
perfil per tal de mantenir consistent el conjunt de rols de cada funcionalitat i la seva assignació als usuaris, i 
quant mes àgil i funcional sigui aquesta gestió mes eficient serà la resolució de les possibles incidències i 
canvis que puguin aparèixer durant l'explotació de SAP.

La utilització d'un full de càlcul pot ser correcta per fer la carrega inicial de rols als usuaris, però no es el 
millor mètode per mantenir els canvis que es pugin produir i per traspassar aquesta informació de forma 
senzilla i automatitzada a SAP, això fa necessari la utilització de eines mes eficients. 

 3.2 Objectius.

L'objectiu d'aquest projecte es la creació i implementació d'una aplicació basada en programari lliure, que 
permeti gestionar els rols SAP dels usuaris utilitzant el concepte de perfil.

Tenint en compte que el directori de la companyia es basa en l'estàndard LDAP, i que SAP, mitjançant una 
prestació anomenada CUA (Central User Administration), es capaç d'importar informació des d'un servei 
LDAP i distribuir aquesta informació a la resta de sistemes SAP existents a la companyia, es demana que els 
rols derivats de la utilització d'aquest perfils s'emmagatzemin al LDAP per tal de que SAP pugui fer una 
importació i assignar-los als usuaris.

El procés d'importació des de SAP dels rols presents a LDAP es realitza de forma manual, es demana 
investigar l'automatització d'aquest procés i fer la seva implementació si es possible.

La implementació d'aquest programari permetrà prescindir de la actual solució, basada en la utilització d'un 
full de càlcul, agilitzant de forma considerable les incidències relacionades amb els rols dels usuaris. 

 3.3 Estat de l'art.

Podem dir que el nivell màxim assolit a la gestió de rols d'usuari, amb tot el que suposa això en quant a 
seguretat, l'aconseguit SAP a través d'un dels seus productes anomenat GRC (Governance, Risk & 
Complaince).
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Aquest producte es composa d'una serie de mòduls orientats a evitar els riscos derivats d'utilitzacions 
fraudulentes del seu programari i assegurar el compliment de polítiques i reglamentacions de seguretat. Entre 
d'altres aspectes, s'auditen, monitoritzen i controles aspectes clau com el control d'accessos, l'us de privilegis 
d'alt nivell, i sobre tot la segregació de funcions de forma que no sigui possible que un usuari tingui totes les 
funcions que li pugin permetre la realització d'un frau.

Un dels mòduls de GRC es el “Access Control”, aquest modul permet controlar l'assignació de rols, detectant 
la utilització de rols incompatibles a un mateix usuari, i la gestió dels rols d'una manera mes completa, 
encara i així, la seva funcionalitat no està orientada a agrupar els usuaris en perfils, que es l'objectiu, d'aquest 
projecte.

Les funcionalitats d'aquest programari van mes enllà dels objectius d'aquest projecte i poden arribar a ser 
molt complexes, requerint que la definició i la assignació de rols sigui molt consistent, en aquest sentit, 
disposar d'un programari com el proposat en aquest projecte pot ser de molta ajuda en una futura 
implementació de GRC.

La instal·lació del GRC potser interessant en el cas de que sigui necessària la utilització de les seves 
funcionalitats avançades, ja que el pel seu elevat cost, no estaria justificat només per fer una gestió de rols.

 3.4 Estructura de la memòria.

Aquesta memòria està estructurada en cinc apartats principals que es corresponen a les fases del 
desenvolupament del projecte:

“Definició”

“Preparació”

“Desenvolupament”

“Implantació”

“Explotació”

En cada apartat es descriu el seu desenvolupament així com les tasques realitzades, les dificultats trobades i 
com s'han superat aquestes dificultats per obtenir els resultats esperats.

De forma addicional, s'inclou un apartat de “Conclusions” on es comenta el resultat obtingut i el grau de 
fidelitat d'aquest resultats en vers els objectius proposats

Finalment, el apartat de “Fonts de consulta” relaciona les publicacions i llocs web consultats com a 
referencia per la realització del projecte i en  “Annexes” s'inclou informació addicional generada durant el 
desenvolupament del projecte.
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 4 Definició.

 4.1 Anàlisi de requeriments.

 4.1.1 Entorn operatiu.

La aplicació serà utilitzada per un nombre reduït d'usuaris, concretament 3 administradors de SAP i menys 
de deu tècnics consultors funcionals de SAP que es limitaran a realitzar consultes en relació als rols i perfils 
existents per tal de recomanar l'assignació de perfils als usuaris i dissenyar nous perfils i rols.

Com que part dels consultors funcionals son externs i no es disposa de control sobre les seves estacions de 
treball, se suggereix que la aplicació utilitzi un navegador web com a client, d'aquesta forma, a mes a mes, es 
facilita l'accés remot a la aplicació en cas de ser necessari. 

En quant a la integració a l'entorn informàtic existent, de l'aplicació de gestió de rols, Ars en endavant, haurà 
d'accedir al directori de la companyia basat en un servei LDAP proporcionat per el producte de Novell 
eDirectory, l'accés a aquest servei permetrà autenticar als usuaris habilitats per utilitzar Ars, obtenir la 
informació dels usuaris als que s'assignaran els perfils i rols i finalment emmagatzemar els rols assignats als 
usuaris.

Ars també haurà d'estar disponible com a servei per als usuaris habilitats per la seva utilització.

Tanmateix, la instal·lació de SAP existent disposa dels següents productes SAP. 

• SSM (SAP Solution Manager)

• ERP (Enterprise Resource Planning)

• SRM (Supplier Relationship Management)

• BI (Business Intelligence)

• PI (Process integrator)

Tots ells disposen d'entorn de desenvolupament, test i producció excepte SSM que només hi ha un entorn 
productiu, ja que tracta d'un producte de gestió de SAP. 

Per la gestió d'usuaris, hi han dos sistemes amb el CUA habilitats:

• SSM per als entorns de desenvolupament i test.

• ERP per als entorns productius.

Aquest dos sistemes SAP son els que obtenen els rols dels usuaris del servei LDAP i actualitzen la 
informació dels usuaris en els diferents sistemes SAP de tal forma que per exemple, per assignar un rol a un 
usuari en el ERP de test (anomenat ERT), no cal fer l'assignació en aquest sistema, si no que es fa des del 
SSM.

Com que un dels objectius del projecte es investigar la possibilitat de que Ars pugui invocar la importació 
dels rols al sistemes SSM i ERP, es possible que s'hagi d'implementar una comunicació amb aquest sistemes 
SAP utilitzant funcions RFC (remote function call) . 

En aquest esquema es pot visualitzar el flux de dades entre els diferents sistemes:
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L'aplicació de gestió de rols, Ars,  ha d'autenticar i d'obtenir les dades dels usuaris del LDAP, i hi gravarà en 
el directori els rols assignats als usuaris.

Els dos sistemes SAP amb CUA, utilitzen el connector LDAP, per obtenir les dades dels rols des del directori 
LDAP i, a través del CUA, s'envia aquesta informació al sistema SAP corresponent, ja sigui als sistemes de 
desenvolupament, test o producció.

El resultat finat es que l'usuari a SAP te els rols que el permetran realitzar la seva feina.

 4.1.2 Requeriments funcionals.

Els dos requeriments principals per la aplicació de gestió de rols, Ars, son els següents:

• L'aplicació haurà d'implementar una interfície que utilitzi el directori LDAP de la companyia per 
emmagatzemar els rols del usuaris de manera que SAP pugui importar aquesta informació.

• L'aplicació ha d'implementar el concepte de “perfil” com a agrupació de rols que poden assignar-se a 
un usuari.

Tanmateix, i com a requeriments de la pròpia interfície, es demana que:

• Com a client s'utilitzi un navegador web, per millorar la accessibilitat i evitar dependències del 
sistema operatiu.

• Ha de ser d'us senzill i funcional, evitant la utilització de característiques que representin la creació 
de dependències del navegador.

• S'ha de poder assignar a un usuari els perfils i els rols independents necessaris, per tal de que l'usuari 
pugui desenvolupar la seva feina a SAP.

• Els rols assignats a un usuari, ja sigui mitjançant la assignació de perfils o mitjançant l'assignació 
directa, s'hauran de poder gravar en el sistema LDAP de la companyia possibilitant la seva 
importació des de SAP.
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• Ha de tenir un conjunt de consultes que permeti al administrador conèixer els elements (sistemes, 
mandants, rols, perfils i usuaris) existents i la relació existent entre ells, com per exemple els 
sistemes existents, els rols que te un determinat perfil o els perfils que un usuari te assignat.

Pel que respecta a la seguretat, haurà de tenir en compte els següents aspectes:

• Només els usuaris habilitats podran utilitzar Ars prèvia autenticació vàlida.

• L'accés a la aplicació es realitzarà mitjançat l'autenticació de l'usuari contra el servei LDAP de la 
companyia.

• Haurà d'evitar accessos no permesos i implementar validacions per assegurar la qualitat de les dades 
introduïdes.

• Els analistes funcionals només accediran a les consultes, en canvi, els administradors tindran accés a 
totes les funcionalitats del programa.

Ars haurà d'utilitzar els colors i logotips corporatius i ajustar-se a les polítiques existents referents a la 
homogeneïtzació dels serveis web i servidors Linux, aquestes polítiques que prioritzen la utilització de 
Apache i de sistemes Linux basats en Red Hat Enterprise Linux.

Finalment, i pel que fa a l'objectiu de que Ars pugui invocar la importació dels rols als sistemes SSM i ERP, 
si no es possible aquesta automatització s'hauran de proposar solucions alternatives.

En quant a la llicència del programari de gestió de rols produït pel projecte Ars, i com a conseqüència de la 
aplicació de l article 97 de la llei de propietat intel·lectual referit a la titularitat dels drets de programes 
d'ordinador, al seu punt 4: 

Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones 
que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los 
derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa 
fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en 
contrario.

Correspon a Esteve, com a titular dels drets d'explotació, la elecció de la llicència a aplicar sobre el 
programari Ars.

 4.1.3 Requeriments tècnics

Com a resultat dels requeriments funcionals descrits anteriorment, es deriven els següents requeriments 
tècnics per l'aplicació de gestió de rols Ars:

• Haurà d'interactuar amb LDAP basat en Novell eDirectory version 8.8 

• Haurà de poder funcionar en els navegadors d'us mes populars en aquest moment, bàsicament 
Internet Explorer, Google Chrome,Firefox i Safari en les seves versions mes recents

• Per tal d'evitar dependències derivades del navegador utilitzat,es farà servir Javascript el mínim 
imprescindible.

• Per accedir al servei proveït per Ars, s'haurà d'utilitzar un servidor web Apache a la seva versió 2.2. 
Aquest requeriment ha sigut suggerit per la pròpia empresa degut a l'experiència amb aquest servidor 
proporcionada per altres projectes.

• Per poder emmagatzemar la informació dels rols i les assignacions als usuaris, l'aplicació haurà de 
poder emmagatzemar dades, per tant caldrà una base de dades, per la experiència que la companyia 
ja te en la gestió de MySQL per altres projectes, es recomana aquesta base de dades en la seva versió 
5 que incorpora Red Hat.
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• Degut a que es tracta d'una aplicació amb un numero reduït d'usuaris, es proposa la utilització de 
CGI basats en Perl, per la gran facilitat que te aquest llenguatge pel tractament de cadenes i el gran 
nombre de mòduls disponibles que li proporciona una gran compatibilitat amb els serveis que 
requereixen aquest projecte

Tenint aquest requeriments en compte, es preveu un escenari on hi haurà un servidor Linux amb un servei 
Apache amb CGI basats en Perl habilitats i amb accés a una base de dades MySQL.

Per simplificar aquest escenari,i degut a les dimensions del projecte, es suggereix que la base de dades 
estigui al mateix servidor web, es tractarà d'una versió MySQL Community Edition.

L'entorn Perl existent al servidor haurà de tenir els següents mòduls instal·lats per tal de permetre la 
connectivitat de Ars:

• CGI per permetre l'execució de Ars des d'un servei web.

• CGI::Session per gestionar les sessions d'usuari i proporcionar seguretat a l'aplicació. 

• DBI per accedir a la base de dades.

• Net::LDAP per accedir al servei LDAP

Per tal de que Ars estigui accessible als usuaris que faran ús, caldrà publicar la seva adreça al servei de 
resolució de noms (DNS) intern, i, si cal, habilitar regles als firewalls de la empresa per que sigui accessible, 
des del exterior de forma controlada per als possibles usuaris remots

Per acabar els requeriments tècnics de la aplicació Ars, caldrà la utilització d'un usuari amb privilegis de 
lectura i escriptura al LDAP, si mes no als camps referents als rols dels usuaris.

Pel que fa al requeriment referent a la revisió de la configuració de SAP per interactuar amb el LDAP, caldrà 
els següents elements:

• Accés d'administració als servidors SAP amb CUA habilitat.

• Accés a la web de suport SAP. Caldrà un usuari registrat a SAP.

• Accés a la documentació tècnica proporcionada per SAP referent a la configuració del connector 
LDAP

• Accés al servei LDAP per revisar la implementació de l'ampliació de l'esquema proporcionada per 
SAP.

• Accés a altres recursos SAP que es puguin necessitar.

Aquest requeriments permetrà la revisió de l'estat actual de la configuració de SAP, la realització de 
possibles ajustaments i la investigació necessària per poder accedir a SAP des de Ars per executar de forma 
automàtica la importació dels rols presents al LDAP.

En quant als requeriments de maquinari, caldrà un servidor Linux, que per política d'empresa,  haurà de tenir 
instal·lat la versió 6.1 de Red Hat Enterprise Linux,  amb un mínim de 2GB de RAM, 20 Gb dedicats al 
emmagatzemament un processador.

Tanmateix, serà necessari la creació d'un entorn de desenvolupament que no interfereixi en l'entorn productiu 
a la fase de manteniment de l'aplicació amb unes característiques similars.

 4.2 Viabilitat

 4.2.1 Recursos disponibles.

Esteve proporciona els següents recursos per a la implementació de Ars:

• Un servidor linux virtualitzat a l'entorn vmware corporatiu amb les següents característiques:

• 2 gb de ram
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• Dos unitats d'emmagatzemament una amb 10 gb per al sistema operatiu i altre de 20 gb per a 
dades.

• Sistema "Red Hat Enterprise Linux 6.1" instal·lat

• Una estació de treball per tal d'instal·lar l'entorn de desenvolupament del projecte.

• Accés al medi d'instal·lació de "Red Hat Enterprise Linux 6.1"

• Connectivitat a Internet per descarregar el programari necessari, i accedir al llocs web de suport..

• Disponibilitat per la re-configuració dels elements necessaris per accedir a Ars, concretament DNS i 
tallafocs..

• Un usuari per accedir al directori LDAP de la empresa.

• Un usuari amb accés d'administració per als sistemes SAP.

Tanmateix, el esquema LDAP de la companyia ja disposa de l'ampliació necessària per poder connectar amb 
els sistemes SAP. En aquest sentit, i per tal de repassar la configuració de la connexió entre els sistemes SAP 
amb CUA i el LDAP, es proporcionen recursos en forma d'accés a documentació específica proporcionada 
per SAP, en forma de manuals i accés a la web de suport de SAP utilitzant un usuari registrat.

Aquest servidor Linux, s'integrarà en el cicle de actualitzacions i copies de seguretat existent per la resta de 
servidors virtualitzats. 

 4.2.2 Valoració econòmica.

La elecció de Red Hat (es.redhat.com) per la versió del sistema operatiu, suposa la contractació d'un suport 
que permet l'accés a les actualitzacions del programari, i a la realització de consultes tècniques. En aquest 
cas, no es considera necessari un suport 24x7, per el que es suggereix la elecció del manteniment 
“Estandard” per a un servidor de 2 sockets a un cost de 799$/any, aquest manteniment inclou tots els paquets 
subministrats amb Red Hat Enterprise Linux.

Com a base de dades, tenint en compte el volum i baixa complexitat de la base de dades, s'utilitzarà MySQL 
Community Edition (www.mysql.com), aquesta versió està llicenciada sota GPL i el seu cost es de 0€. 
Naturalment, i en cas de que es consideri necessari disposar de suport tècnic per part de Oracle, es podrà 
optar en el futur per migrar a una versió Estandard (2.000$/any) o Enterprise (5.000$/any).

Pel que fa a SAP i al directori LDAP es considera que els treballs derivats d'aquest projecte no requereixen la 
implementació de programari i/o actualitzacions que suposin un cost addicional, per tant la valoració de les 
actuacions en aquest àmbit es de 0€

En quant al cost del maquinari, tenint en compte que es tracta d'un servidor virtualitzat, no es necessària 
l'adquisició d'un nou servidor, que per aquest projecte tindria un cost aproximat d'uns 1000€. En tot cas i com 
a compartició dels costos de la infraestructura VMWARE utilitzada es podria afegir un disc addicional de 
250Gb amb un cost de 200€ 

Finalment, i com al cost teòric, de l'anàlisi i desenvolupament, podem considerar que un temps de 3 mesos 
amb 40h/setmanals a un cost de 35€/h donarien un cost de 35€x40hx12setmanes=16.800€, com es tracta d'un 
desenvolupament realitzat dins d'un projecte acadèmic, aquest te un cost 0€

Per tant, podem valorar el cost total del projecte amb la següent taula:

Cost real Cost teòric

Maquinari 200€ 1.000€

Programari (Red Hat) 799€ /any 799€ /any

Analisi i desenvolupament 0€ 16.800€
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El cost real del projecte es de 999€ el primer any i 799€ els següents anys com a manteniment del S.O.

El cost teòric seria de 18,599€ el primer any i 799€ els següents anys com a manteniment del S.O. Tenint en 
compte que s'opta per Red Hat Enterprise como S.O. i maquinari no virtualitzat. Tanmateix, en aquest últim 
cas, i com a cost variable, s'haurien d'afegir els costos derivats del manteniment del programari Ars 
dependents dels canvis que la organització vulgui realitzar en el cicle de vida del programari.
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 5 Preparació.
La fase de preparació, preveu la elaboració de la següents tasques:

• Revisió de la configuració.

• Implementació dels serveis.

• Estudi de la importació automàtica de SAP

 5.1 Revisió de la configuració.

Es demana la revisió de la configuració dels sistemes SAP així com del directori LDAP per tal tenir clars 
aquest aspectes i evitar possibles problemes.

En aquest sentit, s'ha treballat en tres aspectes diferenciats:

• Configuració del CUA

• Configuració del connector LDAP de SAP.

• Configuració del esquema del directori.

Per aquesta tasca, s'ha requerit la següent documentació de SAP:

• Manual del curs de SAP ADM102 ”Advanced User Administration Topics”

• SAP Note 603208 - Passwords during the LDAP user master synchronization

• SAP Note 376856 - Password synchronization - Single Sign-On/CUA

• SAP Netweaver 7.0 Directory Services. Enllaç web:

• http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/en/e6/0bfa3823e5d841e10000000a11402f/content.htm

Per la configuració del CUA, s'han realitzat les següents comprovacions:

• S'han revisat els noms tècnics1 dels sistemes.

• S'ha comprovat la connectivitat, mitjançant RFC, dels sistemes CUA (SSM i ERP) amb els sistemes 
“fills”.

• S'ha comprovat que el CUA esta actiu.

• S'han comprovat la configuració per la distribució dels camps dels usuaris.

S'ha observat que hi han sistemes inactius pel que fa a la configuració dels sistemes CUA de SSM 
(desenvolupament i test), es tracten de noms tècnics que es refereixen a mandants que ja no existeixen.

També s'ha observat que tots els camps dels usuaris (nom, adreça, rols, etc) es gestionen de forma 
centralitzada des del sistema CUA, a excepció dels camps password i impresora, això permet que l'usuari 
pugi tenir una paraula de pas i una impressora per omissió diferent per cada sistema SAP que tingui assignat.

Finalment, s'ha comprovar que els canvis realitzats als usuaris en els sistemes CUA s'han replicat als 
sistemes fills, confirmant que el CUA funciona correctament.

Seguidament es mostren unes imatges d'aquestes configuracions:

1 Un nom tècnic es refereix a una combinació sistema-mandant, per exemple. ERTCLNT250, es podria llegir com 
sistema ERT mandant (CLIENT en anglès) 250
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es pot observar que el sistema “fill” ERTCLNT201 no te connectivitat amb el sistema SSM, degut a que el 
mandant 201 no existeix, aquest sistema lògic, s'hauria d'extreure de la configuració del CUA
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En aquesta imatge, es pot apreciar com els rols es gestionen de forma global des del SSM, es a dir 
l'assignació d'un rol a un usuari s'ha de fer al SSM i posteriorment es distribueix als sistema “fill”, no es pot 
realitzar directament al sistema fill.

En aquesta imatge, el camp “initial password” es distribueix en el model “Proposal”, aquest model indica 
que el camp es distribueix inicialment des del CUA i, posteriorment, es manté de forma local al sistema fill.

Per la configuració del connector LDAP de SAP , s'han realitzats les següents comprovacions:

• El esquema de LDAP esta ampliat amb l'extensió proporcionada per SAP.

• Connexió RFC entre els sistemes centrals de CUA i el directori LDAP

• Connexió utilitzant el connector LDAP

• Revisió dels "mappings" entre els camps SAP y LDAP

L'esquema del directori LDAP es troba ampliat amb la extensió inclosa a la nota de SAP:

• Note 984699 - LDAP certification: Novell eDirectory 8.7.3 und 8.8

Aquesta ampliació s'ha realitzat, com es comenta al propi arxiu, fent servir la ordre “ice” de la següent 
manera:

C:\novell\consoleone\1.2\bin>ice -SLDIF -f r:\FicherosLdif\sap-APAR-schema ldif -DLDAP -F -s 
172.20.10.1 -d cn=admin,ou=servicios,o=esteve -w sap -p 389

Import Convert Export utility for Novell eDirectory 8.6.1 version: 10210.44
Copyright 2001 Novell, Inc. All rights reserved.
Source Handler: ICE LDIF handler for Novell eDirectory 8.6.1 version: 10210.44
Destination Handler: ICE LDAP handler for Novell eDirectory 8.6.1 version: 10210.44
ICE log file: ice.log
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Start time: viernes, 06 de julio de 2012 10:37:59
Press control-C to exit
Operation in progress ...

Total entries processed: 1
Total number of errors: 0
End time: viernes, 06 de julio de 2012 10:38:00
Total Time:  0:00:01.219
Time per entry: 00:01.219

C:\novell\consoleone\1.2\bin>

Aquesta ampliació afegeix al LDAP els camps necessaris per a realitzar els “mappings” amb els camps de 
SAP. Concretament, un usuari només es considerat per SAP si te el camp “objectClass: sapAddOnUM”

Pel que fa a la connexió entre SAP i LDAP, la connexió RFC es de tipus TCP/IP, com es pot apreciar a la 
següent imatge:

Aquesta es la connexió que el connector LDAP de SAP utilitza. Els paràmetres utilitzats es descriuen a la 
documentació de SAP.

Una comprovada la RFC de connexió, s'utilitza la transacció LDAP per definir el connector LDAP, el 
directori on es realitzarà la connexió i els usuaris a utilitzar:
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En aquesta imatge, es pot apreciar com el nom del connector “Connector Name” coincideix am el nom del 
“Program ID” utilitzat per la RFC, i que sempre ens referim al “Application Server” on hi es el CUA, en 
aquest cas el sistema “SASVM01_SSM_20”, on SASVM01 es refereix al host, SSM al nom del sistema SAP 
i el 20 es el nombre del sistema SAP.

En aquesta imatge s'especifica l'usuari que es farà servir per connectar al servei LDAP, al nostre cas 
“sapadmin”.
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Es comprova el servidor LDAP on es connectarà SAP, al nostre cas es tracta del “Host” ldap.esteve.inet, 
observar l'us de l'usuari SAPADMIN definit anteriorment i del punt del arbre del directori on es faran les 
cerques dels usuaris.

Finalment es comprova la connexió LDAP entre els dos sistemes:

Pel que fa als mappings s'ha observat que en la configuració activa, per als dos servidors que connecten al 
LDAP (SSM i ERP), els camps sempre es sincronitzen des de LDAP a SAP, es a dir, des del punt de vista de 
SAP sempre es realitza una importació i, a part dels rols, també es sincronitza la informació necessària per a 
crear un nou usuari a SAP, aquesta informació inclou els següents camps:

Camp SAP Atribut LDAP

BAPIBNAME sapUsername

FIRSTNAME givenName

LASTNAME sn

FUNCTION title

DEPARTMENT ou

E-MAIL mail

COMMTYPE commType
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Camp SAP Atribut LDAP

LANGUP_ISO sapLanguage

LANGU sapLoginLanguage

SUBSYSTEM:AGR_NAME sapRoles

BAPIPWD EST-Init

El camp sapRoles pot tenir diversos valors amb el format “sistema:rol”, on sistema es un nom tècnic, per 
exemple ERTCLNT250. En la següent pantalla es pot veure aquesta configuració:

SAP llegirà l'atribut de l'usuari “sapRoles” i utilitzarà el caràcter “:” per separar el nom del sistema on 
s'aplicarà el rol del mateix rol.

Finalment, comentar que SAP proporciona un report anomenat “RSLDAPSYNC_USER” per realitzar la 
sincronització, només s'importarà la informació dels usuaris que tinguin asignats el camps “objectClass: 
sapAddOnUM” i tinguin el camp “sapUsername” omplert, aquest camp es obligatori, ja el es utilitzat pel 
report per localitzar als usuaris.

Es comprova la importació a SAP dels canvis realitzats als camps LDAP, afegint un role, anomenat 
ZBC_BASICO a un usuari de proves, anomenat umoya als sistemes ERT mandant 250 i ERP mandant 300.  
L'arxiu LDIF seria el següent: 

dn: cn=umoya, ou=Info, ou=Intranet, o=esteve
changetype: modify
add: objectClass
objectClass: sapAddOnUM
-
add: sapUsername
sapUsername: umoya
sapRoles: ERTCLNT250:ZBC_BASICO
sapRoles: ERPCLNT300:ZBC_BASICO
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 5.2 Implementació dels serveis.

Com s'ha comentat anteriorment, el projecte fa servir un servidor Linux basat en Red Hat Enterprise Linux 
6.1, per al entorn de producció, el sistema s'anomena slnxvm58:

[root@slnxvm82 ~]# cat /etc/redhat-release 
Red Hat Enterprise Linux Server release 6.1 (Santiago)
[root@slnxvm82 ~]# uname -a
Linux slnxvm82.esteve.inet 2.6.32-131.0.15.el6.x86_64 #1 SMP Tue May 10 15:42:40 EDT 
2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[root@slnxvm82 ~]# 

El sistema de desenvolupament es s'ha creat en un altre sistema virtual anomenat develop amb les mateixes 
característiques.

Els serveis necessaris per el projecte son el servei web HTTP i el servei de base de dades. En tots dos casos, 
s'utilitzen els paquets proporcionats per RedHat Enterprise Linux 6.1:

[ipastor@develop ~]$ rpm -qa | grep httpd
httpd-2.2.15-9.el6.x86_64
httpd-manual-2.2.15-9.el6.noarch
httpd-tools-2.2.15-9.el6.x86_64
[ipastor@develop ~]$ rpm -qa | grep mysql
mysql-devel-5.1.52-1.el6_0.1.x86_64
mysql-connector-odbc-5.1.5r1144-7.el6.x86_64
mysql-libs-5.1.52-1.el6_0.1.x86_64
mysql-server-5.1.52-1.el6_0.1.x86_64
mysql-5.1.52-1.el6_0.1.x86_64
[ipastor@develop ~]$ 

 

Pel que fa a la instal·lació de Perl, també es fan servir els paquets distribuïts  per Red-Hat, entre ells:

perl-5.10.1-119.el6.x86_64
perl-core-5.10.1-119.el6.x86_64
mod_perl-2.0.4-10.el6.x86_64
perl-CGI-3.51-119.el6.x86_64
perl-CGI-Session-4.35-5.el6.noarch
perl-LDAP-0.40-1.el6.noarch
perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.x86_64
perl-DBI-1.609-4.el6.x86_64

Es comprova la disponibilitat dels mòduls per al servidor web:
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[ipastor@develop modules]$ ls
mod_actions.so          mod_authz_user.so  mod_headers.so         mod_proxy_scgi.so
mod_alias.so            mod_autoindex.so   mod_ident.so           mod_proxy.so
mod_asis.so             mod_cache.so       mod_include.so         mod_reqtimeout.so
mod_auth_basic.so       mod_cern_meta.so   mod_info.so            mod_rewrite.so
mod_auth_digest.so      mod_cgid.so        mod_ldap.so            mod_setenvif.so
mod_authn_alias.so      mod_cgi.so         mod_log_config.so      mod_speling.so
mod_authn_anon.so       mod_dav_fs.so      mod_log_forensic.so    mod_ssl.so
mod_authn_dbd.so        mod_dav.so         mod_logio.so           mod_status.so
mod_authn_dbm.so        mod_dbd.so         mod_mime_magic.so      mod_substitute.so
mod_authn_default.so    mod_deflate.so     mod_mime.so            mod_suexec.so
mod_authn_file.so       mod_dir.so         mod_negotiation.so     mod_unique_id.so
mod_authnz_ldap.so      mod_disk_cache.so  mod_perl.so            mod_userdir.so
mod_authz_dbm.so        mod_dumpio.so      mod_proxy_ajp.so       mod_usertrack.so
mod_authz_default.so    mod_env.so         mod_proxy_balancer.so  mod_version.so
mod_authz_groupfile.so  mod_expires.so     mod_proxy_connect.so   mod_vhost_alias.so
mod_authz_host.so       mod_ext_filter.so  mod_proxy_ftp.so       mod_wsgi.so
mod_authz_owner.so      mod_filter.so      mod_proxy_http.so
[ipastor@develop modules]$ 

especialment mod_perl i mod_cgi.

Per desenvolupament, s'ha activar el modul mod_userdir, que permet tenir un directori “home” per usuari, 
d'aquesta forma la estructura de directoris de desenvolupament queda així

$HOME
 public_html└──

     ars├──
        html│ ├──
        images│ ├──
        js│ ├──
        style│ └──
     cgi-bin└──
         ars└──

El directori public_html/ars conté els continguts estàtics com les pàgines html, les imatges, el codi javascript 
i les fulles d'estil.

El directori public_html/cgi-bin/ars conté els arxius CGI de Ars.

En el cas de MySQL, s'ha creat la base de dades anomenada “ars” i un usuari “arsadm” per tal d'administrar-
la, aquest ultim usuari es el que s'utilitzarà per a connectar a la base de dades des de l'aplicació Ars.
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 5.3 Estudi de la importació automàtica de SAP

Tal com s'ha vist anteriorment, per tal de fer la sincronització (al nostre cas importació) de les dades presents 
al LDAP a SAP, s'ha d'executar de forma manual el report RSLDAPSYNC_USER.

Es aquesta acció la que es pretén automatitzar, bàsicament existeixen dos possibilitats:

• Programar la execució del report de forma periòdica (per exemple una o dues vegades al dia)

• Cridar a l'execució del report des de el programa Ars, quan sigui necessari.

Abans de poder elegir una de les dues opcions,  s'ha de tenir en compte que només en el cas de fer una crida 
manual es poden indicar els usuaris que es desitja sincronitzar, així, en el cas de fer una sincronització 
automatitzada es sincronitzaran tots els usuaris del LDAP, en el cas de Esteve uns 3000, per evitar això, SAP 
proporciona l'opció “Compare Time Stamp”  que només sincronitzara els usuaris modificats des de l'ultima 
sincronització.

A la practica però, aquesta opció no es massa útil, ja que el directori de Esteve es utilitzat per un gran nombre 
d'aplicacions que fan modificacions i que alteren aquest time-stamp, el mes significatiu es el login de les 
estacions de treball que registra la data/hora de l'ultim accés al sistema. Com a resultat, cada vegada que es fa 
una sincronització automàtica no només es sincronitza l'usuari desitjat, si no que es sincronitzen també molts 
usuaris que no han tingut modificacions als seus camps de SAP. 
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La millor alternativa seria poder realitzar la sincronització de forma automàtica tot indicant els usuaris a 
sincronitzar. Aquesta possibilitat passa per la realització d'una copia del programa RSLDAPSYNC_USER, 
escrit en ABAP, i fer les modificacions adients per tal de fer possible la selecció d'usuaris passats com a 
paràmetres per exemple. Malauradament, aquesta possibilitat implica tenir amplis coneixements en 
programació ABAP per poder fer les modificacions necessàries i això queda fora de l'abast del projecte Ars, 
per tant es desestima aquesta possibilitat.

Entre les dos possibilitats anomenades inicialment, la primera, que implica l'execució programada del report, 
es presenta com la mes senzilla i adient per aquest projecte, ja que no requereix que el programa de gestió de 
rols Ars interactuï amb SAP.

La segona opció només presenta l'avantatge de fer la sincronització en el moment que interessi, en canvi,  
afegeix complexitat al programa de gestió de rols Ars.

Així, es presenten les dues possibilitats a Esteve i es recomana la primera.
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 6 Desenvolupament.

 6.1 Disseny de la base de dades.

 6.1.1 Model entitat-relació (ER)

La base de dades es crea al voltant de les següents entitats:

Sistemes: Un sistema es una implantació d'un producte SAP i es defineix amb tres caràcters, per exemple 
ERP (ERP de producció) o ERT (ERP de test)

Mandants: Un mandant es un conjunt de dades independents dins d'un sistema amb un objectiu definit, un 
mandant es defineix amb tres xifres, per exemple el mandant 300 podria se un mandant productiu i el 310 
podria ser un mandant per formació dins del sistema ERP. Un mandant sempre esta vinculat amb un únic 
sistema i no poden haver dos mandants anomenats igual al mateix sistema.

Rols: Els rols defineixen les accions que poden fer els usuaris amb las dades d'un mandant en un sistema 
determinat. Generalment els rols creats per els equips funcionals comencen amb 'Z' per diferenciar-los dels 
que proporciona SAP. Conceptualment hi han rols “operatius” que defineixen “que es fa” i rols fills 
“organizatius” que defineixen “on es fa”, així, per exemple podem tenir els següents rols:

ZSD_OP_001 Consultas Preventa

ZSD_OP_001_OG_001 Consultas Preventa - Nacional

ZSD_OP_001_OG_002 Consultas Preventa - Portugal

ZSD_OP_001_OG_003 Consultas Preventa - Italia

Un rol sempre esta vinculat a un sistema, de tal forma que al crear-lo, esta disponibles en tots els mandants 
del sistema.

Perfils: El perfils es una entitat que no esta present a SAP i que agrupa una serie de rols en un determinat 
sistema. Al igual que els rols, els perfils sempre estan vinculats a un únic sistema.

Usuaris: Els usuaris representen a les persones que treballen amb SAP i estan vinculats a un o varis 
mandants  d'un o varis sistemes, així podem tenir un usuari que només te accés al mandant 300 de ERP i un 
altre que també pot accedir al 200 del ERT.

Els usuaris tenen a cada mandant-sistema al que treballen un conjunt de rols (i perfils) de defineixen els 
treballs que poden fer en cadascú d'ells.

Usuaris Gestió: Es tracta dels usuaris que poden accedir a Ars, poden ser de dos tipus “Administradors” o 
“Consultors” tal com es comenta a l'apartat de requeriments, aquests últims només tenen accés a les 
consultes.

Seguidament es mostra el diagrama entitat-relació de la base de dades a partir de la informació de les entitats 
mencionades: 
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Les relacions entre les diverses entitats son les següents:

• Un sistema pot contenir N rols, N mandants i N perfils.

• Un mandant esta a un únic sistema i pot estar assignat a N usuaris a través de l'assignació de rols i 
perfils.

• Un rol esta a un únic sistema i pot estar inclòs a N perfils.

• Un perfil esta a un únic sistema i pot tenir N rols.

• Un usuari pot tenir assignats N rols en N mandants i N perfils en N mandants 
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 6.1.2 Normalització BD.

Una vegada normalitzat l'esquema ER, aquestes son les taules que s'han d'implementar a les base de dades: 

Entitat: Mandants

Descripció: Mestre mandants

Atributs: 

idsis: identificador sistema
idman: identificador mandant
des: descripció mandant

PK: idsis+idman
FK: idsis >> Sistemas

Mandat SQL:

CREATE TABLE mandantes(idsis varchar(3), idman varchar(3), des varchar(100), PRIMARY 
KEY(idsis,idman), FOREIGN KEY(idsis) REFERENCES sistemas(idsis));

Entitat: Perfils

Descripció: Mestre perfils

Atributs:

idsis: identificador sistema
idprf: identificador perfil
des: descripcion perfil

PK: idsis+idprf
FK: idsis >> Sistemes

Mandat SQL:

CREATE TABLE perfiles(idsis varchar(3), idprf varchar(50), des varchar(500), PRIMARY 
KEY(idsis,idprf), FOREIGN KEY(idsis) REFERENCES sistemas(idsis));

Entitat: PrfRol

Descripció: Relació perfils-rols, tipus "conté M-N"

Atributs:

idsis: identificador sistema
idprf: identificador perfil
idrol: identificador rol

PK: idsis+idprf+idrol
FK: idsis+idprf >> Perfiles

idsis+idrol >> Roles

Mandat SQL:

CREATE TABLE prfrol(idsis varchar(3), idprf varchar(50), idrol varchar(50), PRIMARY 
KEY(idsis,idprf,idrol), FOREIGN KEY(idsis, idprf) REFERENCES perfiles(idsis, idprf), FOREIGN 
KEY(idsis, idrol) REFERENCES roles(idsis,idrol));

Entitat: Rols
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Descripció: Mestre de rols

Atributs:

idsis: identificador sistema
idrol: identificador rol
des: descripció rol 

PK: idsis+idrol
FK: idsis >> Sistemas

Mandat SQL:

CREATE TABLE roles(idsis varchar(3), idrol varchar(50), des varchar(300), PRIMARY KEY(idsis,idrol), 
FOREIGN KEY(idsis) REFERENCES sistemas(idsis));

Entitat: Sistemes

Descripció: Mestre sistemes

Atributs:

idsis: identificador sistema
des: descripció sistema

PK: idsis

Mandat SQL:

CREATE TABLE sistemas(idsis varchar(3) PRIMARY KEY, des varchar(45));

Entitat: UsrPrf

Descripció: Relacion usuaris-mandants-perfils, tipus "usa perfil M-N-P"

Atributs:

idsis: identificador sistema
idman: identificador mandant
idprf: identificador perfil
idusr: identificador usuari

PK: idsis+idman+idprf+idusr
FK: idsis+idman >> Mandantes

idsis+idprf >> Perfiles
idusr >> Usuarios

Mandat SQL:

CREATE TABLE usrprf(idsis varchar(3), idman varchar(3), idprf varchar(50), idusr varchar(12), PRIMARY 
KEY(idsis,idman,idprf,idusr), FOREIGN KEY(idsis,idman) REFERENCES mandantes(idsis,idman), 
FOREIGN KEY(idsis, idprf) REFERENCES perfiles(idsis,idprf), FOREIGN KEY(idusr) REFERENCES 
usuarios(idusr));

Entitat: UsrRol

Descripció: Relació usuaris-mandants-rols, tipus "usa rol M-N-P"

Atributs:

idsis: identificador sistema
idman: identificador mandant
idrol: identificador rol
idusr: identificador usuari
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PK: idsis+idman+idrol+idusr
FK: idsis+idman >> Mandantes

idsis+idrol >> Roles
idusr >> Usuarios

Mandat SQL:

CREATE TABLE usrrol(idsis varchar(3), idman varchar(3), idrol varchar(50), idusr varchar(12), PRIMARY 
KEY(idsis,idman,idrol,idusr), FOREIGN KEY(idsis,idman) REFERENCES mandantes(idsis,idman), 
FOREIGN KEY(idsis, idrol) REFERENCES roles(idsis,idrol), FOREIGN KEY(idusr) REFERENCES 
usuarios(idusr));

Entitat: Usuaris

Descripció: Mestre usuaris

Atributs:

idusr: identificador usuari
nom: nom usuari
ape1: primer cognom
ape2: segon cognom

PK: idusr

Mandat SQL:

CREATE TABLE usuarios(idusr varchar(12), nom varchar(50), ape1 varchar(50), ape2 varchar(50) 
PRIMARY KEY(idusr));

Entitat: Usuaris Gestió

Descripció: Mestre usuaris de gestió

Atributs:

idusr: identificador usuari
idfun: funció d'usuari

Mandat SQL:

CREATE TABLE usrges(idusr varchar(12), idfun varchar(3));
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 6.2 Disseny de l'aplicació.

El disseny de la aplicació es fa a partir dels casos d'us detectats i que es relacionen seguidament. 

Tots ells suposen que l'usuari s'ha validat per accedir al sistema.

 6.2.1 Casos d'us de sistemes.

Els casos d'us involucrats en la gestió de la entitat “Sistema” son els següents,:

Els casos d'ús Crear_Sistemes, Modificar_Sistemes i Eliminar_Sistemes amplien la funcionalitat del cas d'ús 
Cerca_Sistemes, al que només poden accedir els “Administradors”

 6.2.1.1 Cerca_Sistemes

Cas d'us: Cerca_Sistemes

Descripció: Fa la cerca del sistema indicat per l'administrador, mostra les seves dades i dona accés a altres 
accions sobre els sistemes.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Crear_sistemes, Modifica_Sistemes, Elimina_Sistemes.

Pre condició:  L'administrador ha d'estar validat.

Post condició: Es mostren les dades del sistema.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador indica un sistema i valida la cerca.

2.- Es mostra la descripció del sistema i es dona opció de modificar la descripció, eliminar el sistema 
abandonar el formulari.

Flux d'events alternatiu: El sistema no es troba

2a.- El sistema no es troba, es dona opció a crear el sistema o abandonar el formulari.

 6.2.1.2 Crear_Sistemes
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Cas d'us: Crear_Sistemes

Descripció: Crea un nou sistema a la base de dades.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Cerca_Sistemes, Modifica_Sistemes, Elimina_sistemes.

Pre condició: L'administrador ha introduït un sistema inexistent.

Post condició: El sistema es crea a la base de dades de l'aplicació.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador omple la descripció del sistema i valida el formulari

2.- Es torna al formulari de cerca

Flux d'events alternatiu: L'usuari abandona l'acció.

1a.- L'administrador valida el formulari indicant “Abandonar”

2a.- Es torna al punt 2

Flux d'events alternatiu: L'Administrador no indica la descripció del sistema.

1b.- L'administrador valida el formulari sense omplir la descripció

2b.-S'emet un missatge indicant que falta la descripció.

3b.- Es torna al punt 1.

 6.2.1.3 Modificar_Sistemes

Cas d'us: Modificar_Sistemes

Descripció:  Modifica la descripció d'un sistema.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Cerca_Sistemes, Crea_Sistemes, Elimina_sistemes.

Pre condició: L'administrador ha introduït un sistema existent.

Post condició: Es grava la nova descripció del sistema a la base de dades.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador omple la descripció del sistema i valida el formulari

2.- Es torna al formulari de cerca

Flux d'events alternatiu: L'usuari abandona l'acció.

1a.- L'administrador valida el formulari indicant “Abandonar” 

2a.-Es torna al punt 2.

Flux d'events alternatiu: L'Administrador no 'indica la descripció del sistema.

1b.- L'administrador valida el formulari sense omplir la descripció

2b.-S'emet un missatge indicant que falta la descripció.

3b.- Es torna al punt 1

 6.2.1.4 Eliminar_Sistemes

Cas d'us: Eliminar_Sistemes

Descripció: Elimina un sistema de la base de dades si no te dades relacionades.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Cerca_Sistemes, Crea_Sistemes, Modifica_Sistemes.
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Pre condició: L'administrador ha introduït un sistema existent.

Post condició: S'eliminen les dades del  sistema a la base de dades.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador valida el formulari, indicant “Eliminar”

2.- Es torna al formulari de cerca

Flux d'events alternatiu: L'usuari abandona l'acció.

1a.- L'administrador valida el formulari indicant “Abandonar” 

2a.-Es torna al punt 2.

Flux d'events alternatiu: L'Administrador indica un sistema amb dades actives.

2b.-S'emet un missatge indicant que no es possible eliminar el sistema.

3b.- Es torna al punt 2.

 6.2.2 Casos d'us de mandants.

Els casos d'us involucrats en la gestió de la entitat “Mandants” son els següents,:

Els casos d'ús Crear_Mandants, Modificar_Mandants i Eliminar_Mandants amplien la funcionalitat del cas 
d'ús Cerca_Mandants, al que només poden accedir els “Administradors”

 6.2.2.1 Cerca_Mandants

Cas d'us: Cerca_Mandants

Descripció: Fa la cerca del mandant indicat per l'administrador, mostra les seves dades i dona accés a altres 
accions sobre els mandants.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Crear_Mandants, Modifica_Mandants, Elimina_Mandants.

Pre condició:  L'administrador ha d'estar validat.

Post condició: Es mostren les dades del mandant.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador indica un sistema i un mandant i valida la cerca.
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2.- Es mostra la descripció del mandant i es dona l'opció de modificar la seva descripció, eliminar-lo i 
abandonar el formulari.

Flux d'events alternatiu: L'usuari introdueix dades errònies o no introdueix totes les dades.

2a.- S'emet un missatge indicant que les dades son errònies o falten dades.

3a.- Es torna al punt 1.

Flux d'events alternatiu: El mandant no es troba

2a.- El mandant no es troba al sistema indicant, es dona opció a crear el mandant o abandonar el formulari.

 6.2.2.2 Crear_Mandants

Cas d'us: Crear_Mandants

Descripció: Crea un nou mandant per al sistema indicat a la base de dades.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Cerca_Mandants, Modifica_Mandants, Elimina_Mandants.

Pre condició: L'administrador ha introduït un mandant que no existeix al sistema indicat.

Post condició: El mandant es crea a la base de dades i queda relacionat amb el sistema.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador omple la descripció del mandant i valida el formulari

2.- Es torna al formulari de cerca

Flux d'events alternatiu: L'usuari abandona l'acció.

1a.- L'administrador valida el formulari indicant “Abandonar”

2a.- Es torna al punt 2

Flux d'events alternatiu: L'Administrador no indica la descripció del mandant.

1b.- L'administrador valida el formulari sense omplir la descripció.

2b.-S'emet un missatge indicant que falta la descripció.

3b.- Es torna al punt 1.

 6.2.2.3 Modificar_Mandants

Cas d'us: Modificar_Mandants

Descripció:  Modifica la descripció d'un mandant al sistema indicat.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Cerca_Mandants, Crea_Mandants, Elimina_Mandants.

Pre condició: L'administrador ha introduït un mandant que existeix al sistema indicat.

Post condició: Es grava la nova descripció del mandant a la base de dades.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador omple la descripció del mandant i valida el formulari

2.- Es torna al formulari de cerca

Flux d'events alternatiu: L'usuari abandona l'acció.

1a.- L'administrador valida el formulari indicant “Abandonar” 

2a.-Es torna al punt 2.

Flux d'events alternatiu: L'Administrador no indica la descripció del mandant.
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1b.- L'administrador valida el formulari sense omplir la descripció

2b.-S'emet un missatge indicant que falta la descripció.

3b.- Es torna al punt 1

 6.2.2.4 Eliminar_Mandants

Cas d'us: Eliminar_Mandants

Descripció: Elimina un mandant de la base de dades si no te dades relacionades.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Cerca_Mandants, Crea_Mandants, Modifica_Mandants.

Pre condició: L'administrador ha introduït un mandant existent al sistema indicat.

Post condició: S'eliminen les dades del mandant a la base de dades.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador valida el formulari, indicant “Eliminar”

2.- Es torna al formulari de cerca

Flux d'events alternatiu: L'usuari abandona l'acció.

1a.- L'administrador valida el formulari indicant “Abandonar” 

2a.-Es torna al punt 2.

Flux d'events alternatiu: L'Administrador indica un mandant amb dades actives.

2b.-S'emet un missatge indicant que no es possible eliminar el mandant.

3b.- Es torna al punt 2.

 6.2.3 Casos d'us de rols.

Els casos d'us involucrats en la gestió de la entitat “Rol” son els següents,:

Els casos d'ús Crear_Rols, Modificar_Rols i Eliminar_Rols amplien la funcionalitat del cas d'ús Cerca_Rols. 
Aquest casos d'us només son accessibles per els els “Administradors”
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 6.2.3.1 Cerca_Rols

Cas d'us: Cerca_Rols

Descripció: Fa la cerca del rol indicat per l'administrador, mostra les seves dades i dona accés a altres 
accions sobre el rol indicat.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Crear_Rols, Modifica_Rols, Elimina_Rols.

Pre condició:  L'administrador ha d'estar validat.

Post condició: Es mostren les dades del rol.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador indica un rol i un sistema, finalment valida la cerca.

2.- Es mostra la descripció del rol i es dona opció de modificar la descripció, eliminar el rol i abandonar el 
formulari.

Flux d'events alternatiu: L'usuari introdueix dades errònies o no introdueix totes les dades.

2a.- S'emet un missatge indicant que les dades son errònies o falten dades.

3a.- Es torna al punt 1.

Flux d'events alternatiu: El rol no es troba

2a.- El perfil no es troba al sistema indicant, es dona opció a crear el perfil o abandonar el formulari.

 6.2.3.2 Crear_Rols

Cas d'us: Crear_Rols

Descripció: Crea un nou rol per al sistema indicat a la base de dades.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Cerca_Rols, Modifica_Rols, Elimina_Rols.

Pre condició: L'administrador ha introduït un rol que no existeix al sistema indicat.

Post condició: El rol es crea a la base de dades i queda relacionat amb el sistema.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador omple la descripció del rol i valida el formulari

2.- Es torna al formulari de cerca

Flux d'events alternatiu: L'usuari abandona l'acció.

1a.- L'administrador valida el formulari indicant “Abandonar”

2a.- Es torna al punt 2

Flux d'events alternatiu: L'Administrador no indica la descripció del rol.

1b.- L'administrador valida el formulari sense omplir la descripció.

2b.-S'emet un missatge indicant que falta la descripció.

3b.- Es torna al punt 1.

 6.2.3.3 Modificar_Rols

Cas d'us: Modificar_Rols

Descripció:  Modifica la descripció d'un rol al sistema indicat.

Actors: Administradors.
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Casos d'us relacionats: Cerca_Rols, Crea_Rols, Elimina_Rols.

Pre condició: L'administrador ha introduït un rol que existeix al sistema indicat.

Post condició: Es grava la nova descripció del rol a la base de dades.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador omple la descripció del rol i valida el formulari

2.- Es torna al formulari de cerca

Flux d'events alternatiu: L'usuari abandona l'acció.

1a.- L'administrador valida el formulari indicant “Abandonar” 

2a.-Es torna al punt 2.

Flux d'events alternatiu: L'Administrador no indica la descripció del rol.

1b.- L'administrador valida el formulari sense omplir la descripció

2b.-S'emet un missatge indicant que falta la descripció.

3b.- Es torna al punt 1

 6.2.3.4 Eliminar_Rols

Cas d'us: Eliminar_Rols

Descripció: Elimina un rol de la base de dades si no te dades relacionades.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Cerca_Rols, Crea_Rols, Modifica_Rols.

Pre condició: L'administrador ha introduït un rol existent al sistema indicat.

Post condició: S'eliminen les dades del rol a la base de dades.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador valida el formulari, indicant “Eliminar”

2.- Es torna al formulari de cerca

Flux d'events alternatiu: L'usuari abandona l'acció.

1a.- L'administrador valida el formulari indicant “Abandonar” 

2a.-Es torna al punt 2.

Flux d'events alternatiu: L'Administrador indica un rol amb dades actives.

2b.-S'emet un missatge indicant que no es possible eliminar el rol.

3b.- Es torna al punt 2.

 6.2.3.5 Copiar_Rols

Cas d'us: Copiar_Rols

Descripció: Crea un nou rol copiant les dades d'un rol existent en un sistema en un altre.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: cap.

Pre condició: L'administrador s'ha validat a la aplicació.

Post condició: Es dupliquen les dades d'un rol en un altre sistema.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador introdueix un rol i el sistema origen, finalment valida el formulari.
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2.- Es mostren les dades del rol i es carreguen els sistemes on no existeix el rol

3.- L'administrador selecciona un sistema i realitza la copia

4.- L'administrador repeteix el punt 3 les vegades que consideri necessari.

5.- Es surt del formulari i es torna al punt 1

Flux d'events alternatiu: L'administrador introdueix dades errònies o no indica totes les dades.

2b.-S'emet un missatge indicant que que les dades no son correctes.

3b.- Es torna al punt 1

 6.2.4 Casos d'us de perfils.

Els casos d'us involucrats en la gestió de la entitat “Perfil” son els següents,:

Els casos d'ús Crear_Perfils, Modificar_Perfils i Eliminar_Perfils amplien la funcionalitat del cas d'ús 
Cerca_Perfils. Aquest casos d'us només son accessibles per els “Administradors”

 6.2.4.1 Cerca_Perfils

Cas d'us: Cerca_Perfils

Descripció: Fa la cerca del perfil indicat per l'administrador, mostra les seves dades i dona accés a altres 
accions sobre el perfil indicat.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Crear_Perfils, Modifica_Perfils, Elimina_Perfils.

Pre condició:  L'administrador ha d'estar validat.

Post condició: Es mostren les dades del perfil.

Flux d'events principal:
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1.- L'administrador indica un perfil i un sistema, finalment valida la cerca.

2.- Es mostra la descripció del perfil i es dona opció de modificar la descripció, eliminar el perfil i abandonar 
el formulari.

Flux d'events alternatiu: L'usuari introdueix dades errònies o no introdueix totes les dades.

2a.- S'emet un missatge indicant que les dades son errònies o falten dades.

3a.- Es torna al punt 1.

Flux d'events alternatiu: El perfil no es troba

2a.- El perfil no es troba al sistema indicant, es dona opció a crear el perfil o abandonar el formulari.

 6.2.4.2 Crear_Perfils

Cas d'us: Crear_Perfils

Descripció: Crea un nou perfi per al sistema indicat a la base de dades.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Cerca_Perfils, Modifica_Perfils, Elimina_Perfils.

Pre condició: L'administrador ha introduït un perfil que no existeix al sistema indicat.

Post condició: El perfil es crea a la base de dades i queda relacionat amb el sistema.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador omple la descripció del perfil i valida el formulari

2.- Es torna al formulari de cerca

Flux d'events alternatiu: L'usuari abandona l'acció.

1a.- L'administrador valida el formulari indicant “Abandonar”

2a.- Es torna al punt 2

Flux d'events alternatiu: L'Administrador no indica la descripció del perfil.

1b.- L'administrador valida el formulari sense omplir la descripció.

2b.-S'emet un missatge indicant que falta la descripció.

3b.- Es torna al punt 1.

 6.2.4.3 Modificar_Perfils

Cas d'us: Modificar_Perfils

Descripció:  Modifica la descripció d'un perfil al sistema indicat.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Cerca_Perfils, Crea_Perfils, Elimina_Perfils.

Pre condició: L'administrador ha introduït un perfil que existeix al sistema indicat.

Post condició: Es grava la nova descripció del perfil a la base de dades.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador omple la descripció del perfil i valida el formulari

2.- Es torna al formulari de cerca

Flux d'events alternatiu: L'usuari abandona l'acció.

1a.- L'administrador valida el formulari indicant “Abandonar” 

2a.-Es torna al punt 2.
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Flux d'events alternatiu: L'Administrador no indica la descripció del perfil.

1b.- L'administrador valida el formulari sense omplir la descripció

2b.-S'emet un missatge indicant que falta la descripció.

3b.- Es torna al punt 1

 6.2.4.4 Eliminar_Perfils

Cas d'us: Eliminar_Perfils

Descripció: Elimina un perfil de la base de dades si no te dades relacionades.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Cerca_Perfils, Crea_Perfils, Modifica_Perfils.

Pre condició: L'administrador ha introduït un perfil existent al sistema indicat.

Post condició: S'eliminen les dades del perfil a la base de dades.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador valida el formulari, indicant “Eliminar”

2.- Es torna al formulari de cerca

Flux d'events alternatiu: L'usuari abandona l'acció.

1a.- L'administrador valida el formulari indicant “Abandonar” 

2a.-Es torna al punt 2.

Flux d'events alternatiu: L'Administrador indica un perfil amb dades actives.

2b.-S'emet un missatge indicant que no es possible eliminar el perfil.

3b.- Es torna al punt 2.

 6.2.4.5 Copiar_Perfils

Cas d'us: Copiar_Perfils

Descripció: Crea un nou perfil copiant les dades d'un perfil existent en un sistema en un altre, també es 
copien les assignacions de rols que tingui sempre i quant els rols també existeixin al sistema destí.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: cap.

Pre condició: L'administrador s'ha validat a la aplicació.

Post condició: Es dupliquen les dades d'un perfil en un altre sistema.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador introdueix un perfi i el sistema origen, finalment valida el formulari.

2.- Es mostren les dades del perfil i es carreguen els sistemes on no existeix el perfil.

3.- L'administrador selecciona un sistema i realitza la copia

4.- L'administrador repeteix el punt 3 les vegades que consideri necessari.

5.- Es surt del formulari i es torna al punt 1

Flux d'events alternatiu: L'administrador introdueix dades errònies o no indica totes les dades.

2b.-S'emet un missatge indicant que que les dades no son correctes.

3b.- Es torna al punt 1
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 6.2.4.6 Clonar_Perfils

Cas d'us: Clonar_Perfils

Descripció: Crea un nou perfil copiant les dades d'un perfil existent en el mateix sistema amb un altre nom, 
també es copien les assignacions de rols que tingui. 

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: cap.

Pre condició: L'administrador s'ha validat a la aplicació.

Post condició: Es dupliquen les dades d'un perfil al mateix sistema amb altre denominació.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador introdueix un perfi i el sistema, finalment valida el formulari.

2.- Es mostren les dades del perfil.

3.- L'administrador selecciona un nom i una descripció pel nou perfil realitza la clonació.

4.- Es surt del formulari i es torna al punt 1

Flux d'events alternatiu: L'administrador introdueix dades errònies o no indica totes les dades.

2b.-S'emet un missatge indicant que que les dades no son correctes.

3b.- Es torna al punt 1

 6.2.4.7 Assignar_Rols_Perfils

Cas d'us: Assignar_Rols_Perfils

Descripció: Gestiona l'assignació de rols a un perfil, es poden assignar rols i eliminar assignacions.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: cap.

Pre condició: L'administrador s'ha validat a la aplicació.

Post condició: Es modifica l'assignació de rols del perfil.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador introdueix un perfil i el sistema, finalment valida el formulari.

2.- Es mostren les dades del perfil i la relació de rols que te assignats

3.- L'administrador introdueix un nou rol o elimina un rol assignat.

4.- Es repeteix el punt 4 tantes vegades com es consideri necessari.

5.- S'abandona l'assignació de rols i es torna al punt 1

Flux d'events alternatiu: L'administrador introdueix dades errònies a la cerca o no indica totes les dades.

2b.-S'emet un missatge indicant que que les dades no son correctes.

3b.- Es torna al punt 1

Flux d'events alternatiu: L'administrador intenta assignar un rol inexistent.

4c.-S'emet un missatge indicant que que les dades no son correctes.

5c.- Es torna al punt 3

 6.2.5 Casos d'us d'usuaris.

Els casos d'us involucrats en la gestió de la entitat “Usuaris” son els següents,:
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Els casos d'ús Crear_Usuaris i Eliminar_Usuaris amplien la funcionalitat del cas d'ús Cerca_Usuaris. Aquest 
casos d'us només son accessibles per els “Administradors”

En aquest cas d'us, s'ha de tenir en compte que les dades del usuari (nom i cognoms) es llegeixen del 
Directori LDAP i es graven a la base de dades, per tan no hi ha la possibilitat de modificar aquestes dades.

 6.2.5.1 Cerca_Usuaris

Cas d'us: Cerca_Usuaris

Descripció: Fa la cerca al directori de la companyia de l'usuari indicat per l'administrador, mostra les seves 
dades i dona accés a altres accions sobre el perfil indicat.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Crear_Usuaris, Elimina_Usuaris.

Pre condició:  L'administrador ha d'estar validat.

Post condició: Es mostren les dades de l'usuari.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador indica un usuari i valida la cerca.

2.- Es connecta al directori de la companyia i es mostren les dades de l'usuari indicat. Es dona opció de 
modificar la descripció, eliminar el perfil i abandonar el formulari.

Flux d'events alternatiu: L'usuari no es troba al directori o no es possible connectar al directori.

2a.- S'emet un missatge d'avis.

2b.- Es torna al punt 1.

Flux d'events alternatiu: L'usuari no es troba al directori o no es possible connectar al directori.

2a.- L'usuari no es troba a la base de dades, es dona opció a crear l'usuari o abandonar el formulari.

 6.2.5.2 Crear_Usuaris
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Cas d'us: Crear_Mandants

Descripció: Crea un nou usuari a la base de dades.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Cerca_Usuaris, Elimina_Usuaris.

Pre condició: L'administrador ha introduït un usuari que no existeix a la base de dades.

Post condició: L'usuari es crea a la base de dades.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador valida el formulari

2.- Es torna al formulari de cerca

Flux d'events alternatiu: L'usuari abandona l'acció.

1a.- L'administrador valida el formulari indicant “Abandonar”

2a.- Es torna al punt 2

 6.2.5.3 Eliminar_Usuaris

Cas d'us: Eliminar_Usuaris.

Descripció: Elimina un usuari existent a la base de dades i sense assignacions de rols ni perfils.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Cerca_Usuaris, Crear_Usuaris.

Pre condició: L'administrador ha introduït un usuari existent a la base de dades.

Post condició: L'usuari s'elimina a la base de dades.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador valida el formulari indicant “Eliminar”

2.- Es torna al formulari de cerca

Flux d'events alternatiu: L'usuari abandona l'acció.

1a.- L'administrador valida el formulari indicant “Abandonar”

2a.- Es torna al punt 2

 6.2.5.4 Igualar_Usuaris

Cas d'us: Igualar_Usuaris.

Descripció: Copia les assignacions de rols i perfils d'un usuari origen a un usuari destí.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Cap.

Pre condició:  L'administrador ha d'estar validat

Post condició: L'usuari destí perd les seves assignacions originals i passa a tenir les de l'usuari origen.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador indica l'usuari origen i l'usuari destí.

2.- L'administrador valida el formulari.

3.- Es torna al formulari de cerca

Flux d'events alternatiu: L'usuari abandona l'acció.

1a.- L'administrador valida el formulari indicant “Abandonar”
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2a.- Es torna al punt 2

Flux d'events alternatiu: Un o els dos usuaris indicats per l'administrador no existeixen.

2a.- Es mostra un avis.

3a.- Es torna al punt 1

 6.2.5.5 Assignar_Perfils_Usuaris

Cas d'us: Assignar_Perfils

Descripció: Gestiona l'assignació de perfils a un usuari, es poden assignar perfils i eliminar assignacions 
existents.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: cap.

Pre condició: L'administrador s'ha validat a la aplicació.

Post condició: Es modifica l'assignació de perfils de l'usuari.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador introdueix un usuari, un sistema i un mandant, finalment valida el formulari.

2.- Es mostren les dades de l'usuari i la relació de perfils que te assignats en el mandant i sistema indicat.

3.- L'administrador introdueix un nou perfil o elimina un perfil assignat.

4.- Es repeteix el punt 4 tantes vegades com es consideri necessari.

5.- S'abandona l'assignació de perfils i es torna al punt 1

Flux d'events alternatiu: L'administrador introdueix dades errònies a la cerca o no indica totes les dades.

2b.-S'emet un missatge indicant que que les dades no son correctes.

3b.- Es torna al punt 1

Flux d'events alternatiu: L'administrador intenta assignar un perfil inexistent.

4c.-S'emet un missatge indicant que que les dades no son correctes.

5c.- Es torna al punt 3

 6.2.5.6 Assignar_Rols_Usuaris

Cas d'us: Assignar_Rols

Descripció: Gestiona l'assignació de rols a un usuari, es poden assignar rols i eliminar assignacions 
existents.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: cap.

Pre condició: L'administrador s'ha validat a la aplicació.

Post condició: Es modifica l'assignació de rols de l'usuari.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador introdueix un usuari, un sistema i un mandant, finalment valida el formulari.

2.- Es mostren les dades de l'usuari i la relació de rols que te assignats en el mandant i sistema indicat.

3.- L'administrador introdueix un nou rol o elimina un rol assignat.

4.- Es repeteix el punt 4 tantes vegades com es consideri necessari.

5.- S'abandona l'assignació de rols i es torna al punt 1
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Flux d'events alternatiu: L'administrador introdueix dades errònies a la cerca o no indica totes les dades.

2b.-S'emet un missatge indicant que que les dades no son correctes.

3b.- Es torna al punt 1

Flux d'events alternatiu: L'administrador intenta assignar un rol inexistent.

4c.-S'emet un missatge indicant que que les dades no son correctes.

5c.- Es torna al punt 3

 6.2.5.7 Eliminar_Assignacions.

Cas d'us: Eliminar_Assignacions

Descripció: Elimina les assignacions de rols i perfils en uno o varis sistemes/mandants.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: cap.

Pre condició: L'administrador s'ha validat a la aplicació.

Post condició: Es modifica l'assignació de rols i perfils de l'usuari.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador introdueix un usuari, un sistema i un mandant, finalment valida el formulari.

2.- L'administrador valida el formulari

3.- Es torna al punt 1

Flux d'events alternatiu: L'administrador introdueix dades errònies a la cerca o no indica totes les dades.

2b.-S'emet un missatge indicant que que les dades no son correctes.

3b.- Es torna al punt 1

Flux d'events alternatiu: L'administrador abandona la eliminacio d'assignacions.

2c.- L'administrador abandona el formulari

3c.- Es torna al punt 1

 6.2.5.8 Sincronització_Usuaris.

Cas d'us: Sincronització_Usuaris

Descripció: Sincronitza els rols assignats a un conjunt d'usuaris, de forma directa o mitjançant l'assignació 
de perfils al directori de la companyia.

Actors: Administradors.

Casos d'us relacionats: Sincronització_Usuari.

Pre condició:  L'administrador ha d'estar validat.

Post condició: Els rols assignats a l'usuaris es graven al directori de la companyia.

Flux d'events principal:

1.- L'administrador indica un conjunt d'usuaris a sincronitzar i valida el formulari.

2.- Es mostra la confirmació de la gravació al directori.

3.- Es torna al punt 1.

 6.2.6 Casos d'us de consultes de sistemes .

Els casos d'us involucrats referents a les consultes de sistemes son els següents,:
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Aquest cas d'us esta disponible per els actors “Administrador” i “Consultor“.

 6.2.6.1 Consulta_Sistemes

Cas d'us: Consulta_Sistemes

Descripció: Mostra els sistemes presents a la base de dades

Actors: Administrador, Consultor.

Casos d'us relacionats: Cap.

Pre condició:  Els actors han d'estar validats.

Post condició: Es mostra un llistat de sistemes.

Flux d'events principal:

1.- Els actors indiquen un nom de sistema (pot utilitzar “comodins”) i valida el formulari.

2.- Es mostra la llista de sistemes.

3.- Es torna al punt 1.

Flux d'events alternatiu: L'usuari surt del formulari.

1a.-L'actor abandona el formulari

Flux d'events alternatiu: No existeix informació o la informació no es completa o no es valida.

2b.-Es mostra un missatge d'avis.

2c.- Es torna al punt 1.

 6.2.7 Casos d'us de consultes de mandants .

Els casos d'us involucrats referents a les consultes de mandants son els següents,:
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Aquest cas d'us esta disponible per els actors “Administrador” i “Consultor“.

 6.2.7.1 Consulta_Mandants_per _Sistemes

Cas d'us: Consulta_Mandants_per _Sistemes

Descripció: Mostra els mandants presents a la base de dades que compleixen amb els criteris de selecció.

Actors: Administrador, Consultor.

Casos d'us relacionats: Cap.

Pre condició:  Els actors han d'estar validats.

Post condició: Es mostra un llistat de mandants.

Flux d'events principal:

1.- Els actors indiquen un nom de sistema (pot utilitzar “comodins”) i valida el formulari.

2.- Es mostra la llista de mandants.

3.- Es torna al punt 1.

Flux d'events alternatiu: L'usuari surt del formulari.

1a.-L'actor abandona el formulari

Flux d'events alternatiu: No existeix informació o la informació no es completa o no es valida.

2b.-Es mostra un missatge d'avis.

2c.- Es torna al punt 1.

 6.2.8 Casos d'us de consultes de rols .

Els casos d'us involucrats referents a les consultes de rols son els següents,:
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Aquest cas d'us esta disponible per els actors “Administrador” i “Consultor“.

 6.2.8.1 Consulta_Rols_per_Sistemes

Cas d'us: Consulta_Rols_per_Sistemes

Descripció: Mostra els rols presents als sistemes indicats.

Actors: Administrador, Consultor.

Casos d'us relacionats: Cap.

Pre condició:  Els actors han d'estar validats.

Post condició: Es mostra un llistat de sistemes.

Flux d'events principal:

1.- Els actors indiquen un nom de rol (pot utilitzar “comodins”) i un nom de sistema (pot utilitzar 
“comodins”) i valida el formulari.

2.- Es mostra la llista de rols presents als sistemes indicats.

3.- Es torna al punt 1.

Flux d'events alternatiu: L'usuari surt del formulari.

1a.-L'actor abandona el formulari

Flux d'events alternatiu: No existeix informació o la informació no es completa o no es valida.

2b.-Es mostra un missatge d'avis.

2c.- Es torna al punt 1.

 6.2.8.2 Consulta_Rols_per_Perfils

Cas d'us: Consulta_Rols_per_Perfils

Descripció: Mostra els rols presents al perfil indicat.

Actors: Administrador, Consultor.

Casos d'us relacionats: Cap.

Pre condició:  Els actors han d'estar validats.

Post condició: Es mostra un llistat de rols.

Flux d'events principal:
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1.- Els actors indiquen un nom d'un perfils i un nom de sistema (pot utilitzar “comodins”) i valida el 
formulari.

2.- Es mostra la llista de rols presents als perfils indicat.

3.- Es torna al punt 1.

Flux d'events alternatiu: L'usuari surt del formulari.

1a.-L'actor abandona el formulari

Flux d'events alternatiu: No existeix informació o la informació no es completa o no es valida.

2b.-Es mostra un missatge d'avis.

2c.- Es torna al punt 1.

 6.2.8.3 Consulta_Rols_per_Usuari

Cas d'us: Consulta_Rols_per_Usuari

Descripció: Mostra els rols assignats a un usuari, ja sigui directament ja sigui mitjançant l'assignació de 
perfils .

Actors: Administrador, Consultor.

Casos d'us relacionats: Cap.

Pre condició:  Els actors han d'estar validats.

Post condició: Es mostra un llistat de sistemes.

Flux d'events principal:

1.- Els actors indiquen un nom d'usuari, un nom de sistema (pot utilitzar “comodins”), i un nom de mandant 
(pot utilitzar “comodins”) i valida el formulari.

2.- Es mostra la llista de rols assignats a l'usuari en els sistemes i mandants indicats.

3.- Es torna al punt 1.

Flux d'events alternatiu: L'usuari surt del formulari.

1a.-L'actor abandona el formulari

Flux d'events alternatiu: No existeix informació o la informació no es completa o no es valida.

2b.-Es mostra un missatge d'avis.

2c.- Es torna al punt 1.

 6.2.9 Casos d'us de consultes de perfils .

Els casos d'us involucrats referents a les consultes de perfils son els següents,:
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Aquest cas d'us esta disponible per els actors “Administrador” i “Consultor“.

 6.2.9.1 Consulta_Perfils_per_Sistemes

Cas d'us: Consulta_Perfils_per_Sistemes

Descripció: Mostra els perfils presents als sistemes indicats.

Actors: Administrador, Consultor.

Casos d'us relacionats: Cap.

Pre condició:  Els actors han d'estar validats.

Post condició: Es mostra un llistat de sistemes.

Flux d'events principal:

1.- Els actors indiquen un nom de perfils (pot utilitzar “comodins”) i un nom de sistema (pot utilitzar 
“comodins”) i valida el formulari.

2.- Es mostra la llista de perfils presents als sistemes indicats.

3.- Es torna al punt 1.

Flux d'events alternatiu: L'usuari surt del formulari.

1a.-L'actor abandona el formulari

Flux d'events alternatiu: No existeix informació o la informació no es completa o no es valida.

2b.-Es mostra un missatge d'avis.

2c.- Es torna al punt 1.

 6.2.9.2 Consulta_Perfils_per_Rol

Cas d'us: Consulta_Perfils_per_Rols

Descripció: Mostra els perfils que inclouen el rol indicat.

Actors: Administrador, Consultor.

Casos d'us relacionats: Cap.

Pre condició:  Els actors han d'estar validats.

Post condició: Es mostra un llistat de rols.

Flux d'events principal:

1.- Els actors indiquen un nom d'un rol i un nom de sistema (pot utilitzar “comodins”) i valida el formulari.
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2.- Es mostra la llista de perfils presents als sistemes indicats.

3.- Es torna al punt 1.

Flux d'events alternatiu: L'usuari surt del formulari.

1a.-L'actor abandona el formulari

Flux d'events alternatiu: No existeix informació o la informació no es completa o no es valida.

2b.-Es mostra un missatge d'avis.

2c.- Es torna al punt 1.

 6.2.9.3 Consulta_Perfils_per_Usuari

Cas d'us: Consulta_Rols_per_Usuari

Descripció: Mostra els perfils assignats a un usuari.

Actors: Administrador, Consultor.

Casos d'us relacionats: Cap.

Pre condició:  Els actors han d'estar validats.

Post condició: Es mostra un llistat de sistemes.

Flux d'events principal:

1.- Els actors indiquen un nom d'usuari, un nom de sistema (pot utilitzar “comodins”), i un nom de mandant 
(pot utilitzar “comodins”) i valida el formulari.

2.- Es mostra la llista de perfils assignats a l'usuari en els sistemes i mandants indicats.

3.- Es torna al punt 1.

Flux d'events alternatiu: L'usuari surt del formulari.

1a.-L'actor abandona el formulari

Flux d'events alternatiu: No existeix informació o la informació no es completa o no es valida.

2b.-Es mostra un missatge d'avis.

2c.- Es torna al punt 1.

 6.2.10 Casos d'us de consultes d'usuaris .

Els casos d'us involucrats referents a les consultes d'usuaris son els següents,:

Aquest cas d'us esta disponible per els actors “Administrador” i “Consultor“.
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 6.2.10.1 Consulta_Usuaris_per_Sistemes

Cas d'us: Consulta_usuaris_per_Sistemes

Descripció: Mostra els usuaris presents als sistemes indicats.

Actors: Administrador, Consultor.

Casos d'us relacionats: Cap.

Pre condició:  Els actors han d'estar validats.

Post condició: Es mostra un llistat de sistemes.

Flux d'events principal:

1.- Els actors indiquen un nom d'usuari(pot utilitzar “comodins”), un nom de sistema(pot utilitzar 
“comodins”) i un nom de mandant(pot utilitzar “comodins”) i valida el formulari.

2.- Es mostra la llista d'usuaris presents als sistemes i rols indicats.

3.- Es torna al punt 1.

Flux d'events alternatiu: L'usuari surt del formulari.

1a.-L'actor abandona el formulari

Flux d'events alternatiu: No existeix informació o la informació no es completa o no es valida.

2b.-Es mostra un missatge d'avis.

2c.- Es torna al punt 1.

 6.2.10.2 Consulta_Usuaris_per_Perfils

Cas d'us: Consulta_Usuaris_per_Perfils

Descripció: Mostra els usuaris que tenen assignats els perfils indicats.

Actors: Administrador, Consultor.

Casos d'us relacionats: Cap.

Pre condició:  Els actors han d'estar validats.

Post condició: Es mostra un llistat de rols.

Flux d'events principal:

1.- Els actors indiquen un nom d'un perfil(pot utilitzar “comodins”) i un nom de sistema (pot utilitzar 
“comodins”) i un nom de mandant(pot utilitzar “comodins”), finalment valida el formulari.

2.- Es mostra la llista d'usuaris presents als perfils indicats dels sistemes i mandants seleccionats.

3.- Es torna al punt 1.

Flux d'events alternatiu: L'usuari surt del formulari.

1a.-L'actor abandona el formulari

Flux d'events alternatiu: No existeix informació o la informació no es completa o no es valida.

2b.-Es mostra un missatge d'avis.

2c.- Es torna al punt 1.

 6.2.10.3 Consulta_Usuaris_per_Rol

Cas d'us: Consulta_Usuaris_per_Rol

Descripció: Mostra els usuaris que tenen assignats els rols indicats.

Actors: Administrador, Consultor.
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Casos d'us relacionats: Cap.

Pre condició:  Els actors han d'estar validats.

Post condició: Es mostra un llistat de sistemes.

Flux d'events principal:

1.- Els actors indiquen un rol (pot utilitzar “comodins”), un nom de sistema (pot utilitzar “comodins”), i un 
nom de mandant (pot utilitzar “comodins”) i valida el formulari.

2.- Es mostra la llista d'usuaris amb el rols assignats en els sistemes i mandants indicats.

3.- Es torna al punt 1.

Flux d'events alternatiu: L'usuari surt del formulari.

1a.-L'actor abandona el formulari

Flux d'events alternatiu: No existeix informació o la informació no es completa o no es valida.

2b.-Es mostra un missatge d'avis.

2c.- Es torna al punt 1.
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 6.3 Pseudocodi

Seguidament, es mostra el pseudocodi deduït dels diversos casos d'us presents a Ars, alguns d'ells son 
aplicables a diversos casos d'us per la seva similitud funcional.

 6.3.1 Entrada.
/* PSEUDOCODI:
 * Login
 */

Reinicia sessió
Carrega variables globals
Crea CGI

Recupera valors del formulari
Declara variables generals

/* SELECCIO VALIDA */
Si (hi ha usuari) llavors
  Connecta a la base de dades
      
  /* CONNEXIO BD */
  Si (hi ha connexió a la base de dades) llavors
    Vàlida si l'usuari pot utilitzar el programari
        
    /* USUARI VALID */
    Si (usuaris valid) llavors  
      Connecta al LDAP amb credencials introduïdes
      
      /* CONNEXIO LDAP */
      Si (hi connexió LDAP) llavors
        Desconnecta LDAP
        Crea sessió
      Sino       
        Crea missatge avis -> credencials incorrectes
      Fisi        
    Sino
      Crea avis -> usuari invalid
    Fisi /* DADES EXISTEIXEN */      
    Desconnecta de la base de dades        
  Sino
    Crea missatge d'avis -> error de connexió amb BD
  FiSi /* CONNEXIO BD */
FiSi /* SELECCIO VALIDA */
Mostra Capcalera
Mostra Formulari_Login
Mostra Peu

/* FORMULARI DE LOGIN */
Formulari_Login
  Si (usuari validat) llavors
    Carrega CGI menú
  Sino
    Mostra formulari
  Fisi
FiFormulari
  
/* CAPCALERA */
Capçalera
  Carrega HTML capçalera
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FiCapçalera

/* PEU */
Peu
  Carrega HTML peu
FiPeu

 6.3.2 Menú
/* PSEUDOCODI:
 * Menu
 */

Comprova sessió
Carrega variables globals
Crea CGI

Mostra Capçalera
Mostra Menú
Mostra Contingut
Mostra Peu

/* MENU */
Menú
  Munta enllaços opcions menú
  Mostra opcions menú
FiMenú
  
/* CONTINGUT */
Contingut  
  Carrega CGI opció activa
FiContingut

/* CAPCALERA */
Capçalera
  Carrega HTML capçalera
FiCapçalera

/* PEU */
Peu
  Carrega HTML peu
FiPeu

Com a nota rellevant, aquesta pseudocodi, mostra la capçalera i peu que estaran presents fin a la sortida de 
l'usuari, i la finestra on es carreguen els CGI seleccionats per l'usuari.

 6.3.3 General cerques.
/* PSEUDOCODI GENERAL CERCQUES - ALTES - MODIFICACION - ELIMINACIO:
 * Sistemes
 * Rols
 * Perfils
 * Usuaris
 */

Comprova sessió
Carrega variables globals
Crea CGI
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Recupera valors del formulari
Filtra valors del formulari
Declara variables generals

/* VALIDACIO */
Si (hi ha contingut valid) llavors

  /* CONNEXIO BD */
  Connecta a la base de dades
  Si (hi ha connexió a la base de dades) llavors

    /* CERCA */
    Si (s'ha validat una cerca) llavors
      Fa la cerca a la base de dades
      Si (troba les dades) llavors
        Mostra formulari de gestió
      Sino
        Mostra formulari de alta
      FiSi       
    Sino 

      /* ALTA */
      Si (s'ha validat una alta) llavors
        Si (hi falten dades) llavors
          Crea missatge avis -> falten dades obligatòries
          Mostra formulari de alta
        Sino
          Realitza la alta
          Si (hi han problemes) llavors
            Crea missatge avis -> problemes amb la BD
          Fisi
          Mostra formulari de cerca
        Fisi
      Sino

        /* MODIFICACIO */
        Si (s'ha validat una modificació) llavors
          Si (hi falten dades) llavors
            Crea missatge avis -> falten dades obligatòries
            Mostra formulari de gestió
          Sino
            Realitza la modificació
            Si (hi han problemes) llavors
              Crea missatge avis -> problemes amb la BD
            Fisi
            Mostra formulari de cerca
          Fisi
        Sino

          /* ELIMINACIO */
          Si (s'ha validat una eliminació) llavors
            Realitza la eliminació
            Si (hi han problemes) llavors
              Crea missatge avis -> problemes amb la BD
            Fisi
            Mostra formulari de cerca
          Sino
            
            /* ABANDONA */
            Si (abandona) llavors
              Mostra formulari de cerca
            FiSi /*ABANDONA/
          Fisi /* ELIMINACIO */
        Fisi /* MODIFICACIO */
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      Fisi /* ALTA */
    FiSi /* CERCA */
    Desconnecta de la base de dades
  Sino
    Crea missatge d'avis -> error de connexió amb BD
    Mostra formulari de cerca
  FiSi /* CONNEXIO BD */
Sino
  Crea missatge d'avis si hi havia contingut -> contingut no valid
  Mostra formulari de cerca
FiSi /* VALIDACIO */

Aquest pseudocodi s'aplica a les gestions generals de sistemes, mandants, rols, perfils i usuaris. Es el mes 
complex degut a que agrupa varis casos d'us.

El formulari de cerca presenta els camps necessaris per que l'usuari de Ars pugui fer la cerca del sistema, rol, 
mandant, perfil o usuari.

El formulari d'alta presenta els camps addicionals necessaris per crear el objecte, generalment es tracta de la 
descripció.

El formulari de gestió, presenta les dades de 'objecte i permet modificar les dades addicionals de l'objecte o 
eliminar-lo.

 6.3.4 General assignacions.
/* PSEUDOCODI GENERAL ASSIGNACIONS: 
 * Assignar_Rols_Perfils 
 * Assignar_Rols_Usuaris 
 * Assignar_Perfils_Usuaris 
 */

Comprova sessió
Carrega variables globals
Crea CGI

Recupera valors del formulari
Filtra valors del formulari
Declara variables generals

/* VALIDACIO */
Si (hi ha contingut valid) llavors

  /* CONNEXIO BD */
  Connecta a la base de dades
  Si (hi ha connexió a la base de dades) llavors
    valida si les dades indicades existeixen

    /* DADES EXISTEIXEN */
    Si (dades existeixen) llavors

      /* NOVA ASSIGNACIO */
      Si (nova assignació) llavors
        Realitza la assignació
        Si (hi han problemes) llavors
          Crea missatge avis -> problemes amb la BD
        Fisi
        Carrega les assignacions existents
        Mostra formulari de gestió
      Sino

        /* ELIMINA ASSIGNACIO */
        Si (elimina assignació) llavors
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          elimina la assignació
          Si (hi han problemes) llavors
            Crea missatge avis -> problemes amb la BD
          Fisi
          Carrega les assignacions existents
          Mostra formulari de gestió
        Sino

          /* ABANDONA ASSIGNACIO */
          Si (abandona) llavors
            Mostra formulari cerca
          Sino
            Carrega les assignacions existents
            Mostra formulari de gestió
          Fisi /* ABANDONA */
        Fisi /* ELIMINA ASSIGNACIO */       
      Fisi /* NOVA ASSIGNACIO */
    Sino
      crea missatge d'avis -> les dades no son valides
      Mostra formulari de cerca
    Fisi /* DADES EXISTEIXEN */
    Desconnecta de la base de dades
  Sino
    Crea missatge d'avis -> error de connexió amb BD
    Mostra formulari de cerca
  FiSi /* CONNEXIO BD */
Sino
  Crea missatge d'avis si hi havia contingut -> contingut no valid
  Mostra formulari de cerca 
FiSi /* VALIDACIO */

Aquest pseudocodi s'aplica als CGI que fan assignació i eliminacions d'assignacions, hi han tres casos d'us 
que presenten aquestes característiques: Assignar_Rols_Perfils, Assignar_Rols_Usuaris, 
Assignar_Perfils_Usuaris

El formulari de cerca es refereix al formulari on l'usuari introdueix les dades referents al perfil o usuari on es 
van a gestionar les assignacions de rols i perfils.

El formulari de gestió es refereix al formulari on es fan les assignacions de rols i perfils.

 6.3.5 General copies.
/* PSEUDOCODI:
 * Copiar_Rols
 * Copiar_Perfils
 * Clonar_Perfils
 */

Comprova sessió
Carrega variables globals
Crea CGI

Recupera valors del formulari
Filtra valors del formulari
Declara variables generals

/* SELECCIO VALIDA */
Si (selecció vàlida) llavors
  Connecta a la base de dades
      
  /* CONNEXIO BD */
  Si (hi ha connexió a la base de dades) llavors
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    Vàlida si les dades indicades existeixen

    /* DADES EXISTEIXEN */
    Si (dades existeixen) llavors
      Si (hi ha destí)
        Copia dades al sistema indicat
      Fisi          
      Si (usuari surt) llavors
        Mostra formulari cerca
      Sino
        Carrega possibles sistemes destí
        Mostra formulari gestió
      Fisi
    Sino
      Crea avis -> dades inexistents
      Mostra formulari cerca
    Fisi /* DADES EXISTEIXEN */      
    Desconnecta de la base de dades        
  Sino
    Crea missatge d'avis -> error de connexió amb BD
    Mostra formulari de cerca
  FiSi /* CONNEXIO BD */
Sino
  Crea missatge d'avis si hi havia contingut -> selecció no vàlida
  Mostra formulari de cerca
FiSi /* SELECCIO VALIDA */

Aquest pseudocodi, amb lleugeres modificacions, s'utilitza per als casos d'us on es realitzen copies i 
clonacions d'objectes.

El formulari de cerca es refereix al formulari on l'usuari introdueix les dades referents a l'objecte a copiar o 
clonar.

El formulari de gestió es refereix al formulari on s'indiquen on es copien o clonen els objectes.

 6.3.6 Igualar usuaris.
/* PSEUDOCODI:
 * Usuaris_Igualar
 */

Comprova sessió
Carrega variables globals
Crea CGI

Recupera valors del formulari
Filtra valors del formulari
Declara variables generals

/* SELECCIO VALIDA */
Si (selecció vàlida) llavors
  Connecta a la base de dades
      
  /* CONNEXIO BD */
  Si (hi ha connexió a la base de dades) llavors
    Vàlida si els usuaris existeixen 
    Vàlida si els usuaris no son els mateixos
    Obte les dades dels usuaris del LDAP

    /* DADES EXISTEIXEN */
    Si (usuaris existeixen i no son els mateixos) llavors    
      Si (hi es confirma la copia)
        Elimina rols i perfils del usuari destí
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        Copia els rols i perfils del usuari origen al usuari destí
        Si (hi han problemes) llavors
          Crea missatge avis -> problemes amb la BD
        Fisi        
      Fisi
      Mostra formulari cerca
    Sino
      Crea avis -> dades inexistents o usuaris iguals
      Mostra formulari cerca
    Fisi /* DADES EXISTEIXEN */      
    Desconnecta de la base de dades        
  Sino
    Crea missatge d'avis -> error de connexió amb BD
    Mostra formulari de cerca
  FiSi /* CONNEXIO BD */
Sino
  Crea missatge d'avis si hi havia contingut -> selecció no vàlida
  Mostra formulari de cerca
FiSi /* SELECCIO VALIDA */

Aquest pseudocodi s'utilitza per el cas d'us Usuaris_Igualar, on es copien les assignacions de rols i perfils 
d'un usuari a un altre eliminant prèviament els rols i perfils de l'usuari destí.

El formulari de cerca es refereix al formulari on l'usuari introdueix l'usuari origen i l'usuari destí.

Es preveu que aquest pseudocodi incorpori finestres de confirmació prèvia.

 6.3.7 Eliminar assignacions.
/* PSEUDOCODI:
 * Eliminar_Assignacions
 */

Comprova sessió
Carrega variables globals
Crea CGI

Recupera valors del formulari
Filtra valors del formulari
Declara variables generals

/* SELECCIO VALIDA */
Si (selecció vàlida) llavors
  Connecta a la base de dades
      
  /* CONNEXIO BD */
  Si (hi ha connexió a la base de dades) llavors
    Vàlida si les dades indicades existeixen

    /* DADES EXISTEIXEN */
    Si (dades existeixen) llavors    
      Si (hi es confirma la eliminació)
        Elimina rols i perfils del usuari destí
        Si (hi han problemes) llavors
          Crea missatge avis -> problemes amb la BD
        Fisi        
      Fisi
      Mostra formulari cerca
    Sino
      Crea avis -> dades inexistents
      Mostra formulari cerca
    Fisi /* DADES EXISTEIXEN */      
    Desconnecta de la base de dades               
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  Sino
    Crea missatge d'avis -> error de connexió amb BD
    Mostra formulari de cerca
  FiSi /* CONNEXIO BD */
Sino
  Crea missatge d'avis si hi havia contingut -> selecció no vàlida
  Mostra formulari de cerca
FiSi /* SELECCIO VALIDA */

Aquest pseudocodi s'utilitza per el cas d'us Eliminar_Assignacions, on s'eliminen les assignacions de rols i 
perfils d'un usuari.

El formulari de cerca es refereix al formulari on l'usuari introdueix l'usuari.

Es preveu que aquest pseudocodi incorpori finestres de confirmació prèvia.

 6.3.8 Sincronització usuaris.
/* PSEUDOCODI:
 * Sincronització_usuaris
 */

Comprova sessió
Carrega variables globals
Crea CGI

Recupera valors del formulari
Filtra valors del formulari
Declara variables generals

/* ENTRADA INICIAL */
Si (entrada inicial o entrada sense usuari) llavors
  mostra formulari de selecció
Sino
  Obtenir usuaris

  /* CONNEXIO LDAP */
  Connecta amb el directori LDAP
  Si (hi ha connexió LDAP) llavors
  
    /* CONNEXIO DB */
    Connecta amb la base de dades 
    Si (hi ha connexió DB) llavors
      Crea taula temporal

      /* REPETICIO USUARIS */
      Per (cada usuari) fer
        Fa la selecció de dades a la taula temporal
        SubstitueixRolsLDAP
        Emmagatzema resultat de la sincronització
        Limpia taula temporal
      FiPer /* REPETICIO USUARIS */
      Desconnecta de la base de dades
    Sino
      Crea missatge d'avis -> error de connexió amb BD
    FiSi /* CONNEXIO BD */
    Desconnecta del directori LDAP
    Mostra llistat de resultats.
  Sino
    Crea missatge d'avis -> error de connexió amb el directori LDAP
  FiSi /* CONNEXIO LDAP */
FiSi /* ENTRADA INICIAL */
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/* SubstitueixRolsLDAP */
SubstitueixRolsLDAP
  Munta el nom de domini de l'usuari.
  Elimina rols de l'usuari al directori.
  Afegeix nous rols de l'usuari
  Si (es produeix error 65) llavors
    Crea camps SAP a l'usuari
    Afegeix nous rols a l'usuari
    resultat = nou usuari
  Sino
    Si (hi ha error) llavors
      resultat = error
    Fisi
  Fisi
FiSubstitueixRolsLDAP

 6.3.9 General consultes.
/* PSEUDOCODI GENERAL CONSULTES:
 * Totes les consultes
 */

Comprova sessió
Carrega variables globals
Crea CGI

Recupera valors del formulari
Filtra valors del formulari
Declara variables generals

/* ENTRADA INICIAL */
Si (entrada inicial) llavors
  mostra formulari de selecció
Sino

  /* SURT */
  Si (surt) llavors
    mostra formulari selecció de consulta
  Sino

    /* SELECCIO VALIDA */
    Si (selecció vàlida) llavors
      Connecta a la base de dades
      
      /* CONNEXIO BD */
      Si (hi ha connexió a la base de dades) llavors
        Fa la selecció de dades
        Si (hi han problemes o no hi han dades) llavors
          Crea missatge avis -> problemes o no hi han dades
          mostra formulari de selecció
        Sino
          mostra formulari llistat
        Fisi
        Desconnecta de la base de dades        
      Sino
        Crea missatge d'avis -> error de connexió amb BD
        Mostra formulari de selecció
      FiSi /* CONNEXIO BD */
    Sino
      Crea missatge d'avis si hi havia contingut -> selecció no vàlida
      Mostra formulari de selecció
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    FiSi /* SELECCIO VALIDA */
  FiSi /* SURT */  
FiSi /* ENTRADA INICIAL */

Aquest pseudocodi s'aplica a tots es CGI de consultes.

El formulari de selecció s'utilitza per que l'usuari pugui seleccionar i filtrar la informació que vol veure, el 
formulari de llistat, presenta la informació seleccionada i permet a l'usuari tornar enrere per fer noves 
consultes.
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 6.4 Codificació.

A partir del pseudocodi definit es desenvolupen els arxius CGI que formen part del programari Ars. Aquest 
CGI estan codificats en Perl i , es poden classificar en grups:

• CGI de gestió: Es tracta dels CGI que implementen els casos d'us per la gestió dels diferents 
elements gestionats per Ars. Els casos d'us que estenen la funcionalitat dels casos d'us s'han 
implementat en un únic CGI.

• CGI de consultes: Son els CGI que implementen els casos d'us de les consultes

• CGI complementaris: Con els CGI que implementen l'accés i la sortida de l'aplicació així com 
l'accés a la resta dels CGI.

Tanmateix, s'ha creat un arxiu amb variables de configuració, anomenat “config.pl” que es llegeix per tots 
els CGI i una llibreria amb funcions comuns anomenada “arslib.pm”.

Tos els CGI estan acabats i funcionant a l'entorn de desenvolupament.

En quant a altres arxius desenvolupats, tenim els següents:

• cabecera.html  arxiu html amb el contingut de la capçalera de Ars.

• pie.html arxiu  html amb el contingut de la capçalera de Ars.

• main.js arxiu amb funcions JavaScript utilitzats en Ars, en aquest sentit, es tracta de funcions 
bàsiques per mostrar “alerts” per la confirmació d'eliminacions i establir el “focus” als formularis.

• estilo.css estils utilitzats en Ars.

• S'han creat alguns arxius d'imatges utilitzats per l'addicio (add.png) i eliminació (delete.png)  
d'elements i per mostrar informació (info.png) i problemes (problem.png), així com l'arxiu 
favicon.ico. també s'utilitza el logotip que Esteve va utilitzar al projecte d'implantació de SAP.   

Seguidament es detallen els CGI desenvolupats:

 6.4.1 CGI complementaris.

login.cgi

Aquest CGI realitza les següents accions:

• Presenta el formulari d'entrada a l'aplicació.

• Comprova si l'usuari introduït hi es a la taula d'usuaris de gestió que poden utilitzar l'aplicació, i si 
les credencials utilitzades permeten accedir al LDAP, es a dir, si son valides.

• Crea la sessió CGI i emmagatzema el nom de l'usuari i la seva funcionalitat. Tanmateix genera una 
cookie per tal de fer accessible la sessió CGI en els altres CGI.

• Si tot es correcte carrega el CGI del menú, que permet accedir a la funcionalitat de Ars.

Comentar que aquest CGI te dos modes d'operació, un mode per  “desenvolupament” on no es fa la 
comprovació contra el LDAP i un mode “productiu” on si la fa, això permet que per desenvolupar no sigui 
estrictament necessari la connectivitat al LDAP, molt útil per desenvolupar fora de l'entorn de la empresa. 
Aquesta funcionalitat depèn del valor la variable ENV, si es D (entorn desenvolupament) o P(entorn 
productiu).

menu.cgi

Aquest CGI realitza les següents accions:

• Presenta el menú principal de l'aplicació, en funció de la funcionalitat de l'usuari, i carrega el CGI 
seleccionat a l'àrea de treball.

• Permet sortir de l'aplicació.
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Aquest el el CGI on l'usuari interactua per accedir a la funcionalitat de Ars i per abandonar la aplicació. El 
menú d'opcions es presenta en dos nivells i sempre mostra el CGI actiu.

salir.cgi

Aquest CGI elimina la sessió CGI i carrega el CGI d'accés a la aplicació (login.cgi), s'utilitza per sortir de 
Ars.

expired.cgi

Aquest CGI mostra un missatge a l'usuari indicant que el CGI ha expirat. Utilitzat si un CGI no troba la 
sessió CGI.

invalid.cgi

Aquest CGI mostra un missatge a l'usuari indicant que l'accés al CGI no es valid. Utilitzat si un usuari intenta 
accedir directament a un CGI al que no te accés.

 6.4.2 CGI de gestió.

S'han desenvolupat els següents CGI:

Sistemas.cgi

Aquest CGI es l'encarregat de gestionar els sistemes SAP presents a Esteve i on s'assignaran mandants, rols, 
perfils i usuaris. Implementa els casos d'us: Cerca_Sistemes, Crear_Sistemes, Modificar_Sistemes, i 
Eliminar_Sistemes.

Mandantes.cgi

Aquest CGI fa la gestió dels mandants existents als sistemes SAP presents en Ars. Implementa els següents 
casos d'us: Cerca_Mandants, Crear_Mandants, Modificar_Mandants, i Eliminar_Mandants.

RolesGestionar.cgi

Aquest CGI fa la gestió dels rols existents als sistemes SAP presents en Ars. Implementa els següents casos 
d'us: Cerca_Rols, Crear_Rols, Modificar_Rols, i Eliminar_Rols.

RolesCopiar.cgi

Aquest CGI implementa el següents cas d'us: Copiar_Rols.

PerfilesGestionar.cgi

Aquest CGI fa la gestió dels perfils existents als sistemes SAP presents en Ars. Implementa els següents 
casos d'us: Cerca_Perfils, Crear_Perfils, Modificar_Perfils, i Eliminar_Perfils.

PerfilesCopiar.cgi

Aquest CGI implementa el següents cas d'us: Copiar_Perfils.

PerfilesClonar.cgi

Aquest CGI implementa el següents cas d'us: Clonar_Perfils.

PerfilesAsignarRoles.cgi

Aquest CGI implementa el següents cas d'us: Assignar_Rols_Perfils.

UsuariosGestionar.cgi

Aquest CGI fa la gestió dels usuaris als que s'assignaran perfils i rols SAP. Implementa els següents casos 
d'us: Cerca_Usuaris, Crear_Usuaris, i Eliminar_Usuaris.

UsuariosIgualar.cgi

Aquest CGI implementa el següents cas d'us: Igualar_Usuaris.

UsuariosAsignarPerfiles.cgi

Aquest CGI implementa el següents cas d'us: Assignar_Perfils.
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UsuariosAsignarRoles.cgi

Aquest CGI implementa el següents cas d'us: Assignar_Rols.

UsuariosEliminarAsig.cgi

Aquest CGI implementa el següents cas d'us: Eliminar_Assignacions.

UsuariosSincronizar.cgi

Aquest CGI implementa el següent cas d'us: Sincronització_Usuaris.

 6.4.3 CGI de consultes.

Per a cada grup de consultes, s'ha elaborat un CGI que permet al usuari de ARS seleccionar la consulta 
desitjada:

ConsultasSistemas.cgi.

ConsultasMandantes.cgi

ConsultasRoles.cgi

ConsultasPerfiles.cgi

ConsultasUsuarios.cgi

Aquest son els CGI que donen accés a les consultes de sistemes, mandants, rols perfils i usuaris 
corresponents als casos d'us detectats:

ConsultasSistemasL01.cgi

Aquest CGI implementa el següent cas d'us: Consulta_Sistemes.

ConsultasMandantesL01.cgi

Aquest CGI implementa el següents cas d'us: Consulta_Mandants_per_Sistemes.

ConsultasRolesL01.cgi

Aquest CGI implementa el següents cas d'us: Consulta_Rols_per_Sistemes.

ConsultasRolesL02.cgi

Aquest CGI implementa el següents cas d'us: Consulta_Rols_per_Perfils.

ConsultasRolesL03.cgi

Aquest CGI implementa el següents cas d'us: Consulta_Rols_per_Usuaris.

ConsultasPerfilesL01.cgi

Aquest CGI implementa el següents cas d'us: Consulta_Perfils_per_Sistemes.

ConsultasPerfilesL02.cgi

Aquest CGI implementa el següents cas d'us: Consulta_Perfils_per_Usuaris.

ConsultasPerfilesL03.cgi

Aquest CGI implementa el següents cas d'us: Consulta_Perfils_per_Rol.

ConsultasUsuariosL01.cgi

Aquest CGI implementa el següents cas d'us: Consulta_Usuaris_per_Sistemes.

ConsultasUsuariosL02.cgi

Aquest CGI implementa el següents cas d'us: Consulta_Usuaris_per_Perfils.

ConsultasUsuariosL03.cgi

Aquest CGI implementa el següents cas d'us: Consulta_Usuaris_per_Rol.

65



ARS  . Assignació de rols SAP.                                                                                                                                Ismael Pastor  

 6.5 Interfície.

L'usuari, interactua amb Ars a través d'un navegador web, l'estructura de la interfície que es mostrarà esta 
basada en quatre marcs disposats de la següent manera:

Als marcs  “Capçalera” i “Peu” es presenten arxius de HTML estàtic on es disposa elements com el logotip 
del projecte, nom del programa i versió.

El “Menú” presenta les opcions disponibles per als usuaris i en el marc “Contingut” es mostra el CGI  que 
l'usuari ha seleccionat al menú.

La navegació de l'aplicació segueix el següent ordre:

1. L'usuari s'autentica al CGI de “Login”

2. Si les credencials son correctes i l'usuari esta registrat per utilitzar l'aplicació, s'activa el CGI 
“Menu” amb les opcions disponibles en funció del tipus d'usuari (“Administrador”, “Consultor”), el 
marc “Contingut” apareix buit.

3. L'usuari selecciona una opció de menú i es carrega el CGI corresponent al marc “Contingut”, el CGI 
continua carregat fins que l'usuari selecciona un altre opció al menu.

4. Quant l'usuari finalitza el seu treball, selecciona la opció “sortir” del menú que el retorna al CGI de 
Login.

Es poden observar una selecció de pantalles a l'annex “Interfície d'usuari.”

Com a fets destacables sobre la interfície d'usuari, destacar els següents punts:

• S'han fet servir colors corporatius i el logotip del projecte d'implantació de SAP en Esteve.

• Les opcions d'eliminar als formularis es posen a l'esquerra del formulari per tal de que no es premin 
per error.

• Es demana a l'usuari confirmació en les eliminacions.

• Sempre es mostra un missatge indicant el resultat de la operació 

• El menú sempre indica la opció activa 

• Totes les pantalles indiquen la funcionalitat, per exemple “Copia de perfils i rols d'un usuari a un 
altre” pel  cas d'us Igualar_Usuaris
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 6.6 Seguretat.

Per evitar la utilització no autoritzada de Ars, s'utilitzan dos mecanismes:

1. Els administradors i consultors que hagin d'utilitzar el programari, estan registrats a una taula de la 
base de dades com a tals, de tal forma que encara que les credencials que utilitzi un usuari siguin 
correctes, no es permetrà la entrada al programari si no esta a la base de dades.

2. Ars implementa mecanismes de control de sessió per evitar que un usuari qualsevol utilitzi una URL 
de l'aplicació per accedir o un usuari de tipus “Consultor” utilitzi una URL per accedir a un CGI 
exclusiu d'administració.

Per el primer punt, els usuaris estan registrats a una taula de forma manual per l'administrador del 
programari, no es preveu la realització d'un manteniment d'usuaris degut al reduït nombre d'usuaris que 
l'utilitzaran, que fan que aquesta tasca sigui trivial, no obstant s'apunta aquest manteniment com a un punt de 
millora del programari.

Per al segon punt, es fan servir variables de sessió que s'estableixen en quant els usuaris s'han autenticat i que 
son necessaris per accedir a cada CGI seleccionat.

Al CGI de login, l'usuari indica les seves credencials i el programari intenta connectar amb aquestes 
credencials al LDAP, si la connexió es correcta, les credencials es donen com a vàlides i llavors es genera 
una sessió al servidor on s'emmagatzemen el nom d'usuari i la seva funcionalitat (Administrador o Tècnic 
funcional), finalment les dades de la sessió s'emmagatzemen a una “cookie” al client que permetrà la carrega 
de la sessió en cada CGI.

A la resta de la navegació de l'aplicació, el primer que es fa es comprovar si la sessió esta caducada en cas 
afirmatiu es redirigeix a una pàgina que indica que la pagina a caducat. 
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Si no esta caducada, es recupera la funcionalitat i es compara amb la que el CGI proporciona si l'usuari no es 
del tipus correcte es redirigeix directament al CGI de login, aquest mecanisme impedeix que un usuari 
“funcional” una vegada autenticat, canvii la URL i pugui accedir a pàgines reservades per l'administrador.

Finalment, si la sessió no existeix, tots els CGI redirigeixen al CGI de login.

Altres aspectes a destacar respecte a la seguretat, es que l'aplicació es troba a un servidor que no es 
accessible per l'usuari final, per tant només l'administrador del programari i del servidor tenen la possibilitat 
d'accedir als CGI de Ars al servidor, així, només ells poden realitzar tasques d'instal·lació i gestió del 
programari, i de la base de dades. Tanmateix, els arxius de sessió, s'emmagatzemen al servidor i s'eliminen al 
finalitzar la sessió de Ars
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 7 Implantació.

 7.1 Instal·lació

La instal·lació de Ars, consta dels següents passos:

• Copia dels arxius CGI al directori CGI de la instal·lació de Apache.

• Configuració d'un servidor virtual a Apache on hi son els arxius estàtics de Ars, com html, js, 
imatges, etc.

• Configurar Ars utilitzant l'arxiu config.pl per la seva utilització a un entorn productiu.

• Crear la base de dades.

A l'entorn de producció es copien els cgi al directori /var/www/cgi-bin, aquest es el directori on segons la 
configuració de Apache (/etc/httpd/conf/httpd.conf), han d'anar els arxius CGI

#
# ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
# ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
# documents in the realname directory are treated as applications and
# run by the server when requested rather than as documents sent to the client.
# The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias directives as to
# Alias.
#
ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/cgi-bin/"

#
# "/var/www/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
#
<Directory "/var/www/cgi-bin">
    AllowOverride None
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>

L'estructura queda així:

[root@slnxvm82 ~]# tree /var/www/cgi-bin/ars/
/var/www/cgi-bin/ars/

 ConsultasMandantes.cgi├──
 ConsultasMandantesL01.cgi├──
 ConsultasPerfiles.cgi├──
 ConsultasPerfilesL01.cgi├──
 ConsultasPerfilesL02.cgi├──
 ConsultasPerfilesL03.cgi├──
 ConsultasRoles.cgi├──
 ConsultasRolesL01.cgi├──
 ConsultasRolesL02.cgi├──
 ConsultasRolesL03.cgi├──
 ConsultasSistemas.cgi├──
 ConsultasSistemasL01.cgi├──
 ConsultasUsuarios.cgi├──
 ConsultasUsuariosL01.cgi├──
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 ConsultasUsuariosL02.cgi├──
 ConsultasUsuariosL03.cgi├──
 Mandantes.cgi├──
 PerfilesAsignarRoles.cgi├──
 PerfilesClonar.cgi├──
 PerfilesCopiar.cgi├──
 PerfilesGestionar.cgi├──
 RolesCopiar.cgi├──
 RolesGestionar.cgi├──
 Sistemas.cgi├──
 UsuariosAsignarPerfiles.cgi├──
 UsuariosAsignarRoles.cgi├──
 UsuariosEliminarAsig.cgi├──
 UsuariosGestionar.cgi├──
 UsuariosIgualar.cgi├──
 UsuariosSincronizar.cgi├──
 UsuariosSincronizar.txt├──
 arslib.pm├──
 config.pl├──
 expired.cgi├──
 invalid.cgi├──
 login.cgi├──
 menu.cgi├──
 salir.cgi└──

Per el contingut estàtic, s'utilitza el directori per omissió configurat a Apache:

#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/var/www/html"

L'estructura queda així:

[root@slnxvm82 ~]# tree /var/www/html/ars/
/var/www/html/ars/

 html├──
    cabecera.html│ ├──
    pie.html│ └──
 images├──

    add.png│ ├──
    delete.png│ ├──
    favicon.ico│ ├──
    info.png│ ├──
    problem.png│ ├──
    sapEsteveLogo.png│ ├──
    valid-xhtml10-blue.png│ └──
 js├──

    main.js│ └──
 style└──

     estilo.css└──

La configuració de Ars per a productiu es la següent:
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[root@slnxvm82 ars]# cat config.pl 
# ARS. Variables globals
# DESARROLLO
#ENV => 'D',
#HOME => '/~ipastor',
#
# PRODUCCION
ENV => 'P',
HOME => '',
#
HTML => 'ars/html',
CSS => 'ars/style',
JS => 'ars/js',
IMG => 'ars/images',
# Base de datos 
HOST => 'localhost',
DB => 'ars',
DBUSR => 'arsadm',
DBPWD => 'XXXXXXXXXXXX',
# LDAP
LDAPHOST => 'ldap.esteve.inet',
LDAPUSER => 'cn=sapadmin,o=esteve',
LDAPPASS => 'XXXXXXXXXXX'
[root@slnxvm82 ars]# 

Com a millora es proposa aïllar del codi el camí on es situen els usuaris al LDAP 
("ou=Info,ou=Intranet,o=esteve") i crear una nova variable a l'arxiu “config.pl”, 

 7.2 Base de dades

Com a part de la instal·lació es necessari crear la base de dades, seguint el següents passos:

• Configuració de MySQL

• Creació d'usuaris d'accés.

• Creació de la base de dades.

• Creació de les taules.

Les taules s'han creat seguint el  disseny proposat i utilitzant el tipus “InnoDB” ja que assegura una millor 
integritat de dades i suporta transaccions, utilitzats al següents CGI:

• PerfilesClonar.cgi

• PerfilesCopiar.cgi

• RolesCopiar.cgi

• RolesCopiar.cgi

• UsuariosEliminarAsig.cgi

• UsuariosIgualar.cgi

Finalment, es necessari mantenir a la taula d'usuaris de l'aplicació (usrges), per exemple:

mysql> insert into usrges values('fhernandez','lec');
mysql> insert into usrges values('ipastor','adm');

La primera ordre s'aplicaria a un usuari amb accés de només lectura (accedirà a les consultes) indicat per als 
consultors i tècnics funcionals, i el segon per a un administrador.
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Com a millora es proposa la realització del manteniment dels usuaris de gestió de Ars, dins del mateix 
programari, enlloc d'utilitzar la interfície d'usuari de MySQL.

 7.3 Importació automàtica dels rols en SAP.

Un punt important a la definició del projecte era la automatització de la importació dels rols dels usuaris 
presents a LDAP dins de SAP, per realitzar aquesta automatització, s'utilitzen les transaccions SM36 i 
SM37, a la primera es crea i programa el job i a la segona es pot controlar la seva execució, 
seguidament es mostra aquesta programació:

En aquesta pantalla, pertanyent a la execució de la transacció SM36, es pot apreciar que s'ha creat 
un job anomenat “SINC_USUARIS_LDAP” que s'executarà diàriament (Daily) a partir del dia 
10/12 a les 3 de la matinada. Aquest treball te definit un “pas” on s'especifica el report a executar

72



ARS  . Assignació de rols SAP.                                                                                                                                Ismael Pastor  

El report a executar es “RSLDAPSYNC_USER” amb una variant anomenada “Z_SYNC_FULL” on s'indica 
que s'han de sincronitzar tots els usuaris i que els que existeixin a LDAP amb camps de SAP assignats, es 
crearan en SAP. Finalment destacar que aquest “pas” s'executarà utilitzant l'usuari BATCHADM, que és 
l'usuari creat per la execució de treballs en fons.

Una vegada definit el treball, podem veure la seva programació utilitzant la transacció SM37:

El treball es troba en estat “Released” indicant que està alliberat i que s'executarà seguint la programació 
establerta.
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 8 Explotació.

 8.1 Migració de dades

En Esteve les dades actual dels perfils es troben en una fulla de càlcul, per tal d'omplir la base de dades amb 
informació real, cal extreure aquesta informació i fer la corresponent importació a la base de dades en un 
procés de migració, durant la qual, no serà possible treballar amb a mencionada fulla de càlcul.

En aquesta imatge es pot apreciar per exemple, com el perfil ZFI_AF_02 (Activos Fijos Portugal) conté, 
entre altres, els rols ZFI_AF_001_OG_003, ZFI_AF_002_OG_003, ZFI_AF_003_OG_003, ...
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Els usuaris CCAVALIERE a EBERNARDI tenen, entre d'altres perfils, assignat el perfil ZFI_AF_002.
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En aquesta fulla, apareixen tots els rols que tenen els usuaris indicats a traves de la assignació de diferents 
perfils, concretament, per l'usuari EBERNARDI, els rols son els següents:

Aquesta sortida, on es poden apreciar els rols de EBERNARDI per el sistema ERP mandant 300, es la 
utilitzada actualment per refrescar el LDAP. Es poden apreciar l'existència dels rols derivats de l'assignació 
del perfil ZFI_AF_02.

En el procés de migració de dades s'han extret les dades del excel en format CSV, s'han fet les 
transformacións adients de les dades per tal de que es respecti la estructura de les taules i, finalment, s'ha fet 
la importació en la base de dades mitjançant la comanda cvsimport d'aquesta manera:

mysqlimport -u arsadm --password=XXXXX ars /home/ipastor/ars/dades/roles.csv

Amb aquesta ordre, s'importen els rols presents a l'arxiu “/home/ipastor/ars/dades/roles.csv”, que prèviament 
hem generat a partir del full de càlcul, a la base de dades “ars” utilitzant les credencials de l'usuari “arsadm”.

Per tal de que la importació vagi be es important tenir en compte els següents aspectes:

• El path de l'arxiu CSV ha de ser absolut.

• L'ordre d'importació es important, ja que, per exemple, no es possible gravar rols sense haver 
importat abans els sistemes.

• Els camps dins del l'arxiu CSV, no estan delimitats i estan separats per un tabulador
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Seguidament es mostren les primeres línies de l'arxiu roles.csv:

ipastor@wtr199 ~/ars/dades $ head roles.csv
SAP_BC_DWB_ABAPDEVELOPER XID ABAP Developer
SAP_BC_WEBSERVICE_ADMIN XID Web Service Administrator
SAP_BC_WEBSERVICE_PI_CFG_SRV XID Central Web Service Configuration
SAP_ESF_ADMINXID ESF Admin role
SAP_SLD_CONFIGURATOR XID SAP_SLD_CONFIGURATOR
SAP_SLD_DEVELOPER XID SAP_SLD_DEVELOPER
SAP_SLD_GUESTXID SAP_SLD_GUEST
SAP_SLD_ORGANIZER XID SAP_SLD_ORGANIZER
SAP_XI_BPE_CONFIGURATOR_ABAP XID Process Integration: BPE Configuration Tasks
SAP_XI_BPE_MONITOR_ABAP XID Process Integration: BPE Monitoring Tasks
ipastor@wtr199 ~/ars/dades $ 

Una vegada importades es comprovaran les dades, comparant els rols que proporciona Ars amb els existents 
a SAP, es passaran els jocs de proves i es sincronitzarà un usuari amb LDAP, al visualitzar aquest usuari ha 
de tenir les dades dels rols gravats. 

 8.2 Formació

La formació als usuaris, se estructura en tres apartats:

• Conceptes bàsics. (1hr. aprox.)  En aquest apartat s'expliquen els conceptes bàsics, fent especial 
menció en el concepte de perfil i amb la seva relació amb LDAP i SAP.

• Manteniments. (2hr. aprox.) En aquest apartat s'explica el funcionament del programa en quant al 
manteniment de sistemes, mandants, rols, perfils i usuaris.

• Consultes. (1hr. aprox.) En aquesta sessió s'explica el funcionament del apartat de consultes.

La sessió Manteniments estarà dirigida només als administradors.

Es programen dos sessions de formació, una dirigida als administradors que inclou els tres apartats, i un altre 
dirigida als consultors composta només pels apartats de Conceptes bàsics i Consultes.
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 9 Conclusió
Aquest projecte mostra el procés efectuat per oferir una solució informàtica utilitzant diversos components 
de maquinari i programari, en aquest sentit, es interessant observar com l'anàlisi del problema influeix no 
només per definir el programari a desenvolupar, si no que es primordial per la detecció dels serveis 
complementaris, la elecció del programari que han d'implementar-los i la configuració d'altre programari 
amb el que Ars interactua, en especial amb el programari propietari SAP.

Ars permet agilitzar i homogeneïtzar la gestió de rols a través del concepte de perfil, cobrint d'aquesta 
manera un "forat" que SAP contempla amb productes mes complexos i costosos, es aquí on Ars es mostra 
com una solució senzilla i potent que, a més, s'integra perfectament a l'entorn de la empresa amb uns costos 
mes reduïts, en aquest sentit considero que Ars es innovador, ja que fa una utilització útil de diversos 
elements existents per oferir un servei necessari de forma eficient.

També mereix menció el fet de que aquest projecte demostra la viabilitat de l'ús de programari lliure, tant en 
els serveis com en el programari, confirmant d'aquesta manera que, actualment, el programari obert  ha 
assolit el nivell exigit per les empreses pels seus entorns de producció i que, a mes a mes, es perfectament 
possible la seva integració amb altre programari de caràcter propietari.

Finalment, comentar que, encara que Ars, ofereix el servei per el que va ser creat, es susceptible de créixer i 
millorar, en aquest sentit, s'han detectat els següents punts de millora i evolució:

• Implementar una interfície multi idioma.

• Realitzar una gestió d'usuaris autoritzats a utilitzar el programa o determinar els usuaris mitjançant 
un camp del mateix directori.

• Ampliar els camps SAP d'usuari que gestiona el programa, actualment només es controlen els rols, 
però es podria ampliar la funcionalitat per controlar variables com l'idioma, spool per els treballs o 
els paràmetres propis de l'usuari.

• Simplificar el procés de sincronització amb LDAP de forma que es fes de forma automàtica al 
canviar l'assignació de rols/perfils.

• Creació d'un registre d'activitats, per conèixer qui ha fet canvis, útil en cas de que hi hagin varis 
administradors o s'hagi d'auditar la activitat del programa.

• Ampliar el nombre de plataformes de directori suportades, d'aquesta manera es podrien utilitzar NIS 
o ActiveDirectori per autenticar als usuaris.

Es tracta, com es pot observar de millores que demostren que aquest projecte encara pot créixer mes.
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oficial..
http://www.sap.com/spain/index.epx

SAP GRC (Governance, Risk & Complaince). Web oficial del producte.
GRC es un producte de SAP orientat a proporcionar seguretat en la gestió dels rols i a assegurar la segregació de 
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http://www.sap.com/spain/solutions/sapbusinessobjects/large/governance-risk-compliance/index.epx
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programari com pegalls, actualitzacions i diversos productes de SAP. L'accés a aquesta web requereix tenir un usuari 
registrat per un administrador de SAP.
http://service.sap.com/support

SAP NETWEAVER 7.0 Directory Services. Web amb documentació sobre la integració de SAP amb els serveis de 
directori.
En aquesta web SAP proporciona informació sobre el funcionament i la configuració del “conector LDAP” de SAP
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/en/eb/0bfa3823e5d841e10000000a11402f/frameset.htm

Novell eDirectory. Web de documentació del producte de Novell eDirectory.
Aquesta es la web oficial per la documentació de eDirectory, un servei de directori creat originalment per Novell i que 
ara forma part del catàleg de productes de NetIQ després de la seva adquisició per part de “The attachmate Group” al 
2010.
http://  www.netiq.com/documentation/edir88/  
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Perl . Lloc oficial de Perl a la web.
Perl es un dels llenguatges per la escriptura de guions mes utilitzats a la web i a la administració de sistemes. En aquest 
projecte s'ha utilitzat per la codificació de Ars. Aquesta es la web que permet accedir a tots els recursos sobre Perl.
http://www.perl.org

CGI::Session::Tutorial. Tutorial del tractament de sessions en Perl.
Tutorial oficial del modul CGI-Session al CPAN Documentació.
http://search.cpan.org/~sherzodr/CGI-Session-3.95/Session/Tutorial.pm

Using MySQL With Perl. Accés als recursos relacionats a la utilització de MySQL utilitzant Perl.
En aquesta web es troben la documentació, presentacions i exemples orientats al desenvolupador que necessiti accedir i 
treballar amb una base de dades MySQL des de programari escrit en Perl.
http://dev.mysql.com/usingmysql/perl/

Configuración básica de MySQL. Tutorial de configuració de MySQL en Linux.
Aquesta web fa un acercamant eminentment pràctic a la configuració i procediments bàsics de MySQL sobre diferents 
distribucions de Linux, inclosa RedHat.
http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/como-mysql-quickstart

 10.3 Notes SAP

Seguidament, es relacionen les notes de SAP consultades per la realització d'aquest projecte. Per consultar 
aquestes notes es necessari accedir a la web de suport de SAP (http://service.sap.com/notes) i accedir-hi amb 
un usuari registrat.

Note 983808 - Certified LDAP servers. 
Aquesta nota relaciona els serveis LDAP suportats per SAP.
http://  service.sap.com/sap/support/notes/0000983808  

Note 888848 - Notes on schema enhancement with RSLDAPSCHEMAEXT
Aquesta nota explica la utilització del report RSLDAPSCHEMAEXT per obtenir l'ampliació del esquema LDAP per els 
camps de SAP.
http://  service.sap.com/sap/support/notes/0000888848  

Note 984699 - LDAP certification: Novell eDirectory 8.7.3 und 8.8
Aquesta nota explica com configurar la sincronització d'usuaris SAP amb els directoris eDirectory de Novell.

http://  service.sap.com/sap/support/notes/0000984699  

Note 188371 - Configuring the LDAP Connector
Aquesta nota proporciona informació addicional sobre la configuració del connector LDAP de SAP.
http://  service.sap.com/sap/support/notes/0000  188371  

Note 793191 - FAQ: User master synchronization with LDAP directories
Aquesta nota resol les dudes mes frequents sobre la utilització del report RSLDAPSYNC_USER utilitzat per 
sincronitzar usuaris de SAP amb LDAP.
http://  service.sap.com/sap/support/notes/0000  793191  

Note 618095 - Structure of LDAP search filter drg. user master synchroniz.
Aquesta nota comenta els problemes que poden aparèixer al sincronitzar un nombre d'usuaris elevat, i com evitar-los.

http://  service.sap.com/sap/support/notes/0000  618095  
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Note 748490 - Using the user selection for directory searches
Aquesta nota comenta com resoldre possibles problemes de timeout  o limitacions de tamany al sincronitzar usuaris 
amb LDAP.
http://  service.sap.com/sap/support/notes/0000  748490  
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 11 Annexes

 11.1 Interfície d'usuari

Seguidament es visualitza una mostra representativa de la interfície d'usuari utilitzada en ARS amb una petita 
descripció de la funcionalitat del formulari o pantalla.

Login de Ars:
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Menu complet per administradors:

Menú de consultes per usuaris tècnics funcionals:
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Gestió de sistemes (cas d'us cercar_sistemes):

Gestió de sistemes (cas d'us crear_sistemes):
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Gestió de sistemes (casos d'us modificar_sistemes i eliminar_sistemes):

Gestió de perfils (cas d'us cercar_perfils):
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Copiar perfils(cas d'us copiar_perfils)::

Copiar perfils (cas d'us copiar_perfils):
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Clonar perfils (cas d'us clonar_perfils):

Clonar perfils (cas d'us clonar_perfils):
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Assignar rols a perfils (cas d'us assignar_rols_perfils)

Assignar rols a perfils (cas d'us assignar_rols_perfils)
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Assignar perfils a usuaris (cas d'us assignar_perfils_usuaris):

Sincronització d'usuaris (cas d'us Sincronitzar_Usuaris):
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Igualar usuaris (cas d'us Igualar_Usuaris):

Llistat de sistemes (cas d'us Consultes_Sistemes):
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Consultes de rols:

Consulta de rols per usuari:
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 11.2 Base de dades Ars

Seguidament es mostra el detall de la ase de dades Ars.

ipastor@wtr199 ~/public_html/cgi-bin/ars $ mysql -u arsadm -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 5
Server version: 5.1.66-log Gentoo Linux mysql-5.1.66

Copyright (c) 2000, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| ars                |
| test               |
+--------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> use ars;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> show create database ars;
+----------+--------------------------------------------------------------+
| Database | Create Database                                              |
+----------+--------------------------------------------------------------+
| ars      | CREATE DATABASE `ars` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */ |
+----------+--------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> show tables;
+---------------+
| Tables_in_ars |
+---------------+
| mandantes     |
| perfiles      |
| prfrol        |
| roles         |
| sistemas      |
| usrges        |
| usrprf        |
| usrrol        |
| usuarios      |
+---------------+
9 rows in set (0.00 sec)

mysql> show create table mandantes\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: mandantes
Create Table: CREATE TABLE `mandantes` (
  `idman` varchar(3) NOT NULL,
  `idsis` varchar(3) NOT NULL,
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  `des` varchar(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idman`,`idsis`),
  KEY `idsis` (`idsis`),
  CONSTRAINT `mandantes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idsis`) REFERENCES `sistemas` (`idsis`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.00 sec)

mysql> describe mandantes;
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
| idman | varchar(3)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| idsis | varchar(3)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| des   | varchar(100) | NO   |     | NULL    |       |
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.01 sec)

mysql> show create table perfiles\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: perfiles
Create Table: CREATE TABLE `perfiles` (
  `idprf` varchar(50) NOT NULL,
  `idsis` varchar(3) NOT NULL,
  `des` varchar(500) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idprf`,`idsis`),
  KEY `idsis` (`idsis`),
  CONSTRAINT `perfiles_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idsis`) REFERENCES `sistemas` (`idsis`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.00 sec)

mysql> describe perfiles;
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
| idprf | varchar(50)  | NO   | PRI | NULL    |       |
| idsis | varchar(3)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| des   | varchar(500) | NO   |     | NULL    |       |
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> show create table prfrol\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: prfrol
Create Table: CREATE TABLE `prfrol` (
  `idsis` varchar(3) NOT NULL DEFAULT '',
  `idprf` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
  `idrol` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`idsis`,`idprf`,`idrol`),
  KEY `idprf` (`idprf`,`idsis`),
  KEY `idrol` (`idrol`,`idsis`),
  CONSTRAINT `prfrol_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idprf`, `idsis`) REFERENCES `perfiles` 
(`idprf`, `idsis`),
  CONSTRAINT `prfrol_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idrol`, `idsis`) REFERENCES `roles` (`idrol`, 
`idsis`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.00 sec)

mysql> describe prfrol;
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| idsis | varchar(3)  | NO   | PRI |         |       |
| idprf | varchar(50) | NO   | PRI |         |       |
| idrol | varchar(50) | NO   | PRI |         |       |
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+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> show create table roles\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: roles
Create Table: CREATE TABLE `roles` (
  `idrol` varchar(50) NOT NULL,
  `idsis` varchar(3) NOT NULL,
  `des` varchar(500) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idrol`,`idsis`),
  KEY `idsis` (`idsis`),
  CONSTRAINT `roles_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idsis`) REFERENCES `sistemas` (`idsis`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.00 sec)

mysql> describe roles;
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
| idrol | varchar(50)  | NO   | PRI | NULL    |       |
| idsis | varchar(3)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| des   | varchar(500) | NO   |     | NULL    |       |
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> show create table sistemas\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: sistemas
Create Table: CREATE TABLE `sistemas` (
  `idsis` varchar(3) NOT NULL,
  `des` varchar(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idsis`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.00 sec)

mysql> describe sistemas;
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| idsis | varchar(3)  | NO   | PRI | NULL    |       |
| des   | varchar(45) | NO   |     | NULL    |       |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> show create table usrges\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: usrges
Create Table: CREATE TABLE `usrges` (
  `idadm` varchar(12) NOT NULL,
  `idfun` varchar(3) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.00 sec)

mysql> describe usrges;
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| idadm | varchar(12) | NO   |     | NULL    |       |
| idfun | varchar(3)  | NO   |     | NULL    |       |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> show create table usrprf\G
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*************************** 1. row ***************************
       Table: usrprf
Create Table: CREATE TABLE `usrprf` (
  `idsis` varchar(3) NOT NULL DEFAULT '',
  `idman` varchar(3) NOT NULL DEFAULT '',
  `idprf` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
  `idusr` varchar(12) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`idsis`,`idman`,`idprf`,`idusr`),
  KEY `idman` (`idman`,`idsis`),
  KEY `idprf` (`idprf`,`idsis`),
  KEY `idusr` (`idusr`),
  CONSTRAINT `usrprf_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idman`, `idsis`) REFERENCES `mandantes` 
(`idman`, `idsis`),
  CONSTRAINT `usrprf_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idprf`, `idsis`) REFERENCES `perfiles` 
(`idprf`, `idsis`),
  CONSTRAINT `usrprf_ibfk_3` FOREIGN KEY (`idusr`) REFERENCES `usuarios` (`idusr`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.00 sec)

mysql> describe usrprf;
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| idsis | varchar(3)  | NO   | PRI |         |       |
| idman | varchar(3)  | NO   | PRI |         |       |
| idprf | varchar(50) | NO   | PRI |         |       |
| idusr | varchar(12) | NO   | PRI |         |       |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> show create table usrrol\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: usrrol
Create Table: CREATE TABLE `usrrol` (
  `idsis` varchar(3) NOT NULL DEFAULT '',
  `idman` varchar(3) NOT NULL DEFAULT '',
  `idrol` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
  `idusr` varchar(12) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`idsis`,`idman`,`idrol`,`idusr`),
  KEY `idman` (`idman`,`idsis`),
  KEY `idrol` (`idrol`,`idsis`),
  KEY `idusr` (`idusr`),
  CONSTRAINT `usrrol_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idman`, `idsis`) REFERENCES `mandantes` 
(`idman`, `idsis`),
  CONSTRAINT `usrrol_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idrol`, `idsis`) REFERENCES `roles` (`idrol`, 
`idsis`),
  CONSTRAINT `usrrol_ibfk_3` FOREIGN KEY (`idusr`) REFERENCES `usuarios` (`idusr`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.00 sec)

mysql> describe usrrol;
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| idsis | varchar(3)  | NO   | PRI |         |       |
| idman | varchar(3)  | NO   | PRI |         |       |
| idrol | varchar(50) | NO   | PRI |         |       |
| idusr | varchar(12) | NO   | PRI |         |       |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> show create table usuarios\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: usuarios
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Create Table: CREATE TABLE `usuarios` (
  `idusr` varchar(12) NOT NULL,
  `nom` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `ape1` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `ape2` varchar(50) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idusr`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.00 sec)

mysql> describe usuarios;
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| idusr | varchar(12) | NO   | PRI | NULL    |       |
| nom   | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| ape1  | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| ape2  | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>         
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 11.3 Exemple funcional.

S'assigna el perfil ZEP_01 a l'usuari CAMATEU :

Aquest perfil te els rols ZBC_BASICO i ZHR_ESSUSER:

En Ars es sincronitza a l'usuari CAMATEU contra LDAP, es tracta d'un usuari que no tenia rols de SAP:
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Ara es pot apreciar com CAMATEU ja te assignat la ampliació de SAP (sapAddOnUM) i disposa de camps 
SAP com “sapUsername” “sapRoles”, concretament te els rols ZBC_BASICO i ZHR_ESSUSER al sistema 
ERT mandant 250.
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Encara que en aquest moment, la execució del treball diari de sincronització d'usuaris ja crearà al nou usuari 
en SAP i li assignarà els rols presents al LDAP, farem una sincronització manual per mostrar el proces:

En el sistema màster del CUA per desenvolupament i test, SSM, cridem a la transacció rsldapsync_user:

Indiquem que volem sincronitzar a CAMATEU i que si no existeix a SAP, nomes al directori, l'ha de crear, 
flag “Create in Database”:

Al log de la sincronització, podem veure que l'usuari CAMATEU s'ha creat i li han “canviat” els rols, al 
accedir al sistema ERT mandant 250, veiem que l'usuari CAMATEU s'ha creat. i que disposa dels rols 
assignats des de Ars.:
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 11.4 Llicència GFDL

GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2003, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in 
the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without 
modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and 
publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made 
by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be 
free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license 
designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs 
free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the 
software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, 
regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License 
principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the 
copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-
wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The 
"Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is 
addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring 
permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either 
copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively 
with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to 
related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the 
Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The 
relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, 
commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.
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The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of 
Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does 
not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document 
may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are 
none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover 
Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at 
most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose 
specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly 
with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some 
widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to 
a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format 
whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by 
readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A 
copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input 
format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming 
simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats 
include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by 
proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally 
available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for 
output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to 
hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not 
have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's 
title, preceding the beginning of the body of the text.

The "publisher" means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or 
contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a 
specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or 
"History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a 
section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to 
the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but 
only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is 
void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, 
provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the 
Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this 
License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the 
copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you 
distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.
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3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, 
numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the 
copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, 
and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the 
publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally 
prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited 
to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated 
as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as 
many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either 
include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque 
copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download 
using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added 
material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of 
Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated 
location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your 
agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any 
large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 
above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified 
Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version 
to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

• A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and 
from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of 
the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that 
version gives permission.

• B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the 
modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the 
Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this 
requirement.

• C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

• D. Preserve all the copyright notices of the Document.

• E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright 
notices.

• F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to 
use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.

• G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given 
in the Document's license notice.

• H. Include an unaltered copy of this License.
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• I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the 
title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is 
no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and 
publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified 
Version as stated in the previous sentence.

• J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent 
copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous 
versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network 
location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the 
original publisher of the version it refers to gives permission.

• K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, 
and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements 
and/or dedications given therein.

• L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. 
Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

• M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified 
Version.

• N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any 
Invariant Section.

• O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections 
and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these 
sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's 
license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your 
Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been 
approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a 
Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-
Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. 
If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by 
arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may 
replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for 
publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined 
in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant 
Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your 
combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections 
may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different 
contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the 
original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to 
the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

104



ARS  . Assignació de rols SAP.                                                                                                                                Ismael Pastor  

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, 
forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and 
any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, 
and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included 
in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the 
documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, 
provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other 
respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, 
in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from 
the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual 
works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other 
works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the 
Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers 
that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in 
electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under 
the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their 
copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the 
original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the 
license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original 
English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a 
disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the 
original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement 
(section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this 
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically 
terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is 
reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your 
license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable 
means prior to 60 days after the cessation.
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Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder 
notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of 
violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 
days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received 
copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently 
reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License 
from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail 
to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a 
particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of 
following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been 
published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version 
number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software 
Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be 
used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that 
version for the Document.

11. RELICENSING

"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide Web server that 
publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A 
public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A "Massive Multiauthor Collaboration" (or 
"MMC") contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative 
Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, 
California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all works that were first 
published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in 
part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to 
November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same 
site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put 
the following copyright and license notices just after the title page:

    Copyright (C)  YEAR  YOUR NAME.
    Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
    under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3
    or any later version published by the Free Software Foundation;
    with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
    A copy of the license is included in the section entitled "GNU
    Free Documentation License".
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If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with … Texts." line 
with this:

 with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two 
alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in 
parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their 
use in free software.
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