
 

Creative Thinking 
 

 

 

 

Treball Final de Carrera (TFC) 

Eduard Garcia Casas 

Gener 2015 



1. Presentació 

2. Característiques de la solució 

3. Portal Liferay  

4. Canal creacions 

5. Canal Fes-ho tu 

6. Canal Parlem-ne 

7. Canal Usuaris 

8. Programació en Liferay 

 

Index 

Eduard Garcia Casas Creative Thinking 2 

 

 

9. Canal Peticions 

10. Canal Peticions-flux de pantalles 

11. Base tecnològica 

12. Arquitectura de tres capes 

13. Gestió de dependències amb Maven 

14. Seguretat 

15. Multi idioma 

16. Conclusions 



Presentació 

Eduard Garcia Casas Creative Thinking 3 

 

 

Demanda 
de idees 

Persones 
creatives 

Creative 
thinking  

El portal Creative Thinking neix per cobrir dos objectius: 

 

• Ajudar a qui necessiti idees creatives 

 

• Formar una comunitat per compartir recursos entre 

persones creatives   
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Característiques de la solució 

Requisits tècnics 
 

 Basada en Open Source 

 

 Tecnologies State-of-the-art 

 

 Model consistent i robust 

 

 Estàndard JEE 

  

Requisits funcionals 
 

 Fàcil manteniment per l’usuari 

 

 Que cobreixi totes les 

necessitats del usuaris actuals 

 

 Multi idioma 

 

 Disseny adaptat a dispositius 

mòbils 

 

 Es decideix crear un portal basat en la plataforma Liferay. 
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Portal Liferay  
El portal s’ha organitzat en 

cinc grans canals (més un 

addicional com a portada): 

 

 Creacions 

 Fes-ho tu 

 Parlem-ne 

 Peticions* 

 Usuaris 

 

* Peticions es un portlet 

completament desenvolupat a 

mida. La resta d’opcions 

s’han confeccionat a partir 

d’edició de plantilles i 

configuracions pròpies del 

producte.  
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Canal creacions 
Permet als autors introduir les 

seves creacions i als usuaris a 

visualitzar-les totes. 

 

Portlets inclosos: 

 Navegació per categories 

 Documents i fitxers multimèdia 

 Visualització de documents 

 Llengua-creative (personalitzat) 

 

Es crea un tipus de contingut 

‘Creació’  personalitzat 

 

Els usuaris finals tenen configurat 

poder cercar, compartir, 

subscriure's, comentar, votar, etc. 

Nou tipus de document: 

Creació 
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Canal Fes-ho tu 

Permet als autors escriure guies 

sobre com fer pas a pas algunes 

creacions i als usuaris els permet 

poder seguir les noves 

publicacions. 

 

Portlets utilitzats: 

 Blogs 

 Agregador de blogs 

 Blogers recents 

 Llengua-creative (personalitzat) 
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Canal Parlem-ne 

Fòrums de discussió a través dels 

quals la comunitat pot interactuar. 

 

Portlets utilitzats: 

 Fórum de discussió 

 Llengua-creative (personalitzat) 
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Canal Usuaris 

Visualització dels usuaris del lloc. 

 

Portlets utilitzats: 

 Directori d’amics 

 Directori de membres del lloc 

 Estadística d’usuaris 

 Invitació 

 Llengua-creative (personalitzat) 
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Programació en Liferay 
Es possible crear diferents tipus d’extensions (plugins) en Liferay: 

 

 Portlets: aplicacions web que corren en una porció de la pàgina web. 

 

 Themes: Estableix l’aspecte de les pàgines. 

 

 Layout templates: configura les maneres en que poden ser distribuïts els 

portlets en les pàgines. 

 

 Hooks: permet sobreescriure la funcionalitat de components core.  

 

 Ext: fa servir l’entorn de Liferay com un plugin (per no perdre compatibilitat 

en versions futures es recomana l’opció Hook en comptes d’aquesta). 

 

Es decideix implementar un nou Portlet anomenat Creation Request 
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Canal Peticions 

Permet als autors recopilar 

peticions dels usuaris de 

noves creacions.  

 

Portlets utilitzats: 

 Creation Request 

 Idioma (personalitzat) 

 

 
Nova opció 
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Canal Peticions-flux de pantalles 

Pantalla per pujar imatges:  

Pantalla per donar d’alta 

Peticions: 

Pantalla per visualitzar imatges: 

Pantalla principal amb el llistat de peticions actives:  
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Base tecnològica 

Dispositius

Servidor

aplicacions (Tomcat)

Dades

Visitants Autors

MySQL

Objectes Liferay

Objectes aplicació

Liferay

JSP

Portlets
Vista

Controlador Model

Hibernate

Desenvolupament

GIT

Maven

Eclipse

Admin.

IT

internet

Creative-thinking

Toolstack 

Liferay 

Tomcat 

Spring 

Hibernate 

MySQL 

Eclipse 

GIT 

Maven 



Eduard Garcia Casas Creative Thinking 14 

 

 

Arquitectura de tres capes 

Capa presentació

Capa lógica de negoci

Capa persistencia

Web 
Controller

Services

Managers

DAOs

Creative-thinking

* 

* No ha fet falta implementar cap objecte Manager 
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Gestió de dependències amb Maven 

Maven facilita moltíssim la gestió de 

llibreries necessàries pel projecte, 

s’especifica en una simple linea en el 

fitxer de configuració  

 

També es molt útil que agafi les 

versions del repositori remot. 

 

Per altra banda les tasques del cicle 

de vida estalvia temps i aporta 

fiabilitat i robustesa. 
 



Eduard Garcia Casas Creative Thinking 16 

 

 

Seguretat 

Tant les opcions 

gestionades per Liferay com 

la opció implementada amb 

el nostre portlet, han sigut 

configurades tenint en 

compte els diferents tipus 

d’usuaris: 

 

AutorUsuari Usuari autentificat

«extends»«extends»

Algunes funcions es desactiven si no hi ha usuari: 
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Multi idioma 

El portal suporta tres idiomes: Tota la codificació dels programes i 

pantalles del Portlet han tingut en 

compte aquest fet: 

Els continguts i configuració de Liferay 

ha sigut triplicada per tal de mostrar 

sempre l’idioma corresponent: 
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Conclusions 

 Liferay es una plataforma molt potent que es capaç d’implementar 

gairebé qualsevol funcionalitat que requereixi un portal web. 

 

 Començar des de cero en l’entorn no es tasca fàcil donada la seva 

complexitat i requereix de moltes hores d’aprenentatge inicial. 

 

 Una vegada configurat l’entorn de desenvolupament amb 

Maven/GIT treballar es molt senzill i s’estalvia molt de temps en 

les tasques habituals. 

 

 Aquest projecte ha sigut una experiència personal i professional 

molt interesant i enriquidora. 
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