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Resum 

En un entorn on s’ha de tractar gran quantitat d’informació de forma automàtica i total o 

parcialment desatesa, és necessari l’ús d’una eina de planificació i execució de processos 

batch. En molts casos, els actors encarregats d’aquestes execucions (persones o sistemes) no 

són els mateixos que les han definit, i molt sovint no tenen el coneixement funcional dels 

processos que s’executen, ni de la lògica que hi ha al darrera.  

Per altra banda, la organització que demanda aquests serveis d’execucions batch no sempre 

disposa dels coneixements ni de les facilitats per gestionar d’una forma àgil aquest tipus de 

tractament de la informació, i en molts casos tampoc de les possibilitats o limitacions que 

aquestes tenen. 

Així doncs, l’abast d’aquest projecte es centrarà en el disseny d'una eina de gestió d'un 

planificador d'execucions batch, que intentarà donar una solució independent de l’entorn on 

s’executen aquests processos, i que pugui servir com a eina de suport a un equip d’analistes i 

dissenyadors que creïn o mantinguin aquests processos. 
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Capí tól 1. Intróducció  

Justificació i motivacions 

He pogut treballar amb un parell d'eines d'aquest tipus en entorns corporatius força grans i, 

per una raó o altra, no acaben de donar totes les facilitats en fase de disseny o implementació, 

inclús de manteniment, que es podrien esperar. 

És a dir, per la meva experiència, aquestes eines estan pensades des del punt de vista d'un 

usuari "operador", més que d'un usuari "dissenyador" o "programador". En els casos que 

conec sembla ser relativament senzill (tampoc en sóc expert) la operativa d'un planificador 

d'execucions, però en el moment en que s'incrementa la complexitat i el tamany del sistema 

comença a ser ingenstionable des del punt de vista de l'anàlisi (possibilitat o no d'execucions 

concurrents, encadenament de processos, agrupació, inventariat, periodicitat, franges 

horaries, etc). 

 

Objectius 

L’objectiu general de la realització d’aquest projecte és, fent un ús correcte dels mètodes i 

tècniques de l’enginyeria del programari, centrant-nos especialment en l’anàlisi dels 

requeriments i en el disseny de l’aplicació. 

L’objectiu més concret d’aquest projecte és el disseny complert d’una eina per a la gestió I 

manteniment de processos batch, especialment des del punt de vista d’un usuari no operador. 

Entre d’altres, el sistema hauria de ser capaç de gestionar: 

- Inventariat de processos. 

- Gestió de la concurrència. 

- Gestió de l’encadenament d’execucions. 

- Planificació i manteniment d’execucions segons dates i franges horàries. 
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L’eina haurà de ser capaç de mostrar tota aquesta informació de forma entendible per un 

usuari, que no necessàriament ha de tenir coneixements sobre l’entorn d’execució d’aquests 

processos batch. 

No és dins l’abast d’aquest projecte el disseny d’un planificador d’execucions en sí, sinó de 

l’eina que donaria suport a un equip de desenvolupament o manteniment d’una aplicació que 

faci ús d’aquest planificador. 

A un nivell més personal, amb el treball en aquest projecte m’agradaria aprofundir en el 

procés de formalització de requeriments funcionals, definir-los de la forma més acurada 

possible, i poder-los traspassar a un disseny tècnic capaç de ser portat a la realitat. D’alguna 

forma, espero ser capaç de conceptualitzar els meus propis requeriments, i que el resultat 

pugui servir a les meves necessitats en el meu entorn laboral actual. 

 

Planificació 

Tenint en compte les diferents entregues ja establertes en el pla docent, podem considerar les 

següents fites bàsiques: 

Tasca Entregable Data entrega Durada 

Pla de treball PAC1 02/10/2013 10 dies 

Anàlisi PAC2 06/11/2013 25 dies 

Disseny PAC3 11/12/2013 25 dies 

Memòria i presentació 08/01/2014 20 dies 

 

A continuació es mostra el llistat de tasques identificades i la temporització per a la correcta 

finalització del projecte, en els terminis establerts. 

ID Task Name Duration Start Finish 

1 TFC Enginyeria del programari 80 days 19/09/2013 08/01/2014 

2    Pla de Treball 10 days 19/09/2013 02/10/2013 

3        Descripció del projecte 5 days 19/09/2013 25/09/2013 

4        Definició d'objectius 6 days 23/09/2013 30/09/2013 

5        Planificació de tasques 2 days 01/10/2013 02/10/2013 

6        Revisió document PAC1 1 day 02/10/2013 02/10/2013 

7        Lliurament PAC1 
  

02/10/2013 

8    Anàlisi 25 days 03/10/2013 06/11/2013 

9        Definició i anàlisi de requeriments 10 days 03/10/2013 16/10/2013 

10        Identificació d'actors i casos d'ús 3 days 17/10/2013 21/10/2013 

11        Diagrames de casos d'ús 6 days 22/10/2013 29/10/2013 
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12        Requeriments interfície d'usuari 3 days 30/10/2013 01/11/2013 

13        Anàlisi integració amb altres sistemes 2 days 02/11/2013 04/11/2013 

14        Revisió document PAC2 2 days 05/11/2013 06/11/2013 

15        Lliurament PAC2 
  

06/11/2013 

16    Disseny 25 days 07/11/2013 11/12/2013 

17        Arquitectura de l'aplicació 5 days 07/11/2013 13/11/2013 

18        Diagrames de seqüència 7 days 14/11/2013 22/11/2013 

19        Diagrama de classes 7 days 23/11/2013 02/12/2013 

20        Disseny interfície d'usuari 5 days 03/12/2013 09/12/2013 

21        Revisió document PAC3 2 days 10/12/2013 11/12/2013 

22        Lliurament PAC3 
  

11/12/2013 

23    Memòria i Presentació 20 days 12/12/2013 08/01/2014 

24        Elaboració memòria 10 days 12/12/2013 25/12/2013 

25        Elaboració presentació 10 days 20/12/2013 02/01/2014 

26        Revisió final documentació 4 days 03/01/2014 08/01/2014 

27        Lliurament final 
  

08/01/2014 

28 Tribunal 5 days 20/01/2014 24/01/2014 

29    Defensa del TFC 5 days 20/01/2014 24/01/2014 

 

Les següents imatges corresponen al diagrama de Gantt de cada fase del projecte: 

 

Gantt 1: Pla de treball (PAC1) 

 

 

Gantt 2: Anàlisi (PAC2) 
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Gantt 3: Disseny (PAC3) 

 

 

Gantt 4: Memòria, presentació i Tribunal TFC 

 

Riscos 

Un dels principals riscos és que el disseny de l’eina proposada no sigui prou genèrica. El repte 

serà poder dissenyar-la independentment del planificador que es vulgui fer servir. Per tant es 

farà necessari un esforç addicional per treure profit dels coneixements sobre eines de 

planificació concretes, al mateix temps que la solució pugui ser adaptada a altres productes. 

També, donades les limitacions en quant a dedicació i les possibles interrupcions (tant les 

previstes com les extraordinàries), hauré d’assumir el repte de poder gestionar correctament 

la càrrega de feina de la forma el més fidel possible a la planificació descrita. 
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Capí tól 2. Recóllida i dócumentació  
de requisits 

Situació actual i entorn de desenvolupament del projecte 

Independentment de les diferents aplicacions on-line que un sistema informàtic certament 

complex ofereix per a dur a terme la seva tasca de negoci i manteniment bàsic, l’aplicació 

també requereix l’execució de certs treballs en mode desatès, que en general tracten gran 

quantitat d’informació. Per a poder executar aquests processos batch de forma pràcticament 

desatesa, reduïnt la intervenció dels operadors només per la gestió d’excepcions, disposem 

d’un planificardor de treballs batch. 

A nivell d’infraestructura tecnològica, el planificador pot executar treballs en diversos entorns 

diferents, que poden estar repartits en diferents servidors físics. Generalment cada entorn 

disposa de dos servidors per sotmetre els treballs des del planificardor. També és possible 

sotmetre els processos a servidors amb diferents sistemes operatiius, ja sigui mitjançant la 

crida a sentències en el llenguatge apropiat, o a través de l’execució d’scripts. 

La problemàtica particular que aquest projecte vol tractar de solucionar és la gestió i 

manteniment de tots els processos batch d’aquesta aplicació, donant una eina als equips de 

desenvolupament i manteniment, més des del punt de vista d’aquests, que no dels operadors 

que efectivament estan “operant” amb el planificador d’execucions batch en sí. 

 

Workflow d’un procés batch 

En la companyia que ens ocupa, tant els evolutius que es realitzen per l’aplicació existent, com 

les possibles noves aplicacions que es veurien afectades per aquest projecte, segueixen un 

cicle de vida “tradicional” de desenvolupament de programari.  
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Durant les primeres fases de presa i anàlisi de requeriments normalment ja s’identifica que un 

requeriment tindrà impacte en quant a planificació de processos batch, ja sigui per la 

necessitat de modificar un procés existent, la creació d’un de nou, o un impacte de qualsevol 

canvi que en principi no té afectació directa en processos batch, però s’identifica durant 

l’anàlisi d’impacte.  

Tant bon punt la part de documentació tècnica està creada, i arriba la fase de BUT (Build and 

Unit Testing), el procés batch ja és creat o modificat i inventariat; es té una idea molt clara de 

les necessitats tant tècniques com funcionals del procés, i se’n coneixen la majoria de detalls 

(nom del nous programes, paràmetres que necessiten, anàlisis d’impacte, etc), i també 

s’haurien de conéixer especialment tots els detalls en quant a planificació. 

Actualment el procés d’inventariat es duu a terme amb una fulla de càlcul, on es mantenen 

manualment dos llistats de processos amb les seves característiques bàsiques (un llistat per 

l’entorn de producció, i un altre per entorns inferiors).  

Un cop el procés ha passat per les fases de desenvolupament, muntatge i integració, amb les 

corresponents proves realitzades, arriba a la fase de UAT (User Acceptance Testing). Fins 

aquest punt, totes les execucions del procés batch que estem tractant s’han realitzat de forma 

manual, sense utilitzar el planificador. A partir d’aquest moment els processos batch s’haurien 

d’executar exclusivament a través del planificador.  

En principi la planificació de les execucions de processos batch en entorns inferiors hauria de 

ser exactament la mateixa que a l’entorn de producció, tot i que molt sovint aquesta 

planificació es veu afectada per necessitats del projecte (en molts casos és necessari controlar 

especialment certes execucions, ja sigui perquè s’han de provar els processos implicats, o 

perquè algun procés afecta la prova d’alguna altra funcionalitat). És important que aquests 

canvis en la planificació, encara que siguin temporals, es vegin reflectits es l’inventari apropiat, 

no només l’existència o no d’un determinat procés, sinó també si aquest està actiu, i amb 

quines característiques a nivell de planificació. 

Ja finalitzades totes les fases de desenvolupament i proves, i s’ha aprovat una promoció a 

l’entorn de producció del codi implicat en el procés batch, és possible que també es necessitin 

canvis en la planificació a producció. Evidentment, també és possible realitzar canvis a nivell de 

planificador sense necessitat de canvis en el codi, que per tant no requereixen d’una promoció 

d’aquest. En el moment de fer efectius aquests canvis a producció és molt important que es 

vegin reflectits en l’inventari particular de l’entorn productiu. 
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Per normativa de la companyia, qualsevol execució d’un procés batch en l’entorn de producció 

s’ha de dur a terme mitjançant l’eina de planificació. Com a norma general els processos 

s’executaran automàticament segons la planificació que s’hagi configurat, però hi ha ocasions 

on és necessari realitzar una execució extraordinària. Aquesta execució no es pot fer de forma 

manual, i sempre s’haurà de sol·licitar omplint correctament una plantilla i fent-la arribar als 

operadors.  

De la mateixa forma que es poden demanar execucions extraordinàries (fora de la planificació 

normal d’un procés), també es poden demanar la cancelació d’una execució concreta, sense 

que es vegi afectada la planificació habitual d’un procés.  

NOTA: No entra en els objectius d’aquest projecte detallar els processos de promoció de codi 

i/o canvis en les planificacions d’execucions, ja sigui en l’entorn de producció o entorns 

inferiors. S’enten que qualsevol canvi, especialment a producció, seguirà el procés establert 

per la companyia, que inclourà les aprovacions formals de les parts implicades. 

Per tal de poder gestionar correctament la comunicació amb el proveïdor extern encarregat 

del manteniment del planificador, existeixen dos plantilles de documents que els equips de 

desenvolupament i manteniment han d’omplir correctament: 

1. Plantilla per a la sol·licitud de planificació (altes, baixes, modificacions). S’anomena 

Schedule Request Document i conté tots els detalls necessaris relacionats amb la 

planificació d’un procés.  

2. Plantilla per a la sol·litud d’execució no planificada. S’anomena Execution Request 

Document, i conté la informació necessària per a que els operadors siguin capaços 

d’executar de forma extraordinària qualsevol procés.  

Ambdós plantilles han estat acordades entre els equips de projecte i manteniment interns amb 

el proveïdor que gestiona el planificador, de forma que la nomenclatura i la informació que 

continguin sigui la apropiada per dur a terme les diferents sol·licituds de la forma menys 

ambigua i més fiable possible. 
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Definició i possibilitats de configuració d’una tasca batch. 

Característiques del planificador.  

Una tasca batch és aquella en la que s’executa un programa informàtic sense el control o 

supervisió directa de l’usuari, en contraposició a les tasques interactives o online1, si més no 

reduint aquesta intervenció només a casos de funcionament anormal. 

La tasca del planificador de procesos batch és sotmetre les aplicacions que s’hagin configurat, 

amb els paràmetres apropiats, al servidor i llibreria apropiats, i d’acord a un calendari i/o 

horari definits.  

Tal i com s’ha comentat anteriorment, la gestió i manteniment del planificador de processos 

batch la realitza un proveïdor extern. De fet, des dels equips de desenvolupament i 

manteniment no es té accés al servidors on s’executa el planificador, i no es coneixen en 

profunditat els detalls tècnics o arquitectònics de la seva aplicació. L’equip d’operadors 

encarregat de la gestió simplement rep els documents de planificació, es fa càrrec de les 

execucions i cancel·lacions extraordinàries, i reporta diàriament els resultats de les execucions, 

tot complint amb les condicions dels diferents contractes signats i d’acord amb uns 

determinats SLA (Service Level Agreement). 

La unitat mínima executable pel planificador batch és el treball (Batch Job), que sempre estarà 

inclòs en una aplicació (Batch Application). Una aplicació pot contenir un o més jobs, que es 

poden executar tant simultàniament com en un ordre determinat, o qualsevol combinació 

d’ambdós.  

Ja que la majoría de processos s’executen en el mateix servidor —i sobre la mateixa base de 

dades— que els processos online, s’ha definit una finestra batch nocturna, on totes les 

connexions amb els diferents sistemes online estan desactivades. La majoria de processos 

batch s’executen dintre d’aquesta finestra temporal.  

La periodicitat d’execució d’un procés es configura a nivell d’aplicació batch. L’eina de 

planificació disposa d’un calendari on es consideren caps de setmana, dies festius, finals de 

mes, etc. Per a qualsevol procés batch s’ha d’especificar amb quina periodicitat s’executa (sota 

demanda, diari, només laborables, dilluns a divendres, últim/primer dia del mes, setmanal, 

trimestral, semestral, anual, etc). L’eina de planificació de processos és prou flexible a nivell de 

calendaris, i és possible especificar amb molt detall quan és necessari executar una aplicació 

                                                           
1
 Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Batch_processing 

http://es.wikipedia.org/wiki/Batch_processing
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donada. És possible definir uns períodes d’execució propis, a partir del calendari per defecte, 

on es poden triar individualment els dies on s’ha de sotmetre un procés. 

És possible definir també requisits a nivell d’horari (execució a una hora concreta) amb la 

mateixa flexibilitat. Pot no especificar-se una dependència d’horari, i l’aplicació serà sotmesa 

dintre de la finestra batch, només tenint en compte per decidir el moment de sotmetre 

l’aplicació els requeriments en quant a predecessors i successors (explicats a continuació). 

El planificador pot gestionar la concurrència dels processos que executa, definint un ordre 

concret entres aquests si s’escau. Per tal d’aconseguir que aquests processos s’executin en 

l’ordre requerit es defineixen predecessors i successors, parades manuals (Manual 

Checkpoints) i processos excloents (que no poden executar-se simultàniament, o Special 

Resource).  

La relació de predecessor i successor es defineix a nivell d’aplicació batch. Així, si una aplicació 

A és predecessora d’una aplicació B (o l’aplicació B és successora de l’aplicació A), el primer 

treball de l’aplicació B no serà executat pel planificador fins que l’aplicació A no finalitzi, ja sigui 

de manera correcta o en error (és responsabilitat del procés batch en sí gestionar 

correctament les dades d’entrada). A més, si a l’aplicació B també se li ha definit alguna altra 

dependència (ja sigui successora d’una tercera o una dependència temporal), aquesta no serà 

executada fins que no es compleixin totes les condicions configurades. 

Hi ha determinats moments que requereixen forçosament la intervenció d’un operador per a 

continuar amb una seqüència d’execució (per exemple perquè s’han de dur a terme 

validacions manuals, o hi ha una dependència externa que no es pot configurar en el 

planificador). Per a poder controlar el fluxe d’una execució batch es poden definir parades 

manuals (Manual Checkpoints) en qualsevol punt dintre d’una aplicació. El comportament 

estàndar d’aquests Checkpoints requerirà l’alliberament per part de l’operador per a continuar 

amb l’execució.  

Si no s’especifica el contrari un treball batch pot executar-se de forma concurrent amb 

qualsevol altre, considerant que es compleixen les condicions del planificador. Per aquells 

casos en que un treball no pot executar-se de forma concurrent amb un o més treballs 

diferents, és poden definir processos excloents, o Special Resources. Aquestes relacions de 

processos excloents es defineixen a nivell de treball, poden aplicar-se a dos o més treballs, i es 

tracta de no imposar cap restricció en quant a l’ordre d’execució, sinó que els treballs es 
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sotmetran tan aviat com sigui possible, sempre que no hi hagi un altre pertanyent a la mateixa 

relació de procés excloent en execució en aquell moment. 

La definició i configuració de la finestra batch nocturna es fa mitjançant unes aplicacions 

concretes, de les que pengen totes les aplicacions batch del sistema. Aquesta aplicació batch 

particular no realitza cap tasca (conté només un dummy batch job que en realitat no crida a 

cap procés), però sí té una planificació, i especialment una hora d’inici. Amb aquesta tècnica, 

no només es pot definir l’inici (i final) de la cadena diària, sino que es poden definir finestres 

especials, per exemple durant els tancaments de mes (on hi ha una càrrega més elevada de 

processos que s’han d’encabir a la finestra), o facilita el control en casos de manteniment dels 

servidors (retenint només l’aplicació dummy que marca l’inici de la finestra, podem aturar 

temporalment tots els processos de negoci, fins que els sistemes estiguin totalment 

disponibles). 

Cal remarcar que, tot i que les execucions planificades estiguin configurades a nivell 

d’aplicació, les execucions i cancel·lacions extraordinàries poden sol·licitar-se a nivell de treball 

independent. 

La única informació que proporciona actualment el proveïdor extern encarregat de l’eina de 

planificació consisteix en un llistat diari amb el resultats d’execució de les darreres 24 hores. 

Aquest llistat conté informació (en fitxers separats per entorn on s’han sotmès els diferents 

treballs) sobre tots els treballs que s’han executat, data i hora d’inici i final, codi de retorn, i 

l’aplicació a la que pertanyen el treballs. 

 

Necessitats de la nova aplicació 

És necessària una eina per a la gestió i manteniment de processos batch. Això vol dir: suport en 

el cicle de vida de desenvolupament d’un procés batch, manteniment de l’inventariat, suport 

al manteniment del planificador, etc. Tot aixó ha de ser necessàriament d’acord amb les 

característiques i limitacions marcades per la eina i procediments actuals, tot i que ha de ser 

prou flexible per poder-se reaprofitar en cas de canviar d’eina de planificació de processos.  

Més concretament, s’esperen les següents funcionalitats mínimes: 

- Manteniment bàsic de processos batch (alta, baixa i modificació) en els diferents 

entorns on hi ha disponible l’eina de planificació (s’han de tenir en compte totes 
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les característiques dels processos a nivell d’agrupació, dependències i 

periodicitat).   

- Consulta de l’inventari de processos, podent filtrar per entorn, periodicitat i estat 

(actiu/inactiu). 

- Consulta particular d’un procés, podent accedir a les dades generals d’aquest, els 

predecessors i successors immediats, llistat de tots els successors i els processos 

excloents. 

- Creació de documents d’execució/cancel·lació extraordinàries. 

- Creació de documents de planificació (altes, baixes i modificacions). 

I en un futur es plantejarien les següents millores o noves funcionalitats: 

- Consulta de l’històric d’execucions  

- Auditoria d’execucions (planificació teòrica vs. execucions reals) 

- Històric de modificacions d’aplicacions (auditoria interna) 

- Llistat de consolidació d’entorns (comparativa del planificador entre diferents 

entorns i amb el planificador extern) 

- Integració automàtica amb eina de planificació (enviament i versionat de 

documents) 
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Capí tól 3. Ana lisi de requeriments 

El producte resultant del desenvolupament d’aquest projecte hauria de tenir les següents 

característiques mínimes, que hem dividit en 3 grans mòduls o subsistemes (en una primera 

fase descartarem el mòdul d’auditoria, i quedaria pendent per a propers desenvolupaments): 

1. Mòdul de manteniment de treballs. 

a. Alta/baixa/modificació d’un treball batch 

b. Alta/baixa/modificació d’una aplicació batch 

c. Alta/baixa/modificació de períodes 

2. Mòdul de consulta de treballs. 

a. Llistats d’aplicacions segons diferents paràmetres (entorn, actiu/inactiu, 
periodicitat, data, …). 

b. Particular 

i. Dades generals d’un treball 

ii. Predecessors/Successors immediats i processos excloents. 

iii. Llistat de tots els successors 

3. Mòdul de peticions a operacions 

a. Solicitud de planificació d'una aplicació (Alta/Baixa/Modificació) (Schedule 
request document). 

b. Solicitud d'execució/cancel·lació extraordinària (Execution request document) 

 

Identificació dels actors 

Tot i que les diferents activitats les porten a terme diferents equips, i caldria tenir en compte 

els diferents privilegis de cada actor per algunes tasques, a l’hora de la veritat qualsevol de les 

operacions les podrà dur a terme qualsevol membre dels diferents equips (ja sigui 

maneniment o desenvolupament). Una possible millora del programa en el futur podria ser la 

distinció d’accés a segons quines operacions en funció dels privilegis de l’usuari (especialment 

en les operacions de modificació de l’inventari de l’entorn productiu). En aquesta fase del 
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projecte no es considera aquesta distinció (usuari normal i usuari amb privilegis) principalment 

per dos motius: 

1. En definitiva el resultat d’aquest projecte ha de ser una eina interna, que pot ser 

utilitzada per gairebé qualsevol membre dels equips, entre els quals hi ha força 

rotació. 

2. La companyia disposa d’eines i processos pensats per a “protegir” l’entorn productiu 

(Change Management Process). 

Identificació de relacions d’especialització entre actors 

En una primera fase considerarem un únic actor, que tindrà accés a totes les operacions del 

sistema, i per tant no hi haurà cap relació d’especialització entre actors. 

 

Identificació dels casos d’ús 

Llistat dels casos d’ús identificats en una primera fase (descartem de moment les possibles 

millores que s’afegirien en una segona versió del producte). 

[CU1.01] Crear treball 

[CU1.02] Modificar treball 

[CU1.03] Eliminar treball 

[CU1.04] Crear aplicació 

[CU1.05] Modificar aplicació 

[CU1.06] Eliminar aplicació 

[CU1.07] Promocionar aplicació 

[CU1.08] Crear període 

[CU1.09] Modificar període 

[CU1.10] Eliminar període 

[CU2.01] Llistar aplicacions 

[CU2.02] Consulta dades generals 

[CU2.03] Consulta relacions 
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[CU2.04] Llistar tots successors 

[CU3.01] Petició document de planificació 

[CU3.02] Petició document d’execució no planificada 

Identificació de relacions entre casos d’ús 

A continuació es mostra el diagrama final dels casos d’ús, incloses les principals relacions entre 

aquests. 

(En benefici de la claredat, no s’han inclòs les associacions entre l’usuari i tots i cadascún dels 

casos d’ús representats en el diagrama, tot i que es pot considerar que l’únic actor pot iniciar i 

accedir a tots ells) 
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Documentació dels casos d’ús 

Mòdul de manteniment 

[CU1.01] Crear treball 

Resum de la funcionalitat: Creació d’un treball batch. 

Casos d’ús relacionats: N/A 

Precondició: El treball batch no existeix a l’inventari. 

Postcondició: El treball batch és donat d’alta a l’inventari de desenvolupament. 

L’usuari introdueix tota la informació necessària per a poder sotmetre el treball batch 

(generalment una sentència amb els paràmetres apropiats, o la crida a un script que contingui 

un conjunt de sentències), el servidor de destí on s’ha d’executar, i li assigna un nom que 

l’identifica internament.  

En el moment de creació el nou treball no té assignat encara el codi proporcionat per l’eina del 

planificador. El treball haurà de modificar-se posteriorment, un cop l’equip d’operacions 

informi del codi. 

Alternatives de procés i excepcions: N/A 

[CU1.02] Modificar treball 

Resum de la funcionalitat: Modificació d’un treball batch ja existent en un entorn determinat. 

Casos d’ús relacionats: N/A 

Precondició: El treball batch existeix a l’inventari de l’entorn seleccionat. 

Postcondició: El treball batch és modificat a l’inventari de l’entorn seleccionat. 

Donat un nom intern de treball, o el codi del treball proporcionat per l’eina de planificació, i 

l’entorn on es vol fer la modificació l’usuari pot modificar el nom intern, la sentència per 

sotmetre el treball o els paràmetres d’aquesta, i el servidor destí. També és possible modificar 

(o informar-lo si no existeix) el codi de treball proporcionat pel planificador. 

Alternatives de procés i excepcions: N/A 

[CU1.03] Eliminar treball 

Resum de la funcionalitat: Elimina de l’inventari un treball batch. 

Casos d’ús relacionats: N/A 



  

  Disseny d'una eina de gestió d'un planificador d'execucions Batch

 

 17 Antonio Heredia Hinojo 

 

Precondició: El treball batch existeix a l’inventari de l’entorn seleccionat. 

Postcondició: El treball batch és eliminat a l’inventari de l’entorn seleccionat. 

L’usuari introdueix un entorn i un nom intern o codi de treball proporcionat per l’eina de 

planificació. Un cop confirma l’acció, s’elimina definitivament el treball batch a l’inventari de 

l’entorn indicat.  

Alternatives de procés i excepcions: Si el treball batch existeix en algun altre entorn, el sistema 

ofereix la opció d’eliminar-lo dels entorns on estigui donat d’alta a l’inventari. 

[CU1.04] Crear aplicació 

Resum de la funcionalitat: Creació d’una aplicació batch. 

Casos d’ús relacionats: [CU3.01] Petició document de planificació. 

Precondició: L’aplicació batch no existeix a l’inventari. 

Postcondició: L’aplicació batch és donada d’alta a l’inventari de desenvolupament i s’ha creat 

un document de petició de planificació. 

L’usuari introdueix un nom que identificarà l’aplicació i una descripció. A continuació especifica 

la planificació segons la qual han d’executar-se els treballs que inclourà: pot triar el calendari 

per defecte, decidint la periodicitat (sota demanda, diari, només laborables, dilluns a 

divendres, últim/primer dia del mes, setmanal, trimestral, semestral, anual, etc), o assignar-li 

un període ja existent. També pot triar una hora concreta en la que s’ha d’executar l’aplicació, 

d’acord amb el calendari triat. 

Si a la planificació no s’ha especificat un horari concret on s’han de sotmetre els treballs, el 

sistema assigna automàticament com a predecessor i successor les aplicacions d’inici i final de 

finestra batch. L’usuari tria a continuació, en cas que sigui necessari, les aplicacions 

predecessores i/o successores. 

L’usuari tria els treballs batch que compondran l’execució de l’aplicació. A cada treball inclòs se 

li assigna un número de seqüència, que pot ser repetit en el cas que aquests puguin executar-

se simultàniament. També poden afegir-se manual checkpoints en qualsevol punt de la cadena 

de treballs. 

L’usuari pot assignar per a cada treball inclòs en l’aplicació un special resource. Si aquest ja 

existeix només caldrà triar-lo, però també és possible crear-ne un de nou (l’equip d’operacions 

proporcionarà un codi un cop creat també en l’eina de planificació de processos).  
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En el moment de creació la nova aplicació no té assignat encara el codi proporcionat per l’eina 

del planificador. L’aplicació haurà de modificar-se posteriorment, un cop l’equip d’operacions 

informi del codi. 

Alternatives de procés i excepcions: N/A 

[CU1.05] Modificar aplicació 

Resum de la funcionalitat: Modificació d’una aplicació batch ja existent en un entorn 

determinat. 

Casos d’ús relacionats: [CU3.01] Petició document de planificació 

Precondició: L’aplicació batch existeix a l’inventari de l’entorn seleccionat. 

Postcondició: L’aplicació batch és modificada a l’inventari de l’entorn seleccionat. 

Donat un nom intern d’aplicació, o el codi de l’aplicació proporcionat per l’eina de planificació, 

i l’entorn on es vol fer la modificació, l’usuari pot modificar el nom intern de l’aplicació, la 

descripció, el calendari o període de la planificació (i si l’aplicació sencera està activa o no), els 

treballs inclosos en l’aplicació (afegir-ne de nous, eliminar-los, canviar l’ordre o la 

concurrència, modificar special resources, afegir o treure manual checkpoints i activar o 

desactivar cadascún dels treballs), i afegir i treure dependències (successors i predecessors). 

També és possible modificar (o informar-lo si no existeix) el codi d’aplicació proporcionat pel 

planificador. 

El sistema ofereix la opció de crear un document de petició de planificació. 

Alternatives de procés i excepcions: N/A 

[CU1.06] Eliminar aplicació 

Resum de la funcionalitat: Elimina de l’inventari una aplicació batch. 

Casos d’ús relacionats: [CU3.01] Petició document de planificació. 

Precondició: L’aplicació batch existeix a l’inventari de l’entorn seleccionat. 

Postcondició: L’aplicació batch és eliminada a l’inventari de l’entorn seleccionat i s’ha creat un 

document de petició de planificació. 

L’usuari introdueix un entorn i un nom intern o codi d’aplicació proporcionat per l’eina de 

planificació. Un cop confirma l’acció, s’elimina definitivament l’aplicació batch a l’inventari de 

l’entorn indicat.  
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Alternatives de procés i excepcions: Si l’aplicació batch existeix en algun altre entorn, el 

sistema ofereix la opció d’eliminar-la dels entorns on estigui donada d’alta a l’inventari. 

[CU1.07] Promocionar aplicació 

Resum de la funcionalitat: Realitza una còpia de l’aplicació a un entorn superior. 

Casos d’ús relacionats: [CU3.01] Petició document de planificació 

Precondició: L’aplicació batch existeix a l’inventari d’entorn seleccionat. 

Postcondició: Es crea una còpia de l’aplicació en l’entorn destí seleccionat. 

L’usuari introdueix un entorn, un nom intern o codi d’aplicació proporcionat per l’eina de 

planificació, un entorn de destí i el nom del servidor de destí. Un cop confirma l’acció, es 

realitza una còpia de l’aplicació seleccionada. 

Tots els treballs continguts en l’aplicació també es copien, substituint el servidor destí pel 

proporcionat per l’usuari. 

El sistema ofereix la opció de crear un document de petició de planificació per l’entorn destí. 

Alternatives de procés i excepcions: Si l’aplicació batch ja existeix en l’entorn superior, es 

mostra un missatge d’avís i es demana confirmació a l’usuari per substituir-la per la de l’entorn 

d’origen. 

[CU1.08] Crear període 

Resum de la funcionalitat: Creació d’un nou període. 

Casos d’ús relacionats: N/A 

Precondició: El període no existeix a la base de dades. 

Postcondició: El període és donat d’alta a la base de dades. 

A partir del calendari per defecte del planificador (on ja estan identificats els caps de setmana i 

dies festius), l’usuari tria els dies que en formaran part del nou període. També li assigna un 

nom que l’identifica. 

Alternatives de procés i excepcions: N/A 

[CU1.09] Modificar període 

Resum de la funcionalitat: Modificació d’un període existent. 

Casos d’ús relacionats: N/A 
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Precondició: El període existeix a la base de dades. 

Postcondició: El període és modificat a la base de dades. 

L’usuari tria quin període vol modificar i afegeix o elimina els díes desitjats. 

Alternatives de procés i excepcions: N/A 

[CU1.10] Eliminar període 

Resum de la funcionalitat: Eliminació d’un període existent 

Casos d’ús relacionats: N/A 

Precondició: El període existeix a la base de dades i no el té assignat cap aplicació en cap 

entorn. 

Postcondició: El període és eliminat de la base de dades. 

L’usuari selecciona el període vol eliminar. Un cop confirma l’acció, s’elimina definitivament el 

període de la base de dades. 

Alternatives de procés i excepcions: Si qualsevol aplicació té assignat el període en qualsevol 

dels entorns es mostra un missatge d’error i s’aborta la operació. 

Mòdul de consulta 

[CU2.01] Llistar aplicacions 

Resum de la funcionalitat: Mostra un llistat d’aplicacions i treballs segons els criteris indicats. 

Casos d’ús relacionats: [CU2.02] Consulta dades generals.  

Precondició: N/A 

Postcondició: Es mostra per pantalla un llistat de les aplicacions i treballs que compleixen els 

criteris de cerca. 

L’usuari introdueix obligatòriament l’entorn pel qual es vol consultar el llistat, i opcionalment 

pot triar la periodicitat d’execució (selecció múltiple), l’estat (actiu/inactiu), o el servidor destí 

on es sotmenten els processos, i decidir si es volen incloure els treballs de cada aplicació. 

La informació mostrada al llistat és el nom de l’aplicació, el codi proporcionat pel planificador 

(si existeix), la periodicitat, indicador actiu/inactiu i l’hora d’execució planificada (excepte si 

l’aplicació s’executa en la finestra batch). Pels treballs es mostra el nom, el codi proporcionat 
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pel planificador, l’ordre d’execució, indicador actiu/inactiu, servidor destí, i s’inclouran els 

manual checkpoints definits. 

Alternatives de procés i excepcions: L’usuari pot seleccionar qualsevol de les aplicacions en el 

llistat i accedir a la consulta de dades generals. 

[CU2.02] Consulta dades generals 

Resum de la funcionalitat: Mostra informació sobre una aplicació batch. 

Casos d’ús relacionats: [CU2.03] Consulta relacions, [CU2.04] Llistar tots successors. 

Precondició: N/A 

Postcondició: Es mostra per pantalla les dades de l’aplicació seleccionada. 

L’usuari selecciona l’aplicació que es vol consultar. Es mostraran totes les dades de l’aplicació, 

incloent el llistat dels treballs que la componen amb tota la informació disponible (descripció, 

sentència o crida a script amb els paràmetres, servidor destí, etc). 

Alternatives de procés i excepcions: L’usuari pot accedir a la consulta de relacions i al llistat de 

tots els successors. 

[CU2.03] Consulta relacions 

Resum de la funcionalitat: Mostra informació sobre les depències d’una aplicació. 

Casos d’ús relacionats: [CU2.02] Consulta dades generals. 

Precondició: N/A 

Postcondició: Es mostra per pantalla els predecessors i successors immediats d’una aplicació i 

les special resources assignades a qualsevol dels seus treballs. 

L’usuari selecciona l’aplicació sobre la que vol fer la consulta, i es mostren per pantalla un 

llistat de totes les aplicacions immediatament predecessores i successores. Si existeixen, 

també es mostren les special reosurces dels treballs inclosos en l’aplicació. 

Alternatives de procés i excepcions: N/A 

[CU2.04] Llistar tots successors 

Resum de la funcionalitat: Mostra un llistat de totes les aplicacions successores d’una apliació 

donada. 

Casos d’ús relacionats: N/A 
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Precondició: N/A 

Postcondició: Es mostren per pantalla totes les aplicacións successores d’una aplicació 

determinada. 

L’usuari selecciona l’aplicació sobre la que vol fer la consulta, i es mostra per pantalla un llistat 

de totes les aplicacions successores d’aquesta. 

Alternatives de procés i excepcions: N/A 

Mòdul de peticions a operacions 

[CU3.01] Petició document de planificació 

Resum de la funcionalitat: Genera un document de petició de planificació dirigit a l’equip 

d’operacions. 

Casos d’ús relacionats: N/A 

Precondició: Per altes i modificacions, l’aplicació batch existeix i conté totes les dades 

necessàries. 

Postcondició: Es genera un document que conté les dades acordades amb l’equip d’operacions 

per modificar de forma permanent les dades de l’eina de planificaicó d’execucions. 

L’usuari selecciona l’aplicació per la que vol crear el document  (associada a un entorn concret) 

i es genera un fitxer que pot ésser descarregat. És possible afegir comentaris en un espai de 

text lliure, per incloure instruccions addicionals o qualsevol altre detall que no estigui 

disponible al sistema. 

Alternatives de procés i excepcions: N/A 

[CU3.02] Petició dócument d’execució nó planificada 

Resum de la funcionalitat: Genera un document de petició d’execució no planificada dirigit a 

l’equip d’operacions. 

Casos d’ús relacionats: N/A 

Precondició: N/A 

Postcondició: Es genera un document que conté les dades acordades amb l’equip d’operacions 

per executar o aturar excepcionalment una aplicació o un o diversos treballs d’una aplicació. 
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L’usuari selecciona l’aplicació per la que vol crear el document, indicant quines accions s’han 

de dur a terme i en quin entorn: execució d’una aplicació fora de la seva planificació habitual o 

eliminar la següent execució d’una aplicació. L’usuari també pot triar l’execució o aturada d’un 

o diversos treballs de l’aplicació seleccionada, així com la eliminació temporal d’un o diversos 

manual checkpoint. 

Es genera un fitxer amb tota la informació, on també és possible afegir comentaris en un espai 

de text lliure, que pot ésser descarregat per l’usuari 

Alternatives de procés i excepcions: N/A 

 

Identificació de les classes d’entitats 

A partir dels casos d’ús que s’acaben de descriure, identificarem les classes d’entitat. Per a 

cada cas d’ús s’identifiquen les classes que hi trobem; quan una classe ja s’havia identificat en 

un cas d’ús anterior, el seu nom va seguit d’un asterisc, mentres que les classes que són 

dubtoses van seguides d’un interrogant. 

[CU1.01] “Crear treball”. Classes: Inventari?, Treball, Servidor? 

[CU1.02] “Modificar treball”. Classes: Entorn?, Inventari*, Treball*, Servidor* 

[CU1.03] “Eliminar treball”. Classes: Inventari*, Treball*, Entorn* 

[CU1.04] “Crear aplicació”. Classes: Aplicació, Inventari*, Calendari, Període, Successor-

Predecessor?,  Treball*, TreballExcloent? 

[CU1.05] “Modificar aplicació”. Classes: Aplicació*, Entorn*, Inventari*, Calendari*, Període*, 

Treball*, Successor-Predecessor*, TreballExcloent* 

[CU1.06] “Eliminar aplicació”. Classes: Aplicació*, Entorn*, Inventari* 

[CU1.07] “Promocionar aplicació”. Classes:  Aplicació*, Entorn*, Inventari*, Servidor* 

[CU1.08] “Crear període”. Classes: Periode*, Calendari* 

[CU1.09] “Modificar període”. Classes: Periode* 

[CU1.10] “Eliminar període”. Classes: Periode*, Aplicació* 

[CU2.01] “Llistar aplicacions”. Classes: Aplicació*, Treball*, Entorn*, Servidor* 

[CU2.02] “Consulta dades generals”. Classes: Aplicació*, Treball*, Successor-Predecessor* 
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[CU2.03] “Consulta relacions”. Classes: Aplicació*, Treball*, Successor-Predecessor*, 

TreballExcloent* 

[CU2.04] “Llistar tots successors”. Classes: Aplicació*, Successor-Predecessor* 

[CU3.01] “Petició document de planificació”. Classes: Aplicació*, Entorn* 

[CU3.02] “Petició document d’execució no planificada”. Classes: Aplicació*, Treball*, Entorn* 

Comentaris:  

Les classes que en un principi són clares, i definitivament formaran part de le primera llista de 

classes d’entitats són Treball, Aplicació, Calendari, Període i Inventari. 

La classe candidata Entorn en realitat es correspon exactament a la classe Inventari (donades 

les especificacions dels casos d’ús, ambdós termes són totalment intercanviables), i per tant 

quedaria descartada. 

Si bé és cert que podríem considerar un Servidor com un atribut de la classe Inventari (en 

general un entorn determinat es correspondrà amb un servidor), també sabem que un mateix 

Servidor pot ser utilitzat en diferents entorns, igual que serà habitual tenir diversos Servidors 

assignats a un mateix entorn; així doncs, la candidata Servidor serà incorporada al primer llistat 

de classes d’entitats. 

La classe Predecessor-Successor en realitat modelitza una relació entre instàncies d’Aplicació, 

sense anar més enllà, i quedaria també descartada. En canvi no descartarem de moment la 

classe TreballExcloent, ja que tot i modelitzar una relació entre instàncies de Treball, sí que 

considerem que tindrà entitat pròpia. 

Evidentment, en fases més avançades del disseny és possible que aquesta primera llista es vegi 

modificada, afegint alguna classe més, tot i que podem considerar que aquesta primera 

aproximació correspon de forma bastant apropiada a les classes d’entitat del nucli del negoci.  

Especificació dels atributs i relacions de les classes d’entitats 

Atributs 

El llistat següent mostrem els atributs de les classes d’entitats que acabem de triar, tant a 

partir de la informació proporcionada per la descripció dels casos d’ús, com alguns atributs 

que, tot i no aparéixer explícitament, considerem de gran ajuda, inclús necessaris. 

Treball: nomTreball, descripcio, codiPlanificador, sentencia, parametres 
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Aplicacio: nomAplicacio, descripcio, codiPlanificador, periodicitat, horaExecucio, esActiva 

Calendari: data, esFestiu. 

Periode: nomPeriode, data 

Inventari: nomEntorn, descripcio 

TreballExcloent: nomProcesExcloent, descripcio, codiPlanificador 

Servidor: nomServidor, descripcio 

Relacions d’herència 

Una relació possible d’herència la trobem entre la classe Periode i Calendari, ja que la primera 

és una subclasse de la darrera (de fet, la creació d’un Periode es fa en base a un Calendari). 

Tot i que en el primer llistat de classes candidates no s’han identificat clarament, en una revisió 

més detallada dels casos d’ús i dels requeriments, apareixen dos tipus especials de Treball i un 

tipus especial d’Aplicació: treballs Dummy, manual check points, i aplicacions d’inici i final de 

finestra batch, respectivament. Aquestes relacions d’especialització ens resultaran útils per 

modelitzar el comportament particular que tenen aquests Treballs i Aplicacions. 

 

Associacions i agregacions 

Apart de la resta de relacions entre les diferents classes (que podem veure en el Model de 

diagrama de classes de l’anàlisi, a continuació), considerem especialment les particularitats de 

les relacions entre Aplicació i Treball, ja que probablement són les que proporcionen més 

informació sobre el projecte. 



  

  Disseny d'una eina de gestió d'un planificador d'execucions Batch

 

 26 Antonio Heredia Hinojo 

 

 

Destaquem del diagrama anterior la relació d’agregació entre Aplicacio i Treball (que no es 

tracta d’una composició, ja que cada treball pot pertànyer a diferents aplicacions), a més de la 

nova classe Ordre, la qual no havia estat clarament identificada fins ara. Aquesta classe 

d’entitat sorgeix a partir de la necessitat de definir la concurrència entre els Treballs que 

componen una Aplicacio (l’atribut posicio estableix la ordenaci), i identificar si aquests són 

actius o no, sempre per una aplicació particular. Aquests dos atributs són totalment 

dependents de la relació, i poden tenir valors diversos en diferents aplicacions (és a dir, un 

mateix Treball pot estar inclòs en diverses Aplicacions, en ordres diferents, i en estat actiu o 

inactiu).  

Simplement amb la relació entre Aplicacions predecessores i successores tenim suficient per 

determinar clarament les dependències.  

La modelització de les special resources (amb la classe ProcesExcloent) és també l’apropiada 

per definir les incompatibilitats entre Treballs. Hem de tenir en compte que, tot i mantenir els 

membres de ProcesExcloent a través de la gestió d’Aplicacions, la relació és estrictament entre 

Treballs, i a més té tot el sentit que si dos Treballs són incompatibles per una Aplicació donada, 

i aquests estan assignats a altres Aplicacions, també siguin incompatibles entre ells. 

Model de diagrama de classes de l’anàlisi 

A continuació mostrem el diagrama de classes complet de l’anàlisi. Molt probablement en 

fases futures del disseny o desenvolupament del projecte, aquesta primera versió es vegi 

modificada i millorada per cobrir totes les necessitats de la nova eina.  
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Capí tól 4. Disseny 

Disseny dels casos d’ús 

A continuació mostrarem les especificacions textuals, a mode de disseny dels casos d’ús, per 

aquells que considerem més representatius per l’eina. 

Els casos d’ús de modificació (tant dels treballs batch com de les aplicacions) són, a nivell de 

disseny, molt similars als casos d’ús de creació. Per altra banda, les operacions de consulta de 

relacions i llistat de successors són possiblement les que més utilitat tindrien en l’entorn on 

s’implementaria l’eina resultant. 

Per als casos d’us corresponents a la generació de documents, hem considerat molt més 

exemplificador crear el disseny del que serien els propis documents (es veurà en punts 

posteriors). 

 [CU1.02] Modificar treball 

1) L’usuari selecciona l’opció corresponent al menú incial en el Mòdul de Manteniment.  

2) El sistema consulta a la classe Inventari els llistat dels possibles entorns on es 

modificarà el treball, i crea una llista que es mostrarà en un desplegable. 

3) En la mateixa pantalla l’usuari pot introduir directament un nom de treball, o un codi 

intern del planificador.  

4) El sistema fa una consulta a la classe Treball, per nom o codi del planificador (en funció 

dels camps informats). 

a. Si no es troben resultats informa a l’usuari i ofereix repetir la cerca. 

b. Si es troba més d’un resultat es presenta un llistat seleccionable.  

c. Si el resultat de la cerca és únic, mostra els camps disponibles per pantalla, en 

mode edició.  

5) L’usuari modifica els camps desitjats i prem acceptar. 

6) El sistema guarda en els canvis i comunica el resultat a l’usuari. 
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[CU1.05] Modificar aplicació 

1) L’usuari selecciona l’opció corresponent al menú incial en el Mòdul de Manteniment.  

2) El sistema consulta a la classe Inventari els llistat dels possibles entorns on es 

modificarà l’aplicació, i crea una llista que es mostrarà en un desplegable. 

3) En la mateixa pantalla l’usuari pot introduir directament un nom d’aplicació, o un codi 

intern del planificador.  

4) El sistema fa una consulta a la classe Aplicació, per nom o codi del planificador (en 

funció dels camps informats). 

a. Si no es troben resultats informa a l’usuari i ofereix repetir la cerca. 

b. Si es troba més d’un resultat es presenta un llistat seleccionable.  

c. Si el resultat de la cerca és únic, mostra els camps disponibles de l’aplicació per 

pantalla, en mode edició.  

5) L’usuari pot triar entre les opcions de “actualitzar planificació”, “actualitzar treballs” o 

“actualitzar dependències”. 

a. Si prem “actualitzar planificació”, el sistema mostra un calendari amb les dates 

planificades d’execució, d’acord amb la periodicitat informada, i un llistat dels 

períodes disponibles. 

i. L’usuari pot decidir seleccionar un Període, amb el que s’eliminaria el 

contingut del camp periodicitat de l’aplicació. 

b. Si prem “actualitzar treballs”, el sistema mostra un llistat dels treballs assignats 

a aquesta aplicació ordenats per posició, indicant si estan actius. 

i. L’usuari pot afegir o treure treballs, modificar l’ordre, afegiir 

checkpoints, i activar o desactivar cadascún dels treballs. 

 Si l’usuari elimina tots els treballs, n’assigna automàticament 

un treball Dummy i avisa a l’usuari. 

ii. L’usuari pot assignar a cada treball un o diversos Processos Excloents. 

c. Si prem “actualitzar dependències”, el sistema mostra els predecessors i 

successors immediats, oferint la possibilitat d’afegir-ne o treure’n. 

6) L’usuari modifica els valors de l’aplicació desitjats i prem acceptar. 

a. En cas que no hagi assignat una hora d’execució, el sistema automàticament 

assignarà com a predecessor l’aplicació d’inici de Finestra Batch, i com a 

successor l’aplicació de final de Finestra Batch. 
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7) El sistema guarda en els canvis i ofereix generar un document de petició de planificació 

per l’aplicació modificada. 

a. Si l’usuari decideix generar la petició, el sistema crea un document en format 

html amb la informació disponible, mostrant-lo a l’usuari i oferint la 

possibilitat d’afegir comentaris, i desar-lo en format pdf. 

[CU2.03] Consulta relacions 

1) L’usuari selecciona l’opció corresponent al menú incial en el Mòdul de Consulta.  

2) El sistema consulta a la classe Inventari els llistat dels possibles entorns, i crea una 

llista que es mostrarà en un desplegable. 

3) En la mateixa pantalla l’usuari pot introduir directament un nom d’aplicació, o un codi 

intern del planificador.  

4) El sistema fa una consulta a la classe Aplicació, per nom o codi del planificador (en 

funció dels camps informats). 

a. Si no es troben resultats informa a l’usuari i ofereix repetir la cerca. 

b. Si es troba més d’un resultat es presenta un llistat seleccionable.  

c. Si el resultat de la cerca és únic, passa al següent punt.  

5) El sistema crea un llistat dels treballs assignats a aquesta aplicació ordenats per 

posició, indicant si estan actius, i el nom del ProcesExcloent als que estiguin associats, 

si existeix. Mostra el llistat per pantalla. 

6) A continuació crea un llistat (nom, descripció, codi i si és activa o no) de totes les 

aplicacions relacionades amb aquesta amb el rol de “predecessor”. Afegeix el llistat a 

la pantalla. 

7) Finalment, crea un llistat (nom, descripció, codi i si és activa o no) de totes les 

aplicacions relacionades amb aquesta amb el rol de “successor”. Afegeix el llistat a la 

pantalla. 

8) L’usuari pot exportar el llistat mostrat en format CSV, o descarregar una còpia en html. 

[CU2.04] Llistar tots successors 

1) L’usuari selecciona l’opció corresponent al menú incial en el Mòdul de Consulta.  

2) El sistema consulta a la classe Inventari els llistat dels possibles entorns, i crea una 

llista que es mostrarà en un desplegable. 

3) En la mateixa pantalla l’usuari pot introduir directament un nom d’aplicació, o un codi 

intern del planificador.  
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4) El sistema fa una consulta a la classe Aplicació, per nom o codi del planificador (en 

funció dels camps informats). 

a. Si no es troben resultats informa a l’usuari i ofereix repetir la cerca. 

b. Si es troba més d’un resultat es presenta un llistat seleccionable.  

c. Si el resultat de la cerca és únic, passa al següent punt.  

5) El sistema crea un llistat (nom, descripció, codi i si és activa o no) de totes les 

aplicacions relacionades amb aquesta amb el rol de “successor”. 

6) Recursivament, es repeteix la cerca de les aplicacions amb el rol de “successor” per 

totes les aplicacions incloses en el llistat. 

7) Quan no es troben més aplicacions mostra el llistat per pantalla. 

8) L’usuari pot exportar el llistat mostrat en format CSV, o descarregar una còpia en html. 

 

Disseny de la persistència 

A partir del diagrama de classes definit a la fase d’análisi (diagrama independent de la 

tecnologia a utilitzar per implementar el sistema), seguirem el procés de normalització del 

disseny per construir el model ER, incloent diagrames adaptats a les tecnologies 

d’implementació. 

A continuació mostrarem les transformacions necessàries per obtenir el diagrama estàtic de 

disseny per una tecnologia orientada a objectes, i el disseny de la base de dades relacional que 

en resulta. Cal remarcar, no obstant, que durant la fase d’implementació es definiran moltes 

més classes que tindran un paper purament instrumental, i que no reflectirem en el diagrama.  

Diagrama estàtic de disseny per una tecnologia orientada a objectes 

Preprocés 

Abans de començar amb les transformacions en sí és necessari fer una sèrie de passos previs, 

que són la normalització de noms, reutilització de classes i reconsideració de classes. Donades 

les característiques del diagrama original, i les decisions preses durant la fase d’anàlisi, no serà 

necessari cap esforç addicional en quant a normalització de noms, i reutilització de classes, 

però sí en la reconsideració de classes, com veurem tot seguit. 

Normalització de noms 

No serà necessari modificar cap nomenclatura, ja que els noms d’atributs i classes que hem 

triat durant l’anàlisi ja respecten les limitacions usuals dels llenguatges de programació. En 
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qualsevol cas, tindrem en compte de no fer servir accents ni caràcters que podrien resultar 

problemàtics (com ara la ‘ç’), i tampoc separarem amb espais els noms de les classes o 

atributs. 

Reutilització de classes 

Després de revisar les possibilitats de reutilització de les classes, descartem qualsevol 

modificació en aquest moment del projecte. És molt possible, no obstant, que en futures fases 

es puguin reutilitzar elements d’interfície gràfica i estructures de dades generals, però no serà 

necessari tractar-ho a aquestes alçades del disseny. 

Reconsideració de classes 

Tot revisant les subclasses sense atributs ni relacions pròpies, no trobem apropiat eliminar les 

subclasses Dummy, CheckPoint i FinestraBatch. Tot i que simplificaria molt el diagrama, i ens 

aproparia molt més al disseny de la base de dades relacional, funcionalment són molt 

particulars, i reben un tractament prou especial per mantenir-les com a classes independents. 

Pel que fa referència a les classes Calendari i Periode; d’una banda la finalitat de la subclasse 

Periode és, essencialment, una substitució de l’atribut periodicitat de la classe Aplicació; per 

una altra banda totes les funcionalitats (operacions, atributs, comportament, etc.) que 

proporcionaria la classe Calendari amb tota seguretat seran equivalents a un tipus Date de 

qualsevol llenguatge de programació orientat a objectes. No obstant, el manteniment de dies 

festius haurà de realitzar-se mitjançant una taula auxiliar. 

Així doncs, i donat que els objectes de Periode no tenen en consideració els dies festius (que 

s’afegeixen de forma pràcticament manual), considerem que cal eliminar la classe Calendari 

del diagrama com a tal, i mantenir únicament la relació de la classe Aplicació amb Periode.  
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Adaptació de l’herència 

No s’ha donat cap cas d’herència múltiple durant l’anàlisi, així doncs no cal modificar el 

diagrama de classes per aquest motiu. 

Reificació de les classes associatives 

El concepte de classes associatives no existeix en els llenguatges de programació, per tant 

aquestes s’han de convertir a classes “normals”. Aquest procés es coneix amb el nom de 

reificació. Serà necessari reificar les classes ProcesExcloent i Ordre.  

En el cas de ProcesExcloent, actualitzarem lleugerament la idea de la relació que havíem definit 

a la fase d’anàlisi, sense modificar el sentit i la finalitat de la funcionalitat. En realitat només 

ens cal mantenir la relació entre Treball i ProcesExcloent per tal de modelitzar el concepte 

d’special resource, simplificant en certa mida el diagrama, tot i que s’hauran d’afegir algunes 

restriccions addicionals durant el desenvolupament. 

En el cas de la classe associativa Ordre, a més de canviar-li el nom per tal de fer-lo més 

entenidor, ens veurem obligats a incloure una restricció textual -hem de controlar que dos 

objectes de la nova classe no es relacionin amb el mateix parell d’objectes d’Aplicacio i Treball; 

és a dir, un objecte de la nova classe TreballEnAplicacio correspon exclusivament a un Treball 

dins d’una Aplicació-. 

 

 

 

Implementació del disseny 

Un cop fets els passos anteriors, el disseny seria directament implementable en el llenguatge 

de programació orientat a objectes triat, simplement substituint les relacions per nous atributs 

a les classes participants, que guardin els objectes de l’altra classe amb les que l’objecte està 

relacionat, tot tenint en compte la navegabilitat d’una classe cap a l’altra. 

Mostrem a continuació el diagrama final i la definició de les classes d’entitat en llenguatge 

d’alt nivell, un cop aplicades les anteriors modificacions. 
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NOTA: Per raons d’espai, no inclurem els mètodes públics get i set per cada atribut a cada 

classe, que són necessaris per accedir als valors dels atributs des de l’exterior de la classe. 

 

public class Aplicacio { 

private String nomAplicacio; 

private String descripcio; 

private String codiPlanificador; 

private String periodicitat; 

private String horaExecucio; 

private Boolean esActiva; 

private Aplicacio[] successors; 

private Aplicacio[] predecessors; 

private Inventari inventari; 

private Periode periode; 

private TreballEnAplicacio[] treballsEnAplicacio; 

} 

 

public class FinestraBatch extends Aplicacio { 

} 
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public class Inventari { 

private String nomEntorn; 

private String descripcio; 

private Aplicacio[] aplicacions; 

private Treball[] treballs; 

private Servidor[] servidors; 

} 

 

public class Periode { 

private String nomPeriode; 

private Date[] dates; 

} 

 

public class TreballEnAplicacio { 

private Integer posicio; 

private Boolean esActiu; 

private Aplicacio aplicacio; 

private Treball treball; 

} 

 

public class Servidor { 

private String nomServidor; 

private String descripcio; 

private Inventari[] inventaris; 

private Treball[] treballs; 

} 

 

public class Treball { 

private String nomTreball; 

private String descripcio; 

private String codiPlanificador; 

private String sentencia; 

private String[] parametres; 

private Inventari inventari; 

private Servidor servidor; 
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private TreballEnAplicacio[] treballEnAplicacions; 

private ProcesExcloent[] procesExcloent; 

} 

 

public class Dummy extends Treball { 

} 

 

public class CheckPoint extends Treball { 

} 

 

public class ProcesExcloent { 

private String nomProcesExcloent; 

private String descripcio; 

private String codiPlanificador; 

private Treball[] treballs; 

} 

 

Disseny de la base de dades relacional 

A partir del diagrama de classes obtingut a la fase d’anàlisi, per a dissenyar la base de dades 

relacional serà necessari eliminar l’herència de l’esquema, ja que les bases de dades 

relacionals no tenen suport per les relacions d’herència; a continuació podrem obtenir el 

disseny de les taules. 

Eliminació de l’herència 

En el diagrama estàtic de disseny hi ha les següents herències que cal tractar: Treball – 

Dummy, Treball – CheckPoint i  Aplicacio – FinestraBatch. 

En tots els casos optem per la supressió de l’herència a través de la  creació d’una taula única 

per a tota la jerarquia. Aquesta és la solució més eficient en termes de rendiment, tot i que ho 

és menys en ocupació de disc. 

Donat que cap subclasse conté atributs propis ni relacions, podem considerar que la lleu 

penalització en quant a espai queda compensada per la claredat de les taules finals i la millora 

en rendiment, fins i tot sabent que hi haurà molt pocs objectes pertanyents a les subclasses 

originals.  
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A la classe Treball afegirem un nou atribut anomenat tipus de tipus Char que podrà tenir els 

valors ‘T’ (pels objectes de la superclasse original Treball), ‘D’ (pels objectes de la subclasse 

Dummy) o ‘K’ (per la subclasse CheckPoint).  

A la classe Aplicacio simplement afegirem un nou atribut de tipus booleà anomenat 

esFinestraBatch (que en la majoria de casos tindrà valor ‘fals’). 

 

 

 

Obtenció del disseny de les taules 

A continuació mostrem el conjunt de taules relacionals que ens permetran guardar la 

informació de forma persistent, després d’haver aplicat el conjunt de regles per a la 

transformació de models ER. 

En comptes de la sentència CREATE de SQL, mostrarem el nom de les taules en negreta i els 

atributs entre parèntesi. La clau primària es representa subratllant els camps corresponents i a 

continuació, entre claus, detallem les claus foranes. 

 

Aplicacio (nomAplicacio, descripcio, codiPlanificador, periodicitat, 

horaExecucio, esActiva, esFinestraBatch, nomEntorn, nomPeriode); 

{nomEntorn} és clau forana de Inventari; 

{nomPeriode} és clau forana de Periode; 

 

RelacioAplicacio (predecessor, successor); 

{predecessor} és clau forana de Aplicacio; 

{successor} és clau forana de Aplicacio; 

 

Inventari (nomEntorn, descripcio); 
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Periode (nomPeriode); 

 

Festiu (data); 

 

TreballEnAplicacio (nomAplicacio, nomTreball, posicio, esActiu); 

{nomAplicacio} és clau forana de Aplicacio; 

{nomTreball} és clau forana de Treball; 

 

Servidor (nomServidor, descripcio); 

 

EntornServidor (nomEntorn, nomServidor); 

{nomEntorn} és clau forana de Inventari; 

{nomServidor} és clau forana de Servidor; 

 

Treball (nomTreball, descripcio, codiPlanificador, sentencia, 

parametres, tipus, nomEntorn, nomServidor); 

{nomEntorn} és clau forana de Inventari; 

{nomServidor} és clau forana de Servidor; 

 

RelacioTreballExcloent (nomTreball, nomProcesExcloent); 

{nomTreball} és clau forana de Treball; 

{ProcesExcloent} és clau forana de ProcesExcloent; 

 

ProcesExcloent (nomProcesExcloent, descripcio, codiPlanificador); 

 

Cal també tenir en compte que el camp codiPlanificador (a les taules Aplicacio, 

Treball i ProcesExcloent) podria considerar-se una clau primària alternativa, només 

amb l’inconvenient que pot tenir valor NULL (en el moment de creació). 

 

Disseny dels documents de comunicació amb operacions 

Una de les utilitats més importants de la nova eina és facilitar la comunicació eficaç amb els 

equips d’operacions, tant el departament encarregat de les planificacions a llarg termini, com 

els equips d’operacions que monitoritzen i modifiquen les execucions. 
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A continuació presentem un esquema del format i contingut dels documents, acordat i 

subjecte a revisió, amb la companyia encarregada del planificador d’execucions batch. 

Planificació d’una aplicació (Schedule request document) 

Format i contingut del document. 

DOCUMENT DE PLANIFICACIÓ 

(SCHEDULE REQUEST DOCUMENT) 

 

ENTORN:  

 

Alta:                ⃝ Modificació:  ⃝ Baixa:            ⃝ 

 

APLICACIÓ 

 Codi Planificador de 
l’Aplicació (si disponible): 

 

Nom Aplicació:  

Descripció:  
 

Activa: ⃝ 

Comentaris: 
 
 
 

 

DEPENDÈNCIES 

PREDECESSORS 

Nom Aplicació Codi Planificador de l’Aplicació 

  

  

SUCCESSSORS 

Nom Aplicació Codi Planificador de l’Aplicació 

  

  

 

CICLE D’EXECUCIÓ 

Periodicitat:  
 

Regla per festius 

Només 
Laborable: 

⃝ 

Abans si festiu: 
 

⃝ 

Després si 
festiu: 

⃝ 

Execució en 
festiu: 

⃝ 

No execució en 
festiu: 

⃝ 

Hora Execució (si fora de Finestra):  
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Comentaris: 
 
 
 

 

TREBALLS 

 Codi Planificador del Treball 
(si disponible): 

 

Nom Treball:  

Descripció:  
 

Sentència:  

Paràmetres:  

Servidor:  

Posició:  Actiu: ⃝ 

 Codi Planificador del Treball 
(si disponible): 

 

Nom Treball:  

Descripció:  
 

Sentència:  

Paràmetres:  

Servidor:  

Posició:  Actiu: ⃝ 

Treball DUMMY 

Posició:  Actiu: ⃝ 

Treball CHECK POINT 

Posició:  Actiu: ⃝ 

Comentaris: 
 
 
 

 

PROCESSOS EXCLOENTS 

 Codi Planificador del Procés 
Excloent (si disponible): 

 

Nom Procés Excloent:  

Descripció:  
 

Treballs inclosos: 

Nom Treball Codi Planificador Treball 

  

  

Comentaris: 
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COMENTARIS: 
 
 
 
 
 

 

 

Execució/cancelació extraordinària (Execution request document) 

Format i contingut del document. 

DOCUMENT D’EXECUCIÓ EXTRAORDINÀRIA 

(EXECUTION REQUEST DOCUMENT) 

 

ENTORN:  

 

Execució:                   ⃝ Cancel·lació:              ⃝ 

 

DATA I HORA 

Data:  

Hora Execució (si fora de Finestra):  

Comentaris: 
 
 

 

APLICACIÓ 

Codi Planificador de l’Aplicació:  

Nom Aplicació:  

Comentaris: 
 
 

 

TREBALLS 

Codi Planificador del Treball:  

Nom Treball:  

Paràmetres:  

Acció:  

Acció si error:  

Codi Planificador del Treball:  

Nom Treball:  

Paràmetres:  
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Acció:  

Acció si error:  

Treball CHECK POINT 

Posició:  

Acció (alliberar o retenir):  

Comentaris: 
 
 

 

COMENTARIS: 
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Capí tól 5. Cónclusións 

Fent una revisió sobre els objectius expressats al principi de la memòria, crec que en termes 

d’anàlisi de la funcionalitat i presa de requeriments s’ha fet una molt bona feina, i el resultat 

d’aquesta part és prou notable. En canvi, haig d’acceptar que la dedicació ha estat força 

desequilibrada en quant a les tasques de disseny. Encara quedaria prou feina per fer en aquest 

sentit, i especialment en l’aspecte arquitectònic d’una eventual eina.  

En quant a l’objectiu de caire més personal, crec que he estat capaç de conceptualitzar els 

meus propis requeriments i s’han formalitzat de forma prou acurada, tot i que no s’han 

traspassat a un disseny tècnic prou rellevant. 

Pel que respecta als riscos que es van expressar a l’inici del projecte, podríem dir que el 

percentatge d’encert ha estat al voltant del 50%. Crec que el disseny és prou genèric per a 

ésser implementat en qualsevol companyia que estigui fent servir un planificador amb certa 

entitat, però en tot cas les variacions sobre la planificació original han estat quelcom 

desastroses. 
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Glóssari de termes 

Inventari intern: associat a un entorn de desenvolupament, o productiu, és essencialment un 

llistat de les aplicacions (i els treballs associats) planificades mitjançant una eina d’execució 

automatitzada i de forma pràcticament desatesa. 

Batch scheduler (Planificador batch): eina per executar de forma automatitzada i gairebé 

desatesa un seguit de sentències, en diversos entorns, possiblement amb diferents 

tecnologies, d’acord a una planificació, periodicitat i dependència entre les mateixes 

aplicacions determinades. 

Entorn d’execució: associat usualment a una fase del desenvolupament del programari, és un 

conjunt de servidors (físics o virtuals), amb unes determinades versions del programari que s’hi 

executa, en les diferents etapes de maduresa d’un software. 

Servidor destí: associat tradicionalment a un entorn d’execució (tot i que en moltes ocasions 

sigui compartit per diversos entorns),  està lligat a una tecnologia determinada. En el projecte 

que ens ocupa, ha de ser capaç de rebre peticions d’execució remotes, que realitzarà un 

sistema extern (el Batch scheduler). 

Application (Aplicació batch): agrupació d’un o més treballs que s’executen pel planificador 

batch, en un ordre determinat, d’acord amb una planificació i periodicitat determinada, tot 

seguint les relacions de dependència entre diferents aplicacions. També és la unitat mínima de 

planificació 

Job (Treball batch): unitat mínima d’execució del planificador batch. Necessàriament inclòs en 

una aplicació, ja que no se li pot associar una planificació. 

Període: subconjunt de dates on s’executa de forma planificada una aplicació batch. 

Successor / Predecessor: relació de dependència entre dues aplicacions segons la qual si una 

aplicació A és predecessora d’una aplicació B (o l’aplicació B és successora de l’aplicació A), el 
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primer treball de l’aplicació B no serà executat pel planificador fins que el darrer treball de 

l’aplicació A no finalitzi. 

Special resource (Procés excloent): relació de dependència enter dos o més treballs segons la 

qual els treballs que la comparteixin no poden executar-se simultàniament. 

Batch window (Finestra batch): franja de temps en la que les connexions on-line estan 

desactivades en un determinat servidor i/o entorn per a permetre sotmetre aplicacions batch.  

Manual checkpoint (Parada manual): interrupció en l’execució planificada d’una aplicació que 

requereix la intervenció d’un operador per a continuar amb l’execució. 

Dummy batch job: tipus especial de treball batch que no sotmet cap procés a cap servidor, 

però que es pot incloure en una aplicació planificada. Típicament utilitzat per definir franges 

horàries (com per exemple una finestra batch), on les aplicacions amb un treball dummy 

serveixen de “primer precessor” o “darrer successor”, marcant l’inici i el final d’una franja de 

temps. 
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