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Sumari 
  

El lliure accés a Internet comença a donar problemes a les empreses, alguns 
estudis indiquen que entre el 30% i el 50% del us que fan els empleats 
d’aquesta eina es per un us no professional. Els estudis senyalen que les 
pàgines mes visitades amb diferència no son les de contingut professional, sinó 
les pornogràfiques , seguides de les de jocs, música, viatges i premsa digital. 
Les principal conseqüències d’aquest us son problemes de saturació de la 
xarxa de les empreses, y òbviament un descens de la productivitat. Com a 
solució a aquesta problemàtica les empreses han començat a instal·lar filtres 
d’accés a internet , per tal de limitar l’accés dels empleats a pàgines no 
relacionades amb la seva feina. 
Aquesta memòria sintetitza el treball de desenvolupament d’una aplicació per 
realitzar el filtrat de pàgines web.  
Els objectius principals del projecte han estat d’una banda obtenir una aplicació 
que permeti realitzar el filtrat i de l’altre aprofitar el projecte per construir un 
model complet de desenvolupament de programari per a industrialitzar futurs 
projectes. 
Aquests objectius es despleguen en objectius secundaris com la flexibilitat, la 
orientació a l’objecte, l’enginyeria de programari, la planificació i programació 
estructurada  i finalment la generació d’una documentació completa i acurada. 
En quant a la metodologia, s’ha emprat el cicle de vida RUP. de forma 
incremental en les tres parts de l’aplicació, (proxy, filtres i log). En la seqüència 
de quatre fases s’executem iterativament una sèrie de processos.  
Pel  que fa al producte obtingut, es tracta d’un servidor proxy, que realitza la 
funció de filtrat de pàgines web, mitjançant dues utilitats, “llista negra” d’adreces 
i “llista negra” de continguts, ames de disposar d’un registre d’activitat log. 
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 1  Capítol 1: Introducció 

 1.1  Justificació del TFC 
En quant a la tria de l’àrea de xarxes per a realitzar el TFC, els motius van 
ser dos, d’una banda el haver realitzat la majoria de les assignatures de xarxes 
els darrers semestres, amb la qual cosa tant la teoria com la pràctica 
resultava mes propera. D’altra banda xarxes és l’àrea mes relacionada amb el 
meu àmbit professional de sistemes de control i automatització industrial. 
Pel que fa a la tria del treball, el filtre de pàgines web, resultava força 
interessant, en tots els àmbits de l’aplicació. 
En l’àmbit comercial, l’aplicació te un gran potencial, tal i com es menciona 
en el sumari, ja que cada dia augmenten els continguts disponibles a la xarxa, 
amb la qual cosa es fa necessari el control de l’accés a alguns d’aquests 
continguts en diversos àmbits, com son el professional i el domèstic- 
educatiu. 
En l’àmbit personal, el projecte aportava la possibilitat de desenvolupar una 
aplicació de xarxes, utilitzar un proxy , el llenguatge Java i la comunicació 
amb sockets. 
En l’àmbit educatiu, es tractava d’un projecte bàsicament pràctic i de 
xarxes, però que permetria utilitzar els coneixements adquirits a l’assignatura 
d’enginyeria de programari, per tal de desenvolupar-lo sistemàticament i 
així disposar en el futur d’un model de referència que d’alguna forma permetés 
industrialitzar d’altres desenvolupaments.  

 1.2  Objectius del TFC 
En aquest apartat es recullen els objectius identificats, tant a la fase inicial 
amb  l’elaboració del pla de treball, com els que s’han anat incorporant durant 
el desenvolupament del projecte: 

• Resoldre el problema plantejat en el pla docent, i mes concretament 
realitzar una aplicació que permeti el filtrat de pàgines web que un 
navegador pot mostrar, amb diverses opcions que permetin especificar 
el tipus de pàgines que no es poden mostrar, i disposar d’un historial de 
navegació.  

• Realitzar el desenvolupament d’una forma estructurada i 
sistemàtica, a partir dels models de l’assignatura d’enginyeria de 
programari.  

• Dotar a l’aplicació de flexibilitat, en concret es vol que sigui una eina 
útil tant per a usuaris individuals, com per xarxes amb multiplicitat 
d’usuaris.  

• Emprar el llenguatge Java en el desenvolupament, per aprofitar d’una 
banda els coneixements adquirits del llenguatge durant la carrera, i per 
altra, aprofitar l’orientació a objecte com a eina per a introduir millores 
en el futur o reutilitzar codi per d’altres aplicacions.  

• Generar un joc de documentació completa i estructurada que serveixi 
com a model i referència per a futurs desenvolupaments i on sigui fàcil 
realitzar tot el seguiment del desenvolupament.  

• Disposar de manuals de instal·lació, configuració i manteniment per 
l’administrador de l’aplicació. 

• Generar eines de configuració senzilles e intuïtives per actualitzar el 
filtrat. 

• Realitzar una programació i planificació de tasques acurada, que 
permeti lliurar les parts del projecte sol·licitades en les pacs. 
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• Practicar la comunicació per sockets 
• Conèixer el desenvolupament del cicle de vida R.U.P. 

 
Un cop enumerats els objectius, en els següents apartats s’estructuren entre 
principals i secundaris, alhora que s’estableixen les relacions entre aquests. 

 1.3  Objectius principals 
Dos son els objectius principals del TFC: 

 
• En l’àmbit acadèmic: Assolir l’objectiu de desenvolupar l’aplicació 

demanada en el pla docent. Per assolir-lo cal emprar les següents eines: 
o Definició clara de l’especificació 
o Planificació i programació correcta de les tasques. 
o Recollir i analitzar les aplicacions existents al mercat. 
o Aplicar un mètode de desenvolupament seqüencial i sistemàtic. 

 
• En l’àmbit personal i d’aprenentatge: Completar els coneixements 

adquirits durant la carrera, amb una aplicació pràctica del procés de 
desenvolupament del projecte. El que es pretén, no es només estructurar 
el procés a la mida del problema, sinó aplicar un mètode complet de 
desenvolupament que cobreixi totes les fases, i que serveixi com a model 
de referència per a desenvolupar altres aplicacions. 

 1.4  Objectius secundaris: 
Els objectius secundaris es relacionen individualment amb els principals: 
• Documentació acurada del desenvolupament del projecte: Aquest 

objectiu es relaciona amb l’objectiu general de desenvolupament sistemàtic, 
i te la seva justificació en la necessitat de disposar de registres de totes les 
tasques realitzades en les diverses fases del projecte. Son aquest registres 
els que un cop transferits a la memòria del TFC, permetran d’una banda 
avaluar el treball al tribunal, i de l’altra, esdevenir una eina de consulta i 
referència per a posteriors projectes.  

• Flexibilitat: Aquest objectiu secundari, fa referència al producte, i per tant a 
l’objectiu principal de l’aplicació. Es persegueix que l’aplicació sigui vàlida 
tant per a un usuari com per a una xarxa d’usuaris. Per aquest motiu s’ha 
optat per una configuració client-servidor basada en un proxy . 

• Orientació a l’objecte: Aquest objectiu es relaciona amb el principal de 
l’aplicació, i persegueix realitzar el desenvolupament amb Java, de 
manera que tota l’aplicació sigui orientada a objectes, alhora que pugui ser 
reutilitzats els objectes que la composen. 

• Desenvolupament amb Cicle de vida R.U.P: Aquest objectiu persegueix 
emprar el mètode mes complet de desenvolupament de programari per 
tal que el producte acompleixi els requeriments , alhora que serveixi de 
referència per altres projectes. Es relaciona amb el segon objectiu principal. 

• Manuals: Per tal de facilitar la tasca del administrador, s’inclouen 
manuals d’instal·lació, configuració i manteniment clars i amb exemples. 
Aquest es relaciona també amb el segon objectiu principal. 
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• Planificació i programació: Aquest objectiu es relaciona amb els dos 
principals, i persegueix una correcta planificació i programació de les 
tasques, tenint en compte els objectius primaris, i el calendari de 
lliuraments del pla docent. 

• Utilitats de l’aplicació senzilles i efectives :  Aquest objectiu secundari fa 
referència a l’aplicació, en concret persegueix dotar l’aplicació de eines 
senzilles però efectives tant per al filtrat per llista de pàgines no permeses, 
com per anàlisi de contingut , com per al històric de l’activitat de navegació. 

 1.5  Enfocament i mètode seguit. 
L’enfocament del projecte ha estat el de no limitar-se a resoldre el problema 
plantejat al TFC, sinó a desenvolupar de manera sistemàtica tot un procés 
complet que serveixi en un futur com a exemple i model per d’altres 
desenvolupaments d’aplicacions.  
En quant al mètode, de entre les tres opcions de cicle de vida que es 
presenten en l’assignatura d’enginyeria de programari, s’ha triat el cicle de 
vida R.U.P. El motiu és la flexibilitat que dona la seva estructura de quatre 
fases (inici, elaboració, construcció i transició) aplicades a les parts 
autònomes en que es pot dividir una aplicació en el seu desenvolupament, tres 
en el nostre cas (proxy, filtres i log), d’aquesta manera l’aplicació assoleix un 
desenvolupament incremental. D’altra banda el cicle RUP estableix uns sèrie 
de processos a desenvolupar-se en cada fase segons el gràfic de 
desenvolupament del apartat 2.2.1. En el capítol 2 s’inclou una detallada 
descripció de la funcionalitat tant de les fases com dels processos. 

 

ConstruccióElaboració transicióInici

 
    Les fases del cicle de vida R.U.P. 
 

Recollida de
requisits

Anàlisi Implementació ProvaDissenyModelat del
negoci

Desplegament

    Els processos de les fases del cicle de vida R.U.P. 
 

 1.6  Estructura del projecte 
Tal i com s’esmenta al punt anterior, la estructura del projecte segueix 
sistemàticament les quatre fases del cicle de vida RUP, per a les tres parts 
autònomes de desenvolupament del projecte, el proxy, els filtres i el log. 
Tot i això, en la memòria s’han consolidat les fases de les tres parts en una 
única seqüència per tal de donar més unitat a la memòria. 
Tal i com es veu en l’esquema següent, la estructura de fases s’emmarca en el 
programa de lliurament d’activitats definit a la assignatura. Cada una 
d’aquestes fases, incorpora els processos corresponents, des de el modelat del 
negoci fins a el desplegament, que s’executen en cada fase segons el gràfic del 
apartat 2.2.1. 
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Fase d'inici Fase d'elaboració

Fase de construccióFase de transició

Pla de Treball

Pac 2

Pac 1

Memòria +
Producte

Pac 3

Presentació

 
 

Estructura de lliurament d’activitats i fases del cicle de vida RUP. 
 

 1.7  Descripció dels lliuraments 

• Pla de treball  TFC (PAC 1) 
En aquesta PAC, l’objecte de lliurament és el Pla de Treball. Aquest, ha de 
contenir la descripció del problema, el treball concret que es portarà a terme i la 
seva descomposició en tasques i fites temporals. 

• Fases d’inici i elaboració (PAC 2) 
En la segona PAC s’inclouen les tasques corresponents a les fases d’inici i 
elaboració, amb els seus corresponents processos de modelat de negoci, 
recollida de requisits,  anàlisi, disseny, implementació, proves i desplegament,  
segons el tipus de Cicle de Vida triat, que en el cas d’aquest TFC és el de Cicle 
de Vida URP. 

• Fase de construcció i transició (PAC 3) 
En aquest lliurament s’inclou l’aplicació, que no és altra cosa que el producte 
resultant de la fase de construcció, amb els seus processos corresponents. En 
el lliurament de la Pac 3 s’inclou la part de la memòria ja redactada.  

• Memòria TFC 
La memòria del TFC ha de sintetitzar el treball realitzat en el TFC i ha de 
permetre demostrar que s’han assolit els objectius esmentats anteriorment. 
Bàsicament ha de contenir tot el procés del TFC , des de la descripció del  
problema, la metodologia emprada per tal de resoldre el problema, i finalment 
la resolució del problema plantejat. 

• Presentació TFC 
El darrer lliurament, inclou una presentació, que en el cas d’aquest TFC es farà 
amb MS Power Point, on amb un màxim de 20 diapositives, es sintetitzarà el 
treball realitzat amb el TFC, de manera que aquesta presentació doni al tribunal 
una visió detallada del treball l els permeti si s’escau de formular les preguntes 
oportunes. 
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 1.8  Planificació del projecte 
La planificació del projecte s’ha estructurat en activitats de tres nivells. 
En el primer nivell trobem les tasques principals, la planificació inicial, les 
quatre fases del cicle de vida RUP, mes la redacció de la memòria i la 
presentació resum.  
En el segon nivell hi ha les activitats corresponents a l’aplicació d’aquestes 
fases en les tres parts autònomes en que s’ha dividit el projecte per no 
desenvolupar-lo tot alhora, sinó fer-ho d’una manera incremental: proxy, filtres 
i log.  
Finalment, en el tercer nivell hi ha les activitats corresponents als 
processos que s’executen iterativament en cada una de les fases i per cada 
una de les parts. 
Pel que fa a la planificació temporal de les tasques, aquestes s’han 
programat en funció dels lliuraments d’activitats, senyalant els lliuraments 
com a fites, tant en la taula següent, com amb l’arxiu de planificació del 
projecte a MS Project que es pot trobar en els annexes. 
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Estructura d’activitats 
Codi 
Tasca 

Activitat de nivell 1 Activitat de nivell 2 Activitat de nivell 3 

01 Planificació TFC (Pac1)     
01.01 Planificació TFC (Pac1) Elaboració Pla de Treball 

TFC 
  

01.02 Planificació TFC (Pac1) Lliurament Pla de Treball 
TFC (Pac 1) Fita 1 

  

02 Fases d’inici i elaboració ( Pac 2)     
02.01 Fase d’inici ( Pac 2) Proxy+Filtres+Log   
02.01.01 Fase d’inici ( Pac 2) Proxy+Filtres+Log Modelat del negoci 
02.01.02 Fase d’inici ( Pac 2) Proxy+Filtres+Log Recollida de requisits 
02.01.03 Fase d’inici ( Pac 2) Proxy+Filtres+Log Anàlisi 
02.01.04 Fase d’inici ( Pac 2) Proxy+Filtres+Log Disseny 
02.01.05 Fase d’inici ( Pac 2) Proxy+Filtres+Log Implementació 
02.01.06 Fase d’inici ( Pac 2) Proxy+Filtres+Log Prova 
02.01.07 Fase d’inici ( Pac 2) Proxy+Filtres+Log Desplegament 
02.02 Fase d’elaboració ( Pac 2) Proxy+Filtres+Log   
02.02.01  Fase d’elaboració ( Pac 2) Proxy+Filtres+Log Modelat del negoci 
02.02.02 Fase d’elaboració ( Pac 2) Proxy+Filtres+Log Recollida de requisits 
02.02.03 Fase d’elaboració ( Pac 2) Proxy+Filtres+Log Anàlisi 
02.02.04 Fase d’elaboració ( Pac 2) Proxy+Filtres+Log Disseny 
02.02.05 Fase d’elaboració ( Pac 2) Proxy+Filtres+Log Implementació 
02.02.06 Fase d’elaboració ( Pac 2) Proxy+Filtres+Log Prova 
02.02.07 Fase d’elaboració ( Pac 2) Proxy+Filtres+Log Desplegament 
02.03 Fases d’inici i elaboració ( Pac 2) Lliurament Pac 2 (Fita 2)   
03 Fase de construcció ( Pac 3)     
03.01 Fase de construcció ( Pac 3) Proxy+Filtres+Log Modelat del negoci 
03.01.01 Fase de construcció ( Pac 3) Proxy+Filtres+Log Recollida de requisits 
03.01.02 Fase de construcció ( Pac 3) Proxy+Filtres+Log Anàlisi 
03.01.03 Fase de construcció ( Pac 3) Proxy+Filtres+Log Disseny 
03.01.04 Fase de construcció ( Pac 3) Proxy+Filtres+Log Implementació 
03.01.05 Fase de construcció ( Pac 3) Proxy+Filtres+Log Prova 
03.01.06 Fase de construcció ( Pac 3) Proxy+Filtres+Log Desplegament 
03.01.07 Fase de construcció ( Pac 3) Proxy+Filtres+Log Tests d’aplicació 
03.02 Fase de construcció ( Pac 3) Lliurament Pac 3 (Fita 3)   

04 Fase de transició ( Memòria + 
Producte + Presentació) 

    

04.01 Fase de transició ( Memòria + 
Producte + Presentació) 

Elaboració de la memòria 
i preparació lliurament 
codi 

  

04.02 Fase de transició ( Memòria + 
Producte + Presentació) 

Lliurament ( Memòria + 
Producte + Presentació) 
(Fita 4) 

  

05 Presentació TFC     
05.01 Presentació TFC Elaboració de la 

presentació 
  

05.02 Presentació TFC Lliurament de la 
presentació (Fita 5) 

  



TFC Xarxes. Filtrat de Pàgines Web Tardor/2007 

Memòria del projecte   Josep Ignasi Segura Pont 
 

Pàgina 10 de 56   
 
Memòria del projecte           Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes 

 

 1.9  Productes obtinguts. 
El producte obtingut, es una aplicació del tipus client servidor basada en un  
proxy codificat amb Java, que disposa de dues utilitats de filtrat. Per una 
banda un filtrat de URL no permeses mitjançant “llista negra”, i per l’altra un 
analitzador dinàmic de continguts, que detecta els continguts no permesos 
en pàgines no incloses a la “llista negra”. El producte també disposa d’una 
utilitat d’arxiu històric d’activitat de navegació, on l’administrador pot obtenir 
informació per a millorar l’eficiència del filtrat. 

 1.10  Descripció dels altres capítols de la memòria. 
 

• Capítol 2: El marc del projecte 
En aquest capítol es fa una introducció a l’enginyeria de programari, 
així com als sistemes de desenvolupament de programari, i principalment 
al concepte de cicle de vida. Finalment, es justifica la elecció del cicle 
de vida RUP. 

• Capítol 3: El desenvolupament del projecte 
En aquest capítol, és on es presenta tot el procés de desenvolupament 
del programari a partir del cicle de vida RUP. Per tal de donar millor 
consistència en la descripció de la memòria, s’han consolidat les 
activitats de cada una de les tres parts en una única fase. A cada fase 
s’aplica la iteració de processos corresponent al cicle de vida RUP. 

• Capítol 4: Els manuals 
En aquest capítol es presenten els tres manuals de l’aplicació, el 
d’instal·lació, el de configuració i el de manteniment. 

• Capítol 5: Millores i limitacions 
En aquest capítol es presenten les millores proposades al programari, 
així com les limitacions identificades en les proves. 

• Capítol 6: Conclusions 
En aquest capítol es presenten les conclusions referents als objectius del 
projecte i el grau en que s’han assolit 

• Capítol 7: Glossari 
En aquest capítol es presenten definicions dels mots tècnics clau del 
projecte. 

• Capítol 8:Bibliografia i webgrafía 
En aquest capítol, es donen les referències del llibres emprats com a 
suport en el desenvolupament del projecte, així com els links mes 
interessants relacionats amb el projecte. 

• Capítol 9: Annexos 
En aquest capítol s’enumeren els annexos del TFC. 
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 2  Capítol 2: El marc de desenvolupament del projecte 

2.1 L’enginyeria de programari 
Per tal de desenvolupar el producte objecte del Treball Final de carrera, s’ha 
agafat com a referència l’assignatura d’enginyeria de programari cursada a la 
carrera. En aquesta assignatura es donen els mètodes i tècniques que es fan 
servir per a desenvolupar programari professionalment, fent esment 
especialment de les orientades a l’objecte.  
L’enginyeria de programari, presenta dos problemes principals, la qualitat i la 
productivitat. 
El primer ve donat per la gran complexitat del programari, que fa inviable provar 
totes les combinacions de condicions possibles.  
Pel que fa a la productivitat , el problema també te el seu origen en la 
complexitat del programari, alhora que es veu influït per la necessitat de 
començar sempre gairebé de zero. Es per aquest motiu que la tendència actual 
és a la reutilització de programari que permeti millorar la productivitat.   

2.2 El cicle de vida 
El cicle de vida d’un programari esta constituït pel conjunt de totes les etapes 
que precedeixen o segueixen la codificació. Tos els mètodes i tècniques 
esmentats en l’apartat anterior, s’inscriuen dintre del marc delimitat pel cicle de 
vida del programari. 
Els cicles de vida es diferencien entre els de tipus clàssic o en cascada i 
els de tipus iteratiu i incremental. 

2.2.1 El cicle de vida del Rational Unified Process 
El cicle de vida Rational Unified Proces captura algunes de les millors 
pràctiques de desenvolupament de programari d’una manera que sigui 
adaptable a un ampli ventall de projectes i organitzacions. En l’aspecte de 
gestió . el procés RUP proporciona un enfocament disciplinat sobre com 
assignar tasques i responsabilitats dins d’una organització de desenvolupament 
de programari.  
El cicle de vida Rational Unified Proces, esta format per quatre fases 
diferenciades: 

  

ConstruccióElaboració transicióInici

 
 

• Fase de Inici: En aquesta fase s’estableix la planificació del projecte i 
es delimita l’abast. Aquesta planificació inclou els criteris d’avaluació, 
les fites principals, l’avaluació de riscos  i l’estimació de recursos 
necessaris. Al final de la fase d’inici, s’examinaran els objectius del cicle 
de vida del projecte i es decidirà si procedir o no amb el 
desenvolupament del projecte. 

• Fase d’elaboració: Els objectius de la fase d’elaboració son analitzar el 
domini del problema , establir una base arquitectònica solida , 
desenvolupar el pla del projecte i eliminar els elements de risc del 
projecte. AL final d’aquesta fase, s’examinen els objectius del projecte, 
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l’abast , la arquitectura escollida i la minimització dels riscos mes 
importants i es decideix si es pot passar a la fase de construcció.  

• Fase de construcció: En aquesta fase, es desenvolupa de manera 
incremental i iterativa un producte complet, preparat per ser lliurat 
als usuaris finals. Això implica descriure els requisits restants i els 
criteris d’acceptació , refinat del disseny i completar la implementació i 
proves del programari. Al final d’aquesta fase, es decideix si el 
programari, els llocs on s’instal·larà i els usuaris, estan tots preparats per 
començar a funcionar, avanç de passar a la fase de Transició. 

• Fase de transició: És a la fase de transició, quan el programari es 
desplega entre els usuaris. Habitualment, en aquesta fase caldrà 
introduir petit retocs al programari i afegir-hi noves funcions, que 
constituiran la versió beta del programari que posteriorment serà 
substituïda per la de producció. Al final d’aquesta fase, es decidirà si 
s’han assolit els objectius del cicle de vida del projecte i es determinarà si 
cal començar un cicle de desenvolupament addicional.  

• Els processos: 
El cicle de vida de URP inclou en cada una de les seves quatre fases 
una sèrie de processos de tipus seqüencial:  
Cada un d’aquests processos , s’executa en cada una de les fases en 
major o menor mesura, tal i com es pot veure en els gràfics, constituint 
així una iteració, de manera que en cada fase es completarà una iteració. 
Segons Booch, Rumbaugh i Jacobson, en el seu llibre sobre UML ( 
Llenguatge Unificat de Modelat), en el cicle de vida de URP hi ha 
diversos processos que s’executen durant les quatre fases del cicle de 
vida tal i com es veu en el gràfic següent: 
 

Inici Elaboració Construcció Transició

Modelat del negoci

Recollida de requisits

Anàlisi

Disseny

Implementació

Prova

Desplegament

 
 
Gràfic de desenvolupament del cicle de vida R.U.P. 
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2.2.2 El cicle de vida del Treball Final de Carrera: 
 

Inicialment, alhora de triar el cicle de vida a emprar en el desenvolupament 
del programari, es van analitzar tant els avantatges com els inconvenients 
del cicle de vida clàssic i del cicle de vida incremental. En tractar-se d’una 
aplicació relativament senzilla, amb uns objectius clars i força ben definits en 
l’enunciat del TFC, ambdues opcions s’ajustaven a les meves necessitats. 
Així doncs, la selecció inicial va ser la del cicle de vida clàssic, o en 
cascada, ja que semblava viable establir des de un bon principi l’especificació 
del producte a desenvolupar.  
En el pla de treball inicial lliurat a la consultora com a Pac 1, la programació 
temporal i de tasques del projecte, obeïa clarament a les fases del cicle de 
vida en cascada. Tot i això, arran dels comentaris de la consultora sobre el 
pla de treball, i les seves recomanacions , es va revisar els motius de la  decisió 
inicial, fins a modificar aquesta, i en aquest punt, variar el plantejament 
inicial, per passar a desenvolupar el projecte amb el cicle de vida iteratiu i 
incremental.  
Els motius, venen donats pels avantatges de poder desenvolupar parts del 
programari, des de els seus requisits fins a les proves, i poder anar avançant 
en el procés de manera que resulta mes senzill definir els requisits de les parts 
restants i poder estimar la durada final del projecte. En resum, facilita el 
control sobre el desenvolupament del projecte. 
Tot i que aquest plantejament resultava totalment adequat per les necessitats 
del TFC, en el capítol referent al cicle de vida Rational Unified Proces de 
Booch, Rumbaugh i Jacobson, en el seu llibre sobre UML ( Llenguatge Unificat 
de Modelat), es presenten uns avantatges d’aquest cicle de vida, que mes 
enllà de les necessitats puntuals del projecte del TFC el feien mes 
recomanable. Es a dir, es va realitzar un segon replantejament del cicle de vida 
del projecte, per adaptar-lo al cicle de vida RUP.  
Òbviament, els canvis a introduir no es justifiquen per millorar la qualitat o 
la productivitat del desenvolupament, ja que el cicle de vida incremental i 
iteratiu donava resposta sobrada a aquestes necessitats, però a part de les 
necessitats del TFC, es presentava la oportunitat de realitzar un exercici de 
cara a futurs desenvolupaments de programari. Es a dir, es va valorar els 
avantatges de realitzar un treball sistemàtic amb l’RUP, per tal de familiaritzar-
se amb ell, i permetre una certa industrialització de projectes futurs. 
Tot i mantenint les quatre fases del cicle de vida RUP, s’ha introduït alguna 
modificació pel que fa als processos de cada una de les fases. Bàsicament 
s’ha seguit la recomanació dels materials de l’assignatura d’enginyeria de 
programari de dividir el procés d’anàlisi i disseny en dos processos , i de 
l’altra incloure el modelat de negoci i el desplegament al principi i al final 
dels processos respectivament. 

 
Així doncs, el cicle de vida complet del TFC quedaria representat per l’esquema 
següent: 
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Fases i processos del cicle de vida de desenvolupament del TFC 
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 3  Capítol 3: El desenvolupament del projecte 

 3.1  Consideracions sobre el desenvolupament 
Per tal de no caure en una excessiva estructuració de la memòria, i poder 
donar una idea de conjunt que faci mes fàcils interpretar els objectius de les 
diferents tasques del desenvolupament del projecte, s’han agrupat les tres 
parts en que s’ha fraccionat l’aplicació, en el seu desenvolupament (proxy, 
filtres i log) en una única seqüència de fases. Així doncs, en lloc de presentar 
les quatre fases per a cada una de les parts, es presenta el conjunt d’activitats 
de tot el projecte en una seqüència única de quatre fases. 

 3.2  Fase d’inici 

 3.2.1  Modelat del negoci: 
El modelat del negoci, inclou tres etapes: 
La primera consisteix en capturar els processos de negoci de 
l’organització. Això s’aconsegueix a partir dels objectius estratègics de 
l’organització, que poden desplegar-se o no en objectius secundaris.  
La segona fase consisteix en identificar els rols de l’entorn del negoci. Es 
tracta d’identificar els actors involucrats en el negoci, de manera que 
establirem amb les seves interaccions el casos d’us del negoci. 
La tercera i darrera fase, consisteix en descriure detalladament cada un dels 
casos d’us, identificant tots els actors que hi participen.  
Inicialment, s’ha considerat dues possibles aplicacions en funció dels 
usuaris a que estan destinats, i per aquest motiu, durant la fase de modelat del 
negoci es desenvolupen ambdues opcions, el diagrama  de casos d’us es la 
mateix en ambdós casos.  
Per a realitzar el modelat de negoci, no s’ha tingut en compte l’arquitectura 
del sistema, cosa que es farà en fases posteriors. El motiu es estudiar les 
aplicacions des de el punt de vista de les utilitats, es a dir analitzar les 
opcions que donen els productes disponibles al mercat, sense tenir en 
compte el model d’arquitectura pel que s’han dissenyat. Així doncs, les quatre 
aplicacions que s’han estudiat en aquesta fase son filtres que treballen amb 
el Sistema Operatiu de la màquina i on el procés de filtrat és un complement 
del propi navegador, i s’instal·la directament sobre la màquina de l’usuari final.  

Navegació per la xarxa

Usuari

Consulta de l'historic de
navegació

Aministrador

Establiment criteris de filtratge

Instalació i manteniment
aplicació

Actualització filtres
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• Usuari domèstic:  
 

Processos de negoci:  
L’objectiu estratègic de l’organització, es que l’usuari pugui fer una 
navegació eficient, de manera que l’accés als continguts d’internet 
complementi els materials d’aprenentatge. Aquesta eficiència es podrà 
aconseguir evitant que l’usuari accedeixi a continguts no adequats a les 
seves necessitats que puguin distreure’l i reduir el seu rendiment. 
 
Rols del entorn del negoci:  
En el model de negoci d’aquesta aplicació s’identifiquen dos rols o actors 
principals. D’una banda l’usuari, entès com a menor d’edat i estudiant amb 
accés a la xarxa, i de l’altre el pare o tutor que es pot considerar com a 
administrador de l’aplicació.  
 
Descripció casos d’us:  
Pel que fa al usuari, el cas d’us en que participa, es el de la navegació per la 
xarxa. En aquest la seva activitat es limitarà a realitzar peticions d’adreces web 
o be utilitzar eines com el correu electrònic.. 
Pel que fa a l’administrador, inicialment s’identifiquen quatre casos d’us. 

 
• Establiment de criteris de filtrat. L’administrador en aquest cas d’us 

definirà quins criteris regiran el funcionament de l’aplicació, es a dir de 
quina forma i sobre quins continguts es filtrarà la navegació de l’usuari. 

• Consulta de d’històric de navegació. L’administrador, necessita poder 
accedir a un històric de navegació per tal de poder refinar els criteris 
establerts inicialment i d’aquesta manera optimitzar l’eficiència del filtre. 
Aquesta consulta aportarà informació valuosa tal de comprovar el seu 
funcionament, com per descobrir hàbits de navegació del usuari. 

• Instal·lació i manteniment de l’aplicació. L’administrador serà el 
responsable de realitzar la instal·lació del programari, i després mantenir-lo. 

• Actualització de filtres. Tot i que els criteris de filtrat definits siguin 
eficaços, es necessària una actualització de forma continua dels filtres per 
tal d’adaptar-los a canvis en el perfil de l’usuari, o a l’ampliació de 
continguts a l’abast de l’usuari. 
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• Petita o mitjana empresa:  

 
Processos de negoci:  
En aquest cas, l’objectiu estratègic de l’organització, es que el 
treballador pugui utilitzar els recursos de la xarxa de forma eficient per 
fer la seva tasca mes eficaç. Al igual que en el cas de l’usuari domèstic, 
aquesta eficiència es podrà aconseguir evitant que l’usuari accedeixi a 
continguts no adequats a les seves necessitats que puguin distreure’l i  
reduir el seu rendiment o be consumir una amplada de banda que pugui 
perjudicar el treball d’altres usuaris o be arribar a col·lapsar la xarxa de 
l’empresa. 

 
Rols del entorn del negoci: 
En el model de negoci d’aquesta aplicació s’identifiquen dos rols o actors 
principals. D’una banda l’usuari, entès com a un treballador que necessita 
accedir a la xarxa per poder desenvolupar algun dels processos definits en 
la descripció dels seu lloc de treball, i de l’altre el administrador del 
sistema que serà el responsable del funcionament de l’aplicació. 

 
Descripció casos d’us: 
Pel que fa als casos d’us, son exactament els mateixos que han estat 
comentats en l’apartat de l’usuari domèstic, amb la diferència els rols de 
pare o tutor i fill o alumne son substituïts pel de administrador i empleat. 
 
Un cop realitzat el modelat de negoci de ambdues opcions, he decidit iniciar 
la recollida de requisits avanç de prendre una determinació sobre quina de 
les dues opcions triar per al desenvolupament del projecte.   

 3.2.2  Recollida de requisits: 
 

• Usuari domèstic: 
 

Com a primer pas en la recollida de requisits, he realitzat una recerca a 
internet dels productes disponibles al mercat amb les característiques 
identificades en el modelat del negoci. 
En aquest cas, es tractaria de desenvolupar una aplicació que permetés el 
control dels pares sobre la navegació per la xarxa dels fills. Es lògic 
que els pares vulguin evitar que els seus fills puguin accedir a pàgines amb 
continguts poc apropiats per la seva edat.  Actualment els pares disposen 
en el mercat de dues opcions per tal d’efectuar el control sobre la 
navegació domèstica. 
D’una banda poden instal·lar un navegador específic que només permet 
l’accés a unes pàgines determinades que es troben dins de la seva “llista 
blanca”. El problema d’aquesta aplicació però, es que la navegació queda 
molt limitada.  
Una segona opció es la instal·lació d’un software de control parental 
juntament amb els seu navegador habitual. Aquests programes permeten 
l’accés a qualsevol pàgina , excepte les que es troben en una “llista 
negra” o be que inclouen determinats continguts no permesos, encara 
que alguns programes també donen l’opció d’una “llista blanca”. D’aquesta 
manera s’aconsegueix una navegació mes amplia que amb els 
navegadors específics.  
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Per a generalitzar, podrien dir que per a nens i nenes de fins a 10 anys, 
l’opció del navegador específic és la mes adient, mentre que per edats 
superiors a 10 anys és mes pràctica emprar un filtre combinat amb el 
navegador. 

 
• Petita i mitjana empresa 

 
El lliure accés a internet comença a donar problemes a les empreses, 
alguns estudis indiquen que entre el 30% i el 50% del us que fan els 
empleats d’aquesta eina es per un us no professional. Els estudis 
senyalen que les pàgines mes visitades amb diferència no son les de 
contingut professional, sinó les pornogràfiques , seguides de les de jocs, 
música, viatges i premsa digital. Les principal conseqüències d’aquest 
us son problemes de saturació de la xarxa de les empreses, y òbviament 
un descens de la productivitat. Com a solució a aquesta problemàtica les 
empreses han començat a instal·lar filtres d’accés a internet , per tal de 
limitar l’accés dels empleats a pàgines no relacionades amb la seva feina. 
 
En el cas de la una petita o mitjana empresa, es tractaria de  desenvolupar 
una aplicació que filtrés l’accés dels treballadors a pàgines no 
relacionades amb la seva activitat professional. Es aquest cas, donada 
l’estructura de xarxa de les empreses, resulta mes eficient integrar l’eina 
de filtrat en un proxy, ja que ens permetrà instal·lar un sol cop l’aplicació, i 
filtrar a tots els usuaris de la xarxa des de un sol punt. 

 
• Els exemples; 

 
Per tal de definir quins son els requisits mínims que l’aplicació ha de tenir 
s’han analitzat quatre productes comercials. Els dos primers 
corresponen a escriptoris específics, i estan destinats a infants fins a 10 
anys, aquests inclouen un navegador basat en “llista blanca”, mentre que 
els dos darrers exemples, es tracta de filtres de navegació basats en 
“llistes negres” i filtrat semàntic, que tant poden utilitzar-se a nivell 
domèstic com a nivell de petita o mitjana empresa: 
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• EXEMPLE DE NAVEGADOR ESPECÍFIC 1: “Kidrocket” 

 
 

Permet l’accés a una determinada “Llista blanca” de pàgines web, que ja es 
lliura per defecte amb l’aplicació. Disposa d’actualització automàtica de 
les webs de la “Llista blanca”. Permet l’activació o desactivació de 
l’aplicació amb una senzilla clau d’accés. 
Permet certa interactivitat, com modificar el disseny del escriptori. Disposa 
d’utilitats senzilles de càlcul i dibuix adaptades a l’edat dels usuaris. 
Finalment permet l’accés directe mitjançant links a les webs incloses a la “llista 
blanca” 
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• EXEMPLE DE NAVEGADOR ESPECÍFIC 2: “Magic Desktop” 

 

 

 
 
 

• The Safest PC Playground 
Magic Desktop es un programari per nens i nenes de 2 fins a 10 anys. 
Proporciona utilitats que permeten compartir computadors entre adults i 
infants. Funciona com un sistema operatiu sobre PC’s amb Windows i 
permet customitzar l’aparença de l’escriptori. 

• ComputerProtection 
Magic Desktop és la primera pantalla que apareix quan l’usuari encén 
l’ordinador, per accedir a la sessió de windows, cal introduir una clau 
d’accés exclusiva per als pares o tutors. Amés el programa disposa d’una 
protecció contra danys que pugui causar la manipulació dels usuaris 
menuts sobre arxius del PC, assegurant la integritat del sistema. 
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• Play&Learn 
Magic Desktop permet als infants aprendre a emprar l’ordinador al seu 
ritme. El disseny és especialment còmode per a la canalla i la possibilitat 
d’incloure programes específics per a cada edat, fa que pugui ser emprat 
per canalla de totes les edats. Alguns dels programes inclosos per defecte 
permeten escriure, llegir, pintar i jugar amb una sèrie de jocs educatius 

 
 

• Parental Control 
El programa permet controlar quins programes poden ser emprats per 
l’usuari, alhora que els pares o tutors poden triar en quin horari permetre la 
utilització de la utilitat. 
També permet que el pare pugui incloure nous programes de windows a 
mesura que l’usuari necessita ampliar el seu ventall d’aplicacions. 
 

 
 

• Safe Internet & Kid's E-mail 
Magic desktop disposa d’un navegador  on es pot accedir a pagines d’una 
“llista blanca”, que és la única permesa pel navegador. També es disposa 
d’un històric de navegació per tal que els pares puguin controlar l’activitat 
dels fills. 
Addicionalment disposa d’un programa d’e-mail segur, específicament 
dissenyat per petits usuaris. Els pares poden administrar el llistat 
d’adreces de manera que la canalla no pot rebre o enviar e-mails d’adreces 
fora de la llista segura. Tots els e-mail rebuts de adreces fora de la llista, es 
mantenen en quarantena de manera que puguin ser aprovades o 
rebutjades pels pares. Ames inclou una protecció addicional contra virus 
i spam. 
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• EXEMPLE DE FILTRE 1: “Optenet” 

 
• Introducció 
Optenet PC es un programa de filtrat de continguts que contribueix a una 
navegació segura per internet. Per aconseguir la màxima eficàcia utilitza dos 
mètodes de filtrat : Llistes de pàgines web i un analitzador semàntic de 
continguts. Les llistes permeten filtrar webs que estan incloses en alguna 
categoria prohibida, mentre que l’analitzador semàntic detecta en temps real 
si una pàgina pertany a alguna de les categories prohibides mitjançant 
l’anàlisi del seu contingut. 

 
• Instal·lació 
Optenet permet en la seva instal·lació triar idioma entre sis opcions. També 
permet triar el lloc on s’instal·larà el programa. 
 

 
 

• Configuració 
Des de la pantalla d’inici es pot accedir a les opcions de configuració: 
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• Elecció de categories 

L’administrador del filtre pot escollir entre 25 categories o temes per filtrar, 
tal i com es pot veure en la figura adjunta: 

• Horaris de navegació 
Es poden seleccionar horaris de navegació, i un cop activats només 
permetran la navegació en els horaris establerts: 

 

 
• Llistes personals 

El client pot personalitzar el filtre de manera que disposi de determinades 
pàgines a las que pugui tenir accés encara que el filtre estigui actiu i la 
categoria a la que pertany la pàgina estigui seleccionada com a prohibida. 
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• Històric de navegació 

El històric de navegació permet visualitzar les pàgines por on s’ha navegat 
indicant si han estat bloquejades o no. També es pot triar en veure el 
històric d’un usuari determinat o veure el conjunt de tots els usuaris. 

 
• Perfils de filtrat 

Els perfils de filtrat, permeten establir configuracions específiques per a un 
o diversos usuaris, mentre no es creen aquests usuaris. El filtre actua amb 
les seves propietats de configuració per defecte. En el moment en que es 
creï un perfil nou, el sistema demanarà autenticar-se per tal d’aplicar la 
configuració corresponent a l’usuari. 

 
 

• Afegir webs al filtre 
Aquesta opció permet que els mateixos usuaris puguin afegir pàgines noves 
a les llistes , si no han estat detectades per l’analitzador. 
 

• Configuració avançada 
Aquesta opció permet fer una llista de pàgines permeses que no seran filtrades 
i tampoc apareixeran en el historial de navegació. 



TFC Xarxes. Filtrat de Pàgines Web Tardor/2007 

Memòria del projecte   Josep Ignasi Segura Pont 
 

Pàgina 25 de 56   
 
Memòria del projecte           Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes 

 

 
 

• Filtrat de protocols 
El client podrà configurar per a cada perfil definit el filtrat de diferents 
protocols, seleccionat l’opció desitjada en el menú de la figura. Es pot triar 
entre permetre’l sempre, denegar-lo sempre o be establir horaris d’us. 
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• EXEMPLE DE FILTRE 2: “Cyberpatrol” 

 

 
• Monitoring and Logging 

El sistema permet veure el històric de l’activitat de navegació . Les dades 
d’activitat s’encripten i emmagatzemant per evitar accessos no permesos. 
Qualsevol de les pàgines registrades es pot accedir i si cal es pot afegir a 
una llista de adreces prohibides. 

 

 
 

• Real-time Activity Monitor 
Permet accedir en temps real a la informació de l’activitat de navegació. 
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• Filtering   

El sistema disposa d’un doble sistema de filtrat, d’una banda les Cyberllistes 
agrupades per categories que ja venen instal·lades per defecte, i un filtre 
dinàmic de continguts que detecta pàgines que no estan en les llistes, però 
que formes part de les categories seleccionades com a no permeses. 

 
• Chat and Instant Messaging 

Permet bloquejar l’accés a programes de missatgeria instantània  
 

 
 

• YES List   
Llista de pàgines permeses de categories prohibides. 

 
• Preset Filter Strengths  

Filtres preselecionats segons l’edat del usuari. 
 

 
 

• Web Category Filter Strengths  
Permet customitzar la potencia de filtrat per a cada categoria.  

•  
Stealth Filtering  
Permet respondre a peticions de pàgines prohibides amb missatge “ user 
friendly” 
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• Blocking Page Styles 
Dona fins a 12 opcions de missatges de bloqueig d’accés. 

 
• Weekly List Updates 

Actualitzacions setmanals automàtiques de les llistes de les categories 
 

 
 

• Time Management 
Funcionalitat que permet seleccionar el temps en que esta permès o 
denegat l’accés. 

• Program Downloads 
Permet bloquejar la descàrrega de programari. accés a les eines de 
navegació. 
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• Security: Utilitats addicionals : 
 

       Instal·lació senzilla i ràpida,                       Creació ràpida de perfils pas a pas  
 

 
 

• Windows User Name Integration  
 

 
 

• Override Mode  
Possibilitat de saltar el filtrat fàcilment amb la clau d’accés  

 

 
 

• Auto Time-out 
Canvia automàticament al mode per defecte en cas d’inactivitat d’un perfil. 
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• Technology Cyberpatrol utilitza un sistema de filtrat per capes, amb les 
llistes categoritzades i el filtre dinàmic. 

• Filter Strengths 
En funció de la potència seleccionada es selecciona automàticament una o 
altra tecnologia. 

Active Filtering Technologies 

Web Filter 
Strength 

CyberLIST CyberPATTERNS Web Page 
Analysis 

Web Link 
Analysis 

Allow All 
 

Low 
 

Medium 
 

High 
 

Maximum 

 
 

  
 

  
 

  
 

  

 
 

 
 

  
 

  
 

  

 
 

 
 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  
 

  
 

  

 

• CyberLIST 
La base de dades de llistes, constitueix la part mes important de l’aplicació, 
amb miler de webs i actualitzacions automàtiques setmanals de la base de 
dades.  

• CyberPATTERNS 

Detecta la presencia de paraules de tipus sexual o ofensiu en les URL’s 
sol·licitades. 

• Web Page Analysis 
Analitza el contingut de pàgines que no estan en les llistes revisant el codi 
HTML. 

• Web Link Analysis 

Detecta imatges in apropiades com a resultat de peticions aparentment 
permeses. 
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• Resum de requisits de navegadors específics: 
 

o Kidsrocket : 
 

1. Filtrat de navegació per “llista blanca” 
2. Activació i desactivació de filtre per clau d’accés 
3. Utilitats de personalització d’escriptori 
4. Utilitats de càlcul 
5. Utilitats de dibuix 
6. Utilitats de jocs educatius 

 
o Màgic Desktop amés d’aquestes inclou: 

 
7. Accés directe en engegar l’ordinador 
8. Protecció contra danys al Sistema Operatiu 
9. Possibilitat d’afegir programes per SO Windows 
10. Log històric de navegació 
11. Correu electrònic per infants amb filtre d’adreces per rebre i 

enviar. 

• Resum de requisits dels filtres: 
 

o Web Filter d’Optenet : 
 

1. Filtrat de navegació per “llistes negres” categoritzades 
2. Analitzador dinàmic de continguts per pàgines no llistades. 
3. Utilitat de selecció d’idioma 
4. Selecció d’horaris de navegació 
5. Opció de “llistes personals blanques” 
6. Log històric de navegació 
7. Perfils individuals de filtrat 
8. Opció d’afegir pàgines a les llistes 
9. Opció de pàgines ocultes 
10. Filtrat de protocols (P2P, missatgeria instantània, correu 

electrònic, Newsgrups i Xat) 
 

o Cyberpatrol de Surf Control amés d’aquestes inclou: 
 

11. Log de navegació en temps real 
12. Pre-selecció de filtres segons edat 
13. Selecció de potència de filtració 
14. 12 opcions de missatges d’accés denegat 
15. Actualitzacions setmanals automàtiques de les llistes 
16. Bloqueig de descàrregues 
17. Sistema ràpid de by-pass del filtre 
18. Auto time-out 
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• Avaluació de requisits del producte del TFC: 
Un cop analitzades les utilitats dels quatre productes, i tenint en compte la 
descripció de l’aplicació del Pla docent de l’assignatura, s’ha optat per fer 
una selecció de les utilitats dels dos darrers productes. Bàsicament 
s’ha incorporat aquelles utilitats bàsiques de filtrat que coincideixen en 
els dos productes, mes les que com el log històric de navegació, formen 
parts de les característiques definides al pla docent. 
Així doncs les utilitats de l’aplicació a desenvolupar es poden agrupar en 
tres àrees: 

 
• Utilitats bàsiques de filtrat: 

Els dos productes utilitzen exactament el mateix sistema de filtrat. D’una 
banda un sistema de llistes categoritzades on apareixen les pàgines no 
permeses i que poden activar-se o desactivar-se en funció del perfil de 
l’usuari.  
De l’altre, un analitzador dinàmic de continguts. La funció d’aquest 
analitzador és la de completar la funció de filtrat de les llistes 
categoritzades, de manera que en cas que l’usuari demani una pàgina que 
no és a les llistes, però que te continguts no permesos, l’analitzador a de 
detectar aquesta pàgina i bloquejar-la. El procés d’anàlisi el fa mitjançant 
l’anàlisi del text de l’arxiu d’ html i si descobreix que en ell apareixen 
paraules o continguts no permesos, procedeix a filtrar la pàgina retornat el 
error de pàgina no permesa.  
Cal destacar però, que aquesta funció no detecta el 100% de les pàgines 
amb continguts no permesos, i per aquest motiu, ambdós productes 
permeten als usuaris incloure pàgines a les llistes, per tal de corregir els 
errors del analitzador.  

 
• Registre d’activitat: 

Ambdós productes disposen de la utilitat de registre de el històric de 
navegació , on queda registrada l’activitat de cada usuari a partir del 
moment en que s’autentica en el sistema. El primer disposa de la opció de 
veure l’activitat d’un únic usuari o de tots alhora, mentre que l’altre 
producte permet la visualització de l’activitat per usuari, tant en temps real 
com en històric.  

 
• Refinat del sistema de filtrat: 

Disposar de la utilitat de registre d’activitat d’usuari, permet detectar els 
hàbits de navegació de l’usuari i si cal modificar la configuració per 
filtrar pàgines addicionals. Es obvi que per treure profit de la informació 
que el log ens aporta, caldrà incloure en el producte la utilitat de poder 
incloure pàgines noves a la llista o llistes de pàgines no permeses. 

 
• Conclusió: 

Un cop revisades les utilitats mes importants de totes les que presenten els 
productes analitzats, queda clar que el producte a desenvolupar a de 
tenir necessàriament les següents: 
• Un sistema de filtrat per llista negra, que bloquegi la navegació en les 

pàgines incloses a la llista negra. 
• Un analitzador dinàmic de continguts de pàgines web, que pugui 

detectar la presencia de continguts no permesos en pàgines no incloses 
a la llista negra i bloquejar-ne l’accés. 
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• Un registre històric de l’activitat de navegació que permeti detectar  
segons les peticions al navegador, d’una banda pàgines amb continguts 
no permesos que no estan a la llista negra i que no han estat 
detectades per el analitzador dinàmic, i de l’altre conèixer el perfil de 
navegació dels usuaris per tal de poder millorar el rendiment del filtre 
ampliant la llista negra. 

• Una utilitat que a partir de la informació obtinguda en el punt anterior, 
permeti de actualitzar tant la llista negra afegint noves pàgines, 
com ampliar la llista de continguts no permesos del analitzador 
dinàmic.   

 3.2.3  Resta de fases 
Tal i com es veu en el gràfic de fases i processos del cicle de vida RUP, 
aquest procés no te activitat en aquesta fase. 
 

 3.3  Fase d’elaboració 

 3.3.1  Modelat del negoci: 
En la fase de elaboració si cal tenir en compte l’arquitectura del sistema en 
el procés de modelat del negoci, alhora que s’hi afegeixen els objectius de la 
fase d’inici. Així doncs, l’objectiu d’aquesta fase és disposar d’una eina 
senzilla, flexible i efectiva per a realitzar el filtrat tant per aplicacions 
domèstiques com per xarxes petites o mitjanes. Els filtres comercials 
analitzats estan dissenyats per executar-se individualment en cada maquina 
com un complement del SO i del navegador. Aquesta característica ens resta 
eficiència al aplicar-lo a una xarxa, donat que cal repetir la instal·lació, així com 
les tasques de manteniment i refinat en la totalitat dels equips dels usuaris. Per 
aquest motiu el model que millor s’ajusta a aquest servei es el d’un proxy 
des de on puguem fer el filtrat de l’activitat de tots els usuaris, amb una única 
instal·lació, configuració i manteniment.  

 3.3.2  Recollida de requisits: 
Els requisits de la fase d’elaboració es poden agrupar en dos àrees: 
 

• Requisits d’utilitats: Tal i com es pot veure a l’esquema, els requisits a 
complir son disposar d’un filtre de URL per “llista negra” i un 
analitzador semàntic de continguts, que analitza dinàmicament els 
continguts de les pàgines permeses abans de ser lliurades. També 
incorpora un log històric de navegació per permetre l’anàlisi i el refinat 
de les eines de filtrat. 

 

Filtrat  per
"llista negra"

Analitzador
dinàmic

LOG

Petició URL

Refinat

Anàlisi
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• Requisits tècnics: Es requereix una configuració client servidor 

basada en un proxy per a atendre les peticions de navegació dels 
usuaris i executar les tasques de filtrat en el mateix proxy, de 
manera que tant la instal·lació, con la configuració i el manteniment es 
fan en un únic punt. Tot i això, si caldrà modificar la configuració de la 
màquina dels usuaris per tal de que dirigeixin les peticions d’URL a la IP 
del proxy, o utilitzar eines del sistema per a fer-ho de forma 
automatitzada. L’esquema següent mostra la configuració: 

 

 

Servidor Web 04 Client 04

Client 01

Client 03

Client 02

Servidor Web 03

Servidor Web 02

Servidor Web 01

Filtre de paraules
Proxy

Filtre d'adreçes

PROXYURL

Fitxer

Fitxer o missatge d'error

pe
tició

 URL

Erro
r

Error

Error

ErrorFitxer o missatge d'error

Fitxer o missatge d'error

Fitxer o missatge d'error

petició URL

URL

URL

URL

Fitxer

Fitxe
r

Fit
xe

r

 

 3.3.3  Anàlisi 
En aquest procés, s’analitzen les característiques del producte: 

 
• Utilitats bàsiques de filtrat: 

La funcionalitat bàsica del proxy pel que fa al filtrat, és la de 
identificar si la URL demanada per l’usuari esta o no a la llista de 
URL permeses, en cas afirmatiu el mateix proxy lliura un missatge 
d’error a l’usuari explicant el motiu de la denegació d’accés. Si la URL 
és permesa, llavors el proxy ha de fer la petició de connexió al 
servidor web corresponent.  
En cas que la connexió no es pugui establir tant per ser una URL 
errònia com per problemes tècnics del servidor, o dels hosts de 
connexió, el proxy haurà de lliurar a l’usuari un missatge d’error de 
connexió. En cas que la connexió s’estableixi correctament, el proxy 
sol·licitarà el fitxer demanat per l’usuari, però avanç de lliurar-lo el 
passarà per l’analitzador de continguts. 
La funció d’aquest analitzador és la de completar la funció de filtrat 
per llista d’URL, de manera que en cas que l’usuari demani una pàgina 
que no és a la llista, però que te continguts no permesos, 
l’analitzador ha de poder detectar aquesta pàgina i bloquejar-la.  
El procés d’anàlisi el fa mitjançant l’anàlisi semàntic de l’arxiu d’ html 
i si descobreix que en ell apareixen paraules o continguts existent en la 
llista de continguts no permesos, procedeix a filtrar la pàgina retornat un 
missatge de contingut no permès al usuari.  
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Cal destacar però, que aquesta funció no detecta el 100% de les 
pàgines amb continguts no permesos, i per aquest motiu, es necessari 
afegir eines que permetin millorar l’eficiència de la aplicació. 

 
• Registre d’activitat: 

Aquesta funcionalitat ha de permetre registrar l’activitat de navegació 
de l’usuari, de manera que totes les seves peticions quedin 
registrades, amb la data i hora corresponent. 

 
• Refinat del sistema de filtrat: 

L’anàlisi de la informació continguda en el registre històric de navegació, 
permet a l’administrador verificar l’efectivitat de l’aplicació alhora que 
pot millorar-ne el rendiment incloent continguts o adreces que no eren 
filtrats per l’aplicació.  
El següent esquema, presenta el resultat del procés d’anàlisi de la fase 
d’elaboració:  
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de Hosts no
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NO
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"Servidor no
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 3.3.4  Disseny: 
En el procés de disseny de la fase d’elaboració de l’aplicació, s’ha realitzat el 
modelat dinàmic del programari, i per a fer-ho he utilitzat les eines 
diagramàtiques que UML ofereix:  

• El diagrama d’estats  
El següent diagrama d’estats ens mostra la vista dinàmica de l’aplicació. 
Els conceptes que s’inclouen en aquest tipus de diagrama son els estats 
per els que passa un determinat objecte, en el nostre cas una petició, les 
transicions amb les quals l’objecte passa d’un estat a un altre i els 
esdeveniments, que provoquen les transicions: 

 

Petició URL

URL permesa

Connexió acceptada

Fitxer rebut

Fitxer Lliurat Petició Cancel.lada

Contingut permès

URL  no permesa

Connexió  no acceptada

Contingut no permès

No passa filtre URL

No passa filtre mots

Problemes de connexió

 
 

• El diagrama de casos d’us 
Aquest diagrama recull el conjunt de casos d’us i actors de l’aplicació i 
les seves relacions i cobreix la vista de casos d’us estàtica d’un sistema. Els 
diagrames de casos d’us serveixen per a mostrar les funcions d’un 
sistema de programari des de el punt de vista de les seves 
interaccions amb l’exterior i sense entrar ni en la descripció detallada ni en 
la implementació d’aquestes funcions. Cal tenir en compte que els actors, 
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en aquest cas el client i l’administrador, son papers d’una entitat exterior en 
relació amb el sistema de programari. 

 
 
 

Petició URL

URL permesa

Connexió acceptada

Fitxer lliurat

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Client

Administrador

URL no permesa

Alarma d'URL no
permesa

Contingut no permès

Consulta del LOG

Edició arxius de
configuració

Contingut
permès

Instal.lació

Consulta al proxy

Petició fitxer

Alarma de URL
incorrecte

Connexió no
acceptada

Consulta al proxy

Alarma de contingut
no permès

<<include>>

<<extends>>

<<extends>

>

<<extends>
>

<<include>><<extends>
>

<<extends>>

<<include>>

<<extends>>

 

• El diagrama de seqüències 
En el següent diagrama de seqüències es representa l’ordre en el temps i 
la durada dels missatges i de les operacions que s’engeguen a 
l’aplicació. La línia discontinua vertical simbolitza la línia de vida de 
l’objecte, des de la seva creació fins a la destrucció. Les activacions son 
les parts de la línia de vida en la que s’executa una acció com a 
conseqüència d’una altra acció executada inicialment per en el nostre cas el 
client: 

 

ProxyServer PortTalk Log
Client

Petició URL
Registre petició

Filtre URL

Filtre
continguts

Connexió
servidor

Web

 URL no permessa

 contingut no permès

Error de connexió

 URL no permessa

Error de connexió

 contingut no permès

Permès

no permès

Lliurament fitxer

no permessa
Permessa

Petició

OK

Error

Consulta

Consulta

Petició
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• El diagrama de col·laboració 
El següent diagrama de col·laboració és un tipus de diagrama d’interacció 
que ressalta la organització estructural dels objectes que envien i reben 
senyals, mostra les interaccions organitzades al voltant d’instàncies i els 
enllaços entre les unes i les altres. 

 

Usuari

Fer petició Filtrat URL
Petició

connexió
Filtrat

continguts
Lliurar
arxiu

Missatge
URL no

permessa

Missatge
contingut
no permès

Missatge
d'error de
connexió

Administrador

Arxiu URL

Arxiu
continguts

Consulta log

Filtrat URL

Filtrat
continguts

Refinar filtres

 

• El diagrama d’activitats 
Aquest diagrama mostra el flux de control entre activitats. Descriu els 
estats d’una activitat com a conjunt d’accions en seqüència i/o 
concurrents en el qual intervenen classificadors. Els classificadors son 
mecanismes que descriuen les característiques estructurals i de 
comportament. Inclouen classes, interfases, tipus de dades, senyals, 
components, nodes, sub-sistemes i casos d’us.  
Les franges verticals corresponen als swimlanes corresponen a les tres 
unitats organitzatives de l’aplicació, responsables de diferents accions. 
Cada estat d’acció pertany a un swimlane , en el cas de la nostra aplicació 
hi ha transicions d’un swinlane a un altre. En les transicions, hi ha 
bifurcacions basades en condicions de guarda complementaries , per tant, 
no expressen cap sincronització, ja que els dos fluxos de control son 
alternatius. 
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FILTRAT URL

Alarma de URL no
permessa

Lliurar fitxer

Petició Atesa / lliura fitxer

Petició de connexió

Alarma de Error de
connexió

CLIENT SERVIDOR WEBSERVIDOR PROXY

Petició URL

FILTRAT URL

Alarma de contingut no
permès

Adreça permesaAdreça no permesa

Error de connexió Connexió establerta

Contingut no permès

Contingut permès

 
 
 

• El diagrama de desplegament: 
El següent diagrama cobreix la visió dinàmica del sistema. Mostra la 
configuració en temps d’execució dels nodes de processament i els 
components que resideixen en ells. En aquest cas, ens mostra 
l’arquitectura del nostre sistema en quan a maquinari i programari. 
Els nodes representen objectes físics existents en el temps d’execució, 
serveixen per a modelar recursos que tenen memòria i capacitat de procés, i 
tant poden ser ordinadors com en el cas de la nostra aplicació, com 
dispositius o persones; es mitjançant aquests que els components participen 
als processos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TFC Xarxes. Filtrat de Pàgines Web Tardor/2007 

Memòria del projecte   Josep Ignasi Segura Pont 
 

Pàgina 40 de 56   
 
Memòria del projecte           Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes 

Rutines de petició
d'URL

Client Servidor proxy

Rutines de
connexió

Rutines de filtrat

Rutines de
configuració

Rutines de
petició/lliurament

de fitxers

Rutines de
lliurament Fitxers

Servidor WWW

 

 3.3.5  Implementació: 
Es en la fase de elaboració quan s’inicia el procés d’implementació. Aquest 
procés te en compte el desenvolupament de software la prova d’unitats i la 
integració. Tot i que inicialment tenia previst realitzar el desenvolupament del 
software com una única unitat, atenen les recomanacions de la consultora i un 
cop adoptat el cicle de vida RUP, es va dividir la aplicació en tres unitats de 
software. La primera, la del proxy  tenia com ha objectiu lliurar totes les 
peticions que rebia. Un cop provada i funcionant, es segueix amb la unitat de 
filtrat, en la que el proxy adquiriria les dues capacitats de filtrat. Finalment, la 
tercera unitat la constituïa el històric de navegació, i consistiria en aconseguir 
registrar tota l’activitat de l’usuari en el arxiu log. 
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 3.3.6  Prova: 
En aquesta fase, la única activitat destacada ha estat l’anàlisi de les 
necessitats de hardware i software per realitzar les proves. Concretament 
es disposa d’un ordinador portàtil i d’una connexió via mòdem telefònic. 
Les proves consistiran en instal·lar el proxy al portàtil i configurar el 
navegador de manera que accedeixi internament al proxy. D’aquesta forma 
es podran realitzar les proves de les 3 unitats. 

 3.3.7  Desplegament: 
Tal i com es veu en el gràfic de fases i processos del cicle de vida RUP, 
aquest procés no te activitat en aquesta fase. 

 

 3.4  Fase de construcció 

 3.4.1  Modelat del negoci: 
Tal i com es veu en el gràfic de fases i processos del cicle de vida RUP, 
aquest procés no te activitat en aquesta fase. 

 3.4.2  Recollida de requisits: 
En la etapa de construcció, el procés de recollida de requisits, es limita a 
incorporar els requisits que es generen en la construcció del programari. En el 
cas de la nostra aplicació, la construcció incremental de les tres unitats, 
proxy, filtres i log. Els requisits identificats durant aquesta fase han estat 
els següents: 

• Accessibilitat als arxius de configuració. Les llistes han de ser 
fàcilment accessibles i editables per l’administrador. 

• Possibilitat de configuració dels missatges dels arxius html de 
missatge d’error. 

 3.4.3  Anàlisi 
Tal i com es veu en el gràfic de fases i processos del cicle de vida RUP, 
aquest procés no te activitat en aquesta fase. 

 3.4.4  Disseny 
 

Em aquest procés, en la fase de construcció, es descriuen les diferents vistes 
arquitectòniques: 
Pel que ha al maquinari. es consideren dos tipus de configuració, una per 
usuari domèstic, sense xarxa en la qual tant el proxy com el navegador de 
l’usuari es troben en la mateixa màquina, i  una altra amb xarxa, amb un 
servidor proxy independent, connectat amb els usuaris i alhora connectat a la 
xarxa per tal d’accedir als servidors web: 
 

Usuari amb servidor proxy virtual  
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Servidor Proxy

Usuari 1

Usuari 2

Usuari 3

Usuari 4

Servidor  web

 
 
Pel que al programari, el següent diagrama de classes mostra la distribució 
de tasques en cada una de les classes: 
 

PortTalk

Logger

ProxyServer

Proxy

0..*

*

Fitxer

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

 

• Classes: 
Proxy: Classe principal. 
Proxy server:  
Classe que implementa la funcionalitat del proxy, es a dir en aquesta 
classe hi ha tots els mètodes que permeten realitzar les tasques pròpies del 
proxy, incloent-hi les addicionals de filtrat tant per URL. 
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PortTalk:  
La funció d’aquesta classe és la gestió de les comunicacions entre client i 
servidors. Es a dir, obertura i gestió de sockets per a la comunicació entre el 
client i els servidors. També realitza la filtració per continguts. 
Fitxer:  
Classe que implementa els mètodes necessaris per a treballar amb fitxers. 
Es a dir, els mètodes implementen totes les operacions necessàries, com ara 
obertura i tancament de fitxers, escriptura, accés... La funcionalitat d’aquesta 
classe permetrà que la resta de classes puguin accedir als seus mètodes quan 
necessitin de realitzar alguna operació relacionada amb fitxers. 
Logger:  
L’objectiu d’aquesta classe és el registre de tots els missatges generats en la 
interacció entre la classe PortTalk i la classe Proxyserver. Es tracta de registrar 
les activitats dels usuaris per a disposar d’un històric que permeti analitzar 
l’activitat del client. 

 3.4.5  Implementació: 
El resultat del procés d’implementació dona com a resultat les següents 
classes. 
 
Proxy: Classe principal, únicament te el mètode main que invoca a la classe 
proxyServer. 
 
Proxy server:  
Aquesta classe disposa dels següents mètodes i classes amb les següents 
funcions: 

• Al inici crida als fitxers de configuració i carrega la llista de paraules i 
URL no permeses en el vector mitjançant els mètodes fitxerFiltres i 
FitxerHosts 

• Seguidament el mètode ProxyServer ( constructor) crea el socket de 
servidor per escoltar, i si hi ha un get escriu al log i crea un procés fill 
que implementa la classe connexió. 

• Classe connexió, mètode run, llegeix la petició del navegador i accepta 
el get. Tot seguit obté la informació sobre la URL demanada i l’escriu al 
log. Seguidament passa a minúscules la URL i comprova amb el 
contingut del vector de hosts si la URL es o no permesa. Si és permesa, 
fa la petició de connexió a la xarxa. Si la connexió falla, retorna per 
pantalla l’arxiu d’error de connexió, i si és una URL no permesa retorna 
la pantalla d’error URL no permesa. 

• El mètode retornaResposta, envia la resposta. 
 

PortTalk:  
Aquesta classe disposa dels següents mètodes amb les següents funcions: 
 

• PortTalk es el constructor de la classe 
• El mètode cfgFiltre inicialitza el vector de paraules a filtrar. 
• El mètode obrirSocket obre el socket. 
• El mètode proxychat manté les converses. Envia el get i llegeix del 

socket. Un cop rebut l’arxiu crida al vector de paraules. Si hi ha algun 
mot no permès retorna la pantalla d’error contingut no permès i si no en 
troba cap retorna el contingut del fitxer. Finalment tanca la connexió del 
socket. 
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• El mètode filtre fa la funció de comprovar si hi ha algun mot no permès, 
primer passa el contingut del arxiu a minúscules i desprès el comprova 
amb el vector. 

• El mètode listen escolta i rep el missatge. 
• El mètode shutdown tanca la connexió. 
 

Fitxer:  
Aquesta classe disposa dels següents mètodes amb les següents funcions: 

• El mètode Fitxer, és el constructor 
• El mètode llegirFitxer, obre el fitxer per lectura 
• El mètode escriureFitxer, obre el fitxer per escriptura 
• El mètode escriure, implementa la escriptura del fitxer 
• El mètode llegir, implementa la lectura del fitxer 
• El mètode tanca, tanca el fitxer 

 
Logger:  
Aquesta classe disposa dels següents mètodes amb les següents funcions: 

• El mètode logger, és el constructor 
• El mètode logMsg, escriu el missatge 
• Els mètodes log i datedLog escriu el comentari mes la data. 

 
Així doncs el diagrama de classes després del procés d’implementació de la 
fase de construcció quedaria de la següent manera: 

 
Fitxer

PortTalk

Logger

ProxyServer

Proxy

0..*

*

0..*

0..*

0..* 0..*

0..*

0..*

0..*

Connexió

0..*

Usuari

1

1

0..* 0..*

0..* 0..*0..*

constructor()
llegirFitxer()
escriureFitxer()

llegir()
escriure()

tanca()

logMsg()

log()

datedlog()

obrirSocket()
cfgFiltre()

proxychat()

filtre()
String listen()
shutdown()

fitxerFiltres()

fitxerHosts()

run()

retornaResposta()

0..*

 

 3.4.6  Prova: 
En aquest procés, l’objectiu ha estat fer proves de les diferents parts del 
programari a mesura que s’anaven desenvolupant. L’eina emprada per 
codificar ha estat el programa Eclipse, en el qual s’ha creat el projecte 
proxyserver, on esta emmagatzemat tot el codi i que es lliura com un annexa.  
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Tot el codi ha estat àmpliament comentat per facilitar-ne la comprensió i les 
futures modificacions. Per unitats les proves han estat les següents: 
 
• Proxy: Les proves van consistir en instal·lar el proxy en el ordinador 

portàtil sense cap mètode addicional per tal que retornes totes les 
pàgines demanades. Es va configurar el navegador perquè accedís al 
proxy i es va establir la comunicació amb una connexió telefònica via 
mòdem. Un cop instal·lat es van iniciar les proves de demanar pàgines 
alhora que es feien les correccions al codi, fins que va funcionar 
correctament. 

• Filtres: Amb la mateixa sistemàtica ja explicada en la part del proxy, es va 
instal·lar primer el filtre d’adreces i després el de continguts. El primer 
va funcionar molt aviat, però el segon va donar alguns problemes que 
venen comentats en el capítol de millores i limitacions. 

• Log: Finalment es va instal·lar la part del log, i es van realitzar les proves 
seguint el mateix esquema del proxy i els filtres, sense incidències 
remarcables. 

 
• EXEMPLES DE PROVES: 
 
• Filtre de continguts: 

A continuació es pot veure un exemple de funcionament amb i sense el 
proxy: 
Una de les paraules incloses en la llista de continguts no permesos es 
lotería, així doncs, un cop instal·lada l’aplicació procedim a fer una petició al 
navegador d’una pàgina amb continguts sobre loteries. Concretament 
emprarem www.cibelae.com . En fer la crida, aquest es el resultat obtingut: 

 

 
 
Ara eliminem l’aplicació i en repetir la crida obtenim el següent resultat, on es 
pot comprovar que apareix repetidament la paraula lotería: 
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• Filtre d’adreces: 
Si fem una petició a una de les adreces de la llista de no permeses com per 
exemple www.playboy.com obtenim el següent resultat: 
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• Error de connexió: 
Si fem una petició a una adreça inexistent obtenim el següent resultat: 
 

 

 3.4.7  Desplegament: 
Tal i com es veu en el gràfic de fases i processos del cicle de vida RUP, 
aquest procés no te activitat en aquesta fase. 

 3.5  Fase de transició 

 3.5.1  Desplegament: 
En el llibre “El Lenguaje Unificado de Modelado” G. Booch, J. Rumbaugh, 
I.Jacobson, es diu que el procés de desplegament cobreix la configuració 
del sistema per lliurar. Alhora de descriure les tasques d’aquest procés cal 
diferenciar entre el que serà el desplegament real, es a dir el lliurament de 
la memòria mes el codi i els corresponents annexes a la bústia 
d’activitats, i el que seria el lliurament del producte per comercialitzar. 
Pel que fa al lliurament al campus, aquest esta composat per dues parts, 
d’una banda la memòria, i de l’altre els annexes. En els annexes a part del 
pla de treball, els informes quinzenals i l’arxiu de planificació amb MSProject, 
s’inclou una carpeta amb el executable per lliurar i una altra amb tot el 
projecte d’eclipse per tal que el tribunal pugui revisar el programari 
Pel que fa al lliurament de tipus comercial, estaria composat per el 
executable d’instal·lació i els manuals de instal·lació, configuració i 
manteniment inclosos a la memòria.  

 3.5.2  Resta de fases 
Tal i com es veu en el gràfic de fases i processos del cicle de vida RUP, 
aquest procés no te activitat en aquesta fase. 
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 4  Capítol 4: Els manuals 

 4.1  Manual d’instal·lació 
Per a realitzar la instal·lació de l’aplicació cal seguir els següents passos: 
 
• Guardar en el disc dur del servidors el contingut de la carpeta bin. 
• Des de la consola executar en la carpeta bin la següent comanda: 

 java ProxyTFC/Proxy 
• Existeix la possibilitat de configurar un servei d’instal·lació en el SO 

Windows o Unix de manera que la comanda s’executi automàticament en 
l’arrencada del servidor, per tal de configurar aquesta opció s’han inclòs dos 
links en el capítol 8, que corresponen a les instruccions per configurar 
aquests serveis tant per a Windows com per a Unix. Si no es fa així, caldrà 
executar la comanda desprès de cada re-inicialització del servidor. 

• En el navegador caldrà configurar l’accés al proxy segons la següent 
figura: 

• Per realitzar la des-instal·lació, només cal eliminar la carpeta dels 
executables. 

 

 

 4.2  Manual de configuració 
 

Per tal d’accedir a la configuració, només cal buscar dins la carpeta ProxyTFC 
els arxius Filtres i hosts. 
En primer lloc editarem amb un programa com el bloc de notes l’arxiu 
filtres. Un cop editat podrem treure o afegir noves paraules a la llista de 
continguts no permesos, tal i com es veu en la figura següent: 

 
 

 
 



TFC Xarxes. Filtrat de Pàgines Web Tardor/2007 

Memòria del projecte   Josep Ignasi Segura Pont 
 

Pàgina 49 de 56   
 
Memòria del projecte           Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes 

 
 
Seguidament procedirem igualment amb l’arxiu hosts. Un cop editat podrem 
treure o afegir noves adreces a la llista d’adreces no permeses, tal i com es veu 
en la figura següent: 

 

 
 

Cada vegada que es facin modificacions en els arxius, cal reiniciar la 
aplicació per tal que els canvis tinguin efecte. 
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 4.3  Manual de manteniment 
Donada la senzillesa de l’aplicació, no hi ha tasques de manteniment del 
programari mes enllà de la re-instalació en cas de experimentar problemes 
tècnics. D’altra banda, de cara a millorar la efectivitat del filtrat, es necessari 
accedir al log de l’aplicació per tal de realitzar tasques d’anàlisis de l’activitat 
de navegació i modificar la configuració a partir de la informació present 
en el log. Per tal d’accedir a el històric, només cal editar l’arxiu proxy de la 
carpeta proxyTFC, tal i com es veu en la seguint figura: 

 

 
 
També és possible realitzar modificacions en les pantalles que es mostren 
a l’usuari quan aquest fa una petició d’una URL no permesa, d’un contingut no 
permès o be d’una URL en un servidor inexistent o fora de servei. Per defecte 
les pantalles que es presentes son les següents: 
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 5  Capítol 5: Millores i limitacions 
En quan a millores, i tenint en compte les utilitats analitzades dels quatre 
productes comercials, podrien afegir-se les següents: 

• Selecció d’horaris de navegació 
• Filtrat de content type 
• Filtrat de navegació per “llistes negres” categoritzades 
• Preselecció de filtres segons edat 
• Filtrat per usuaris (IP’s) 

 
En quan a limitacions, durant el procés de proves de la fase de construcció es 
va evidenciar una limitació en quan al filtrat de continguts. Es tracta de la 
impossibilitat de detectar algunes pàgines amb contingut inclòs a la llista de no 
permès. Aquest fet es dona principalment en dos casos: 

• Quan l’arxiu del servidor web es lliura en format GZIP ( comprimit) 
l’analitzador semàntic no pot llegir el contingut i el dona per bo. 

• Quan les pàgines son molt dinàmiques el proxy no detecta els continguts, 
ja que aquests només es processen en local 

 6  Capítol 6: Conclusions 
Pel que fa als objectius principals, ambdós s’han assolit plenament. D’una 
banda, l’aplicació disposa de les funcionalitats previstes en el procés de recollida 
de requisits de la fase d’inici, i de l’altre, el seguiment sistemàtic de les fases i 
processos del cicle de vida R.U.P ha permès disposar d’un model de referència 
per a posteriors desenvolupaments. Per tal de consolidar aquest objectiu, s’ha 
treballat especialment la memòria, tot i assegurant que quedi registrat en 
aquesta, totes les tasques i activitats realitzades. 
La revisió dels objectius secundaris, dona com a resultat una valoració força 
positiva. S’ha aconseguit garantir la flexibilitat mitjançant la configuració client – 
servidor amb el proxy, s’ha assolit el model d’orientació a objecte amb el 
llenguatge Java , s’ha seguit al 100 % la seqüència del cicle de vida RUP, S’han 
elaborat els manuals necessaris per a l’explotació de l’aplicació, s’han fet els 
lliuraments complint estrictament les dates previstes al pla docent de 
l’assignatura i tot aquest procés ha estat registrat en la memòria del projecte. 

 

 7  Capítol 7: Glossari 
Actor: Conjunt de papers que fa una entitat exterior en relació amb un 
programari; cada paper correspon a un cas d’us. 
Analitzador semàntic: Utilitat que analitza el contingut de la informació d’una 
pàgina web abans de lliurar-la a l’usuari a la recerca de continguts o paraules no 
permesos. 
Arquitectura client/servidor: Sistema distribuit en que un programa , el servidor 
, gestiona un recurs compartit en relació amb el qual altres programes i els 
clients poden demanar funcions determinades. 
Cas d’us: Interacció entre el programari i un actor o mes que comporta una o 
mes accions. 
Cicle de vida: Conjunt d’etapes del desenvolupament de programari per les 
quals es passa en l’ordre establert prèviament. 
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Cicle de vida Rational Unified Proces: Cicle de vida incremental e iteratiu 
format per quatre fases ( inici, elaboració, construcció i transició) i els seus 
corresponents processos iteratius. 
Classe: Conjunt d’objectes que tenen els mateixos atributs i operacions. 
Enginyeria de programari: Conjunt de les tècniques , mètodes i eines que es 
fan servir per a produir programari. 
Esdeveniment: Fet que es por produir en un instant en el temps i que pot 
provocar una transició. 
Estat: Situació durant la vida d’un objecte o la durada d’una interacció en que 
compleix alguna condició , duu a terme alguna activitat o espera algun 
esdeveniment. 
Línia de vida: Interval de temps durant el qual un paper existeix. 
Llista blanca: Llista d’adreces permeses per accedir-hi des de un navegador. 
Llista negra: Llista d’adreces no permeses per accedir-hi des de un navegador. 
Requisits: Descripció del comportament, restriccions i propietats del programari. 
UML: Unified Modeling Language, Model estàndard per a la construcció de 
programari orientat a objectes. 

 

 8  Capítol 8: Bibliografia i Webgrafia 
 

• “El Lenguaje Unificado de Modelado” G. Booch, J. Rumbaugh, 
I.Jacobson. Ed. Addison Wesley Iberoamericana ISBN 84-7829-028-1 

• “Enginyeria del Progamari” B. Campderrich Falgueras, Recerca 
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• Web del proveïdor del navegador Magic Desktop  
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• Web del proveïdor del filtre Cyberpatrol 
http://www.cyberpatrol.com/ 

• Web del proveïdor del navegador Kidrocket 
http://kidrocket.org/ 

• Projecte per a protegir els menors a internet 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/index_en.htm 

• Projecte Inhope 
http://protegeles.com 

• Comparació de programari 
http://www.sip-bench.eu/sipbench.php?page=home&lang=es 

• Crear un servei definit per l’usuari en Windows 
http://support.microsoft.com/kb/137890 

• Crear scripts d’inici del sistema i execució programada de comandes en 
Unix 
http://www.zonasiete.org/manual/ch14.html 
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 9  Capítol 9: Annexos 
 9.1  Annexa 1:Informes Quinzenals  

 9.2  Annexa 2:Arxiu MS Project de planificació 

 9.3  Annexa 3:Pla de treball 

 9.4  Annexa 1:El producte 

 9.5  Annexa 2:Projecte Eclipse. 
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1 Quinzena 
L’informe quinzenal fa referència al període del 1 fins al 14 d’Octubre 

2 Esdeveniments 
Durant la quinzena s’han produït tres esdeveniments que afecten directament la 
planificació i el desenvolupament del projecte: 

2.1 2-10-07: Missatge de Maria Isabel March sobre el Pla de treball 
Imputs a destacar: 

2.1.1 Valoració de Pla de Treball. El pla presentat compleix els requeriments 
establerts en el pla docent del TFC. 

2.1.2 Recomanacions d’iteració disseny – programació: Les fases de disseny i 
programació no han se ser consecutives sinó iteratives. 

2.1.3 Recomanacions d’elaboració de la memòria: Elaboració de la memòria 
paral·lelament al desenvolupament del projecte i registre de links emprats. 

2.2 6-10-07:Trobada d’inici de semestre. Malgrat no haver pogut assistir a la 
trobada, del resum penjat al fòrum es desprenen informacions d’interès pel que 
al sistema d’avaluació i les fases del TFC.  

2.3 10-10-07:Confirmació de dates de l’auditoria tècnica a la Central de Haifu 
(Taiwan). Del 24 de Novembre al 1 de Desembre viatjaré a Taiwan per motius 
laborals, amb la qual cosa caldrà modificar la planificació inicial del pla de treball, 
que per aquesta setmana preveia la codificació i proves de les eines de 
configuració.  

3 Tasques planificades 
Les següents tasques estaven planificades per a la quinzena: 
 

• Enginyeria de sistemes: Filtre de pàgines web 
 

• Anàlisi de requisits : Filtre de pàgines web 
 

• Disseny: Filtre de pàgines web 
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4 Tasques realitzades 

4.1 Repàs del protocol http. Funcionament del protocol . 

4.2 Recerca d’informació sobre el protocol http en Proxy (client – servidor). 
Exemples d’aplicacions client – servidor.  

4.3 Repàs de la programació de sockets amb Java. Revisió dels apunts de les 
assignatures de xarxes per tal de dissenyar la comunicació client – 
servidor.  

4.4 Recerca d’informació sobre programació multi-procès o multitasca. Per tal 
de assolir els coneixements que permetin dotar l’aplicació de la possibilitat 
de funcionar amb diversos usuaris alhora. 

4.5 Desenvolupament de la idea inicial d’opcions de configuració. Inicialment 
considero dues opcions de filtrat. 

4.5.1 Fitxer de configuració per filtrat amb paraules 

4.5.2 Fitxer de configuració per filtrat amb adreces 

4.6 Mirar funcionalitats de productes comercials i lliures similars, base per a 
l’ampliació a noves funcionalitats. Recerca a la xarxa d’exemples de 
productes comercials i alguns lliures per tal de conèixer el tipus de 
funcionalitats comunes i algunes especifiques susceptibles de ser incloses 
en l’especificació del projecte. 

4.7 Inici de creació de diagrames classes, casos d’us, activitat. Establiment a 
grans trets dels eixos principals dels diagrames. 

 

5 Desviacions 
Les desviacions amb el programa del pla de Treball es deuen a la necessitat de 
repassar el protocol HTTP ,la programació de sockets i fer la recerca de 
programació multi-procès. D’altra banda, la tasca de mirar funcionalitats d’altres 
productes similars, es pot considerar part de l’etapa d’enginyeria de sistemes i 
anàlisi de requisits, amb la qual cosa no esdevé una desviació del programa. 
 

6 Conclusió 
Durant la quinzena s’han assolit els objectius previstos al programa del pla de 
treball pel que fa a l’etapa de anàlisi de requisits i enginyeria de sistemes. La part 
de disseny ha quedat parcialment endarrerida, però el temps emprat en el repàs 
de protocol HTTP, i programació de sockets facilitarà la tasca de les properes 
setmanes. Caldrà però tenir en compte la impossibilitat d’avançar amb el projecte 
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la darrera setmana del mes de Novembre i per tant, es fa necessari modificar el 
programa del pla de treball. 

 
 
 

7 Previsions per la quinzena següent 
La planificació de les properes dues setmanes esta centrada en les eines de 
configuració, tot i que tenint en compte les recomanacions de la consultora i els 
esdeveniments de la primera quinzena, és probable que dediqui la primera 
setmana a les proves amb un proxy que envií tot el que rebi al navegador. 
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1 Quinzena 
L’informe quinzenal fa referència al període del 15 fins al 28 d’Octubre 

2 Esdeveniments 
Durant la quinzena no s’han produït esdeveniments que afectin directament la 
planificació i el desenvolupament del projecte: 

3 Tasques planificades 
Les següents tasques estaven planificades per a la quinzena: 
 

• Enginyeria de sistemes: Eines de configuració 
 

• Anàlisi de requisits : Eines de configuració 
 

• Disseny: Eines de configuració 
 
 

4 Tasques realitzades 

4.1 Anàlisi de requeriments del filtre.  

S’analitzen les funcionalitats de programes similars, i s’estableixen dues 
opcions bàsiques de filtració. Aquestes es basen en filtració per pàgines 
web i filtració per paraules que no poden ésser presents en els continguts 
demanats pel client. Es deixa per la part final del projecte la possibilitat de 
incorporar alguna funcionalitat de filtrat addicional.  

4.2 Proves amb codi:   

Disseny del proxy que rep tot i passa tot. Es deixa temporalment fora de 
l’aplicació el filtrat fins que el proxy funcioni correctament.  

4.3 Proves amb versió de client únic.  

Es deixa per mes endavant la possibilitat de que el proxy rebi peticions 
simultànies de diversos clients. 

4.4 Disseny del esquema de funcionament del filtre.  

Per tal de assolir els coneixements que permetin dotar l’aplicació de la 
possibilitat de funcionar amb diversos usuaris alhora. 
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4.5 Seguiment del procés de creació de diagrames classes  
 

5 Desviacions 
La desviació principal es deu al fet de que s’han inciat les tasques de codificació i 
proves del proxy, en lloc de seguir amb la fase d’especificació i anàlisi de 
requeriments. 
 

6 Conclusió 
En paral·lel al anàlisi dels requeriments de l’aplicació , s’ha iniciat el procés de 
codificació, per tal d’assolir unes funcionalitats bàsiques, i posteriorment  poder 
ampliar-les amb d’altres disponibles en els productes analitzats , de manera que 
l’especificació final s’haurà d’anar modificant al llarg del projecte. 

 

7 Previsions per la quinzena següent 
La planificació de les properes dues setmanes esta centrada en el 
desenvolupament del proxy i l’inici de les proves del filtre de pàgines a partir d’una 
llista determinada a les eines de configuració i d’aparició de paraules fixades a la 
llista de configuració en els continguts de les pàgines sol·licitades. Finalment si les 
activitats anteriors es finalitzen, s’iniciarà les proves per a clients múltiples.
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1 Quinzena 
L’informe quinzenal fa referència al període del 29 d’Octubre fins l’11 d’Novembre 

2 Esdeveniments 
Durant la quinzena s’han produït dos esdeveniments: 
 
4/11/07 Lliurament de la Pac2 
12/11/07 Comentaris de Maria Isabel March Hermo sobre la Pac 2 

3 Tasques planificades 
Les següents tasques estaven planificades per a la quinzena: 
 

• Enginyeria de sistemes: Log de registre de navegació 
 

• Anàlisi de requisits : Log de registre de navegació 
 

• Disseny: Log de registre de navegació 
 
 

4 Tasques realitzades 

4.1 Disseny de l’esquema de funcionament: 

Ja lliurat en la Pac2 
 

4.2 Establiment de les classes:   
Proxy: Classe principal Main que crearà la classe proxyserver. 
 
Proxyserver: Classe que implementa la funcionalitat del proxy, es a dir en 
aquesta classe hi ha tots els mètodes que permeten realitzar les tasques pròpies 
del proxy, ames de les crides a les llistes dels arxius on tenim les paraules i URL 
no permeses. 
 
PortTalk: La funció d’aquesta classe és la comunicació entre el proxy i els hosts 
on estan les URL demanades pel client. 
 
Fitxer: Classe que implementa els mètodes necessaris per a treballar amb 
fitxers.  
 
Logger: L’objectiu d’aquesta classe és el registre de tots els missatges generats 
a partir de l’arribada d’una petició d’un client. 
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4.3 Proves amb el codi de les classes.  

Es comencen les proves amb codi. Partint de la classe proxyserver i 
portTalk, s’inicien les proves amb una connexió via modem telefònic i el 
programa Eclipse. 

4.4 Elaboració de diagrames.  

Per tal de disposar de material per a la memòria, es dibuixen en Visio els 
diagrames de casos d’ús, desplegament i d’estats. 
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5 Desviacions 
La desviació principal es deu al fet de que s’han iniciat les proves amb les classes 
proxyserver i PortTalk, en lloc de seguir amb la fase d’especificació i anàlisi de 
requeriments. D’altra banda, durant la quinzena s’ha evidenciat un cert retard en 
l’elaboració de la memòria. 
 

6 Conclusió 
Les conclusions de la quinzena van principalment en dos sentits. D’una banda la 
necessitat de continuar treballant amb l’eclipse per tal de fer funcionar les classes 
proxyserver i portTalk, i de l’altre la necessitat de donar una empenta a la memòria 
les properes 3 setmanes. 

 

7 Previsions per la quinzena següent 
La quinzena següent , ha de servir per a avançar en les tasques de proves de codi 
i la memòria, donat que no tinc viatges planificats per aquestes dues setmanes i 
tenint en compte que la quinzena següent només disposaré dels dies 6, 7 8 i 9 per 
avançar el TFC.
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1 Quinzena 
L’informe quinzenal fa referència al període del 12 de novembre fins el 25  de 

Novembre 

2 Esdeveniments 
Durant la quinzena no s’han produït esdeveniments a destacar. 

3 Tasques planificades 
Les següents tasques estaven planificades per a la quinzena: 
 

• Codificació i proves: Filtre de pàgines web. 
 

• Codificació i proves: Eines de configuració. 
 
 

4 Tasques realitzades 

4.1 Codificació i proves: 

Es continuen les proves amb codi. Un cop codificades la totalitat de les classes, 
es realitzen proves, amb una connexió via modem telefònic i el programa 
Eclipse, de les funcionalitats del filtre. La funcionalitat de filtre d’adreces funciona 
correctament, mentre que la  de filtre per continguts no fa la seva funció 
correctament.  

4.2 Elaboració de la memòria:  

Es continua en paral·lel amb les proves del codi, l’elaboració de la memòria. 
Durant les dues setmanes s’ha treballat l’estructura i la distribució de continguts. 

 

5 Desviacions 
No hi ha desviacions significatives del programa del pla de treball. A destacar 
únicament, que les proves es realitzen sobre la totalitat de l’aplicació en lloc de 
fer-ho seqüencialment en les etapes Filtre, eines de configuració i log. 
 

6 Conclusió 
Les conclusions de la quinzena és que s’ha progressat adequadament pel que fa 
al codi tot i els problemes amb la filtració de continguts. Pel que fa a la memòria, 
s’ha començat a elaborar l’estructura, de manera que en les properes setmanes 
es puguin consolidar en ella els continguts disponibles. 
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7 Previsions per la quinzena següent 
La quinzena següent  està molt afectada pels viatges professionals. 
Malauradament no podré continuar les proves de codi, així doncs intentaré 
avançar al màxim la part estructural de la memòria i recuperar el temps en la 
quinzena següent.
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1 Quinzena 
L’informe quinzenal fa referència al període del 26 de novembre fins el 9  de 

Desembre. 

2 Esdeveniments 
L’esdeveniment principal de la quinzena ha estat el viatge per motius laborals a 
Taipei (Taiwan), la qual cosa ha reduït el temps disponible de la quinzena en un 
50%. 

3 Tasques planificades 
Les següents tasques estaven planificades per a la quinzena: 
 

• Codificació i proves: Eines de configuració. 
 

• Codificació i proves: Log. 
 
 

4 Tasques realitzades 

4.1 Codificació i proves: 

Durant la setmana de temps efectiu disponible, es continuen les proves amb 
codi. La setmana s’ha dedicat a esbrinar mitjançant proves amb una connexió 
via modem telefònic i el programa Eclipse, l’origen dels problemes de la 
funcionalitat del filtre de continguts. El problema es concreta en la no detecció de 
les paraules no permeses en l’arxiu de configuració.  

4.2 Elaboració de la memòria:  

Es continua en paral·lel amb les proves del codi, l’elaboració de la memòria. 
Durant la setmana s’ha treballat la part inicial on es s’estableixen els antecedents 
i la problemàtica associada a l’accés lliure a internet en l’àmbit laboral i domèstic. 

 

5 Desviacions 
No hi ha desviacions significatives del programa del pla de treball. A destacar 
únicament, que les proves es realitzen sobre la totalitat de l’aplicació en lloc de 
fer-ho seqüencialment en les etapes eines de configuració i log. 
 

6 Conclusió 
Les conclusions de la quinzena és que s’ha progressat en les tasques de 
troubleshooting de la funcionalitat de filtre de continguts, malgrat que les 
previsions de la quinzena indicaven que el codi hauria de funcionar en la seva 
totalitat. Pel que fa a la memòria, s’han consolidat continguts de justificació del 
projecte, principalment mitjançant articles que donen informació concreta sobre 
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problemàtiques generades en l’àmbit laboral i domèstic per l’accés lliure a tots els 
continguts de la xarxa. 

 

7 Previsions per la quinzena següent 
La quinzena següent  inclou el lliurament de la PAC3, així doncs, l’objectiu 
fonamental serà el lliurament del codi sencer i funcionant correctament, i un 35% 
de la memòria. 
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1 Quinzena 
L’informe quinzenal fa referència al període del 10 de Desembre fins el 23  de 

Desembre. 

2 Esdeveniments 

3 Tasques planificades 
Les següents tasques estaven planificades per a la quinzena: 
 

• Codificació i proves: Eines de configuració. 
 

• Codificació i proves: Log. 
 
 

4 Tasques realitzades 

4.1 Codificació i proves: 

Durant la setmana de temps efectiu disponible, es continuen les proves amb 
codi. La setmana s’ha dedicat a esbrinar mitjançant proves amb una connexió 
via modem telefònic i el programa Eclipse, l’origen dels problemes de la 
funcionalitat del filtre de continguts. El problema es concreta en la no detecció de 
les paraules no permeses en l’arxiu de configuració.  

4.2 Elaboració de la memòria:  

Es continua en paral·lel amb les proves del codi, l’elaboració de la memòria. 
Durant la setmana s’ha treballat la part inicial on es s’estableixen els antecedents 
i la problemàtica associada a l’accés lliure a internet en l’àmbit laboral i domèstic. 

 

5 Desviacions 
No hi ha desviacions significatives del programa del pla de treball. A destacar 
únicament, que les proves es realitzen sobre la totalitat de l’aplicació en lloc de 
fer-ho seqüencialment en les etapes eines de configuració i log. 
 

6 Conclusió 
Les conclusions de la quinzena és que s’ha progressat en les tasques de 
troubleshooting de la funcionalitat de filtre de continguts, malgrat que les 
previsions de la quinzena indicaven que el codi hauria de funcionar en la seva 
totalitat. Pel que fa a la memòria, s’han consolidat continguts de justificació del 
projecte, principalment mitjançant articles que donen informació concreta sobre 
problemàtiques generades en l’àmbit laboral i domèstic per l’accés lliure a tots els 
continguts de la xarxa. 
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7 Previsions per la quinzena següent 
La quinzena següent  inclou el lliurament de la PAC3, així doncs, l’objectiu 
fonamental serà el lliurament del codi sencer i funcionant correctament, i un 35% 
de la memòria. 
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1 Quinzena 
L’informe quinzenal fa referència al període del 24 de Desembre fins el 6  de 
Gener del 2008. 

2 Esdeveniments 

3 Tasques planificades 
Les següents tasques estaven planificades per a la quinzena: 
 

• Codificació i proves: Eines de configuració. 
 

• Codificació i proves: Log. 
 
 

4 Tasques realitzades 

4.1 Codificació i proves: 

Durant la setmana de temps efectiu disponible, es continuen les proves amb 
codi. La setmana s’ha dedicat a esbrinar mitjançant proves amb una connexió 
via modem telefònic i el programa Eclipse, l’origen dels problemes de la 
funcionalitat del filtre de continguts. El problema es concreta en la no detecció de 
les paraules no permeses en l’arxiu de configuració.  

4.2 Elaboració de la memòria:  

Es continua en paral·lel amb les proves del codi, l’elaboració de la memòria. 
Durant la setmana s’ha treballat la part inicial on es s’estableixen els antecedents 
i la problemàtica associada a l’accés lliure a internet en l’àmbit laboral i domèstic. 

 

5 Desviacions 
No hi ha desviacions significatives del programa del pla de treball. A destacar 
únicament, que les proves es realitzen sobre la totalitat de l’aplicació en lloc de 
fer-ho seqüencialment en les etapes eines de configuració i log. 
 

6 Conclusió 
Les conclusions de la quinzena és que s’ha progressat en les tasques de 
troubleshooting de la funcionalitat de filtre de continguts, malgrat que les 
previsions de la quinzena indicaven que el codi hauria de funcionar en la seva 
totalitat. Pel que fa a la memòria, s’han consolidat continguts de justificació del 
projecte, principalment mitjançant articles que donen informació concreta sobre 
problemàtiques generades en l’àmbit laboral i domèstic per l’accés lliure a tots els 
continguts de la xarxa. 
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7 Previsions per la quinzena següent 
La quinzena següent  inclou el lliurament de la PAC3, així doncs, l’objectiu 
fonamental serà el lliurament del codi sencer i funcionant correctament, i un 35% 
de la memòria. 



 

 

 



Id Duración Nombre de tarea Comienzo

1 113 días TFC dom 23/09/07
2 7 días 01 - Planificació TFC (PAC 1) dom 23/09/07
3 7 días 01.01 - Elaboració Pla de Treball TFC dom 23/09/07

4 0 días 01.02 - Lliurament Pla de Treball TFC (PAC 1) dom 30/09/07

5 55 días 02 - Fases d'inici i elaboració (PAC 2) lun 01/10/07
6 55 días 02.01 - Fase d'inici (Pac 2) lun 01/10/07
7 3 días 02.01.01 - Proxy + Filtres + Log ( Modelat del negoci) lun 01/10/07

8 3 días 02.01.01 - Proxy + Filtres + Log ( Recollida de requisits) jue 04/10/07

9 3 días 02.01.01 - Proxy + Filtres + Log ( Anàlisi) dom 07/10/07

10 3 días 02.01.01 - Proxy + Filtres + Log ( Disseny) mié 10/10/07

11 1 día 02.01.01 - Proxy + Filtres + Log ( Implementació) sáb 13/10/07

12 1 día 02.01.01 - Proxy + Filtres + Log ( Proves) dom 14/10/07

13 1 día 02.01.01 - Proxy + Filtres + Log ( Desplegament) lun 15/10/07

14 40 días 02.02 - Fase d'elaboració (Pac 2) mar 16/10/07
30 3 días 02.02.01 - Proxy + Filtres + Log ( Modelat del negoci) mar 16/10/07

31 4 días 02.02.01 - Proxy + Filtres + Log ( Recollida de requisits) vie 19/10/07

32 4 días 02.02.01 - Proxy + Filtres + Log ( Anàlisi) mar 23/10/07

33 5 días 02.02.01 - Proxy + Filtres + Log ( Disseny) sáb 27/10/07

34 1 día 02.02.01 - Proxy + Filtres + Log ( Implementació) jue 01/11/07

35 1 día 02.02.01 - Proxy + Filtres + Log ( Proves) vie 02/11/07

36 1 día 02.02.01 - Proxy + Filtres + Log ( Desplegament) sáb 03/11/07

37 0 días 02.03 - Lliurament PAC2 dom 04/11/07
38 41 días 03 - Fase de contrucció(PAC 3) lun 05/11/07
39 5 días 03.01 - Fase de contrucció(PAC 3) lun 05/11/07

40 1 día 03.01.01 - Proxy + Filtres + Log ( Modelat del negoci) sáb 10/11/07

41 1 día 03.01.02 - Proxy + Filtres + Log ( Recollida de requisits) dom 11/11/07

42 3 días 03.01.03 - Proxy + Filtres + Log ( Anàlisi) lun 12/11/07

43 10 días 03.01.04 - Proxy + Filtres + Log ( Disseny) jue 15/11/07

44 10 días 03.01.05 - Proxy + Filtres + Log ( Implementació) dom 25/11/07

45 10 días 03.01.06 - Proxy + Filtres + Log ( Proves) mié 05/12/07

46 1 día 03.01.07 - Proxy + Filtres + Log ( Desplegament) dom 16/12/07

47 0 días 03.02 - Lliurament PAC3 dom 16/12/07
48 23 días 04 -Fase de transició (Memòria + Producte) lun 17/12/07
49 23 días 04.01 - Elaboració memòria i preparació lliurament codi lun 17/12/07

50 0 días 04.02 - Lliurament (Memòria + Producte) dom 13/01/08
51 6 días 05 - Presentació TFC lun 14/01/08
52 6 días 05.01 - Elaboració Presentació TFC lun 14/01/08
53 0 días 05.02 - Lliurament Presentació TFC lun 21/01/08
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1 Descripció del TFC 

1.1 Antecedents  
Internet ha esdevingut una eina molt potent tant en l’àmbit de l’educació, des de 
la primària fins la universitària, com en l’àmbit professional. La xarxa permet 
l’accés ràpid a tota mena de continguts i per tant emprar-la afavoreix la 
competitivitat i l’eficiència en el mon empresarial i millora el rendiment en l’àmbit 
de l’educació. Ara be, l’accés a determinats continguts presents a la xarxa pot 
tenir efectes negatius pel que fa a menors d’edat, o esdevenir una distracció pel 
que fa a l’àmbit professional. Per tal d’evitar aquesta problemàtica tant pares i 
educadors com empresaris o institucions demanen eines que els permetin seguir 
gaudint dels avantatges d’emprar Internet, però mantenint un cert control sobre 
els continguts als que l’usuari te accés. És en aquest context, on s’emmarca el 
projecte a desenvolupar com a TFC, desenvolupar una eina de filtrat de pàgines 
web. que permeti als usuaris navegar per la xarxa amb normalitat, però barrant 
l’accés als continguts que l’administrador ha seleccionat en funció del perfil de 
l’usuari. 
 

1.2 Filosofia 
La filosofia del projecte és la d’oferir un producte totalment obert, amb múltiples 
opcions de configuració,  tot i que tenint en compte que el producte pot ser 
emprat tant per l’administrador de sistemes d’una gran empresa, com per un 
pare amb pocs coneixements de software, la interacció amb el programa és 
basarà en la selecció de perfils d’usuari predeterminats, però alhora oberts a 
opcions de personalització de l’administrador.   

1.3 Objectius 
L’objectiu primari, és el desenvolupar una aplicació client-servidor en Java per a 
realitzar les funcions de filtrat de pagines web utilitzant les capacitats d’un Proxy. 
Pel que fa als objectius secundaris,el primer és tal i com s’esmenta en el pla 
docent, dotar aquesta eina d’opcions definides mitjançant fitxers de configuració, 
per tal de filtrar els continguts (paraules) o adreces que es volen filtrar i com a 
segon objectiu secundari, disposar d’una utilitat per  guardar un log d’activitat 
dels usuaris. 

1.4 Estratègia 
L’estratègia triada per tal d’assolir l’objectiu principal i els secundaris gira entorn 
del model de Cicle de Vida iteratiu i incremental basat en el cicle de vida en 
cascada. Aquest és basa en desenvolupar el projecte per etapes consecutives, 
però amb la particularitat de que permet desenvolupar parts del projecte, evitant 
d’aquesta manera els problemes del l’anàlisi de requisits incomplert. Les parts 
objecte d’aquest cicle de vida serien d’una banda l’aplicació de filtrat, d’una altra 
les utilitats de configuració i finalment el log o registre de navegació de l’usuari.  
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1.5 Etapes 
Partint del model de cicle de vida triat per a l’enginyeria de programari, les 
etapes del projecte seran les següents: 
 

1. Enginyeria de sistemes 
2. Anàlisi de requisits 
3. Disseny 
4. Codificació 
5. Proves 
6. Documentació 

1.6 Recursos 
Els recursos per al projecte son de quatre tipus: 
 
Hardware: Maquinari necessari per al desenvolupament del projecte, ordinadors 
personals, impressores, accés a Internet. 
Software: Sistema operatiu windows XP, paquet MS office ( Power Point inclòs), 
MS project,  java,Visio 2000. 
Documentació: La documentació bàsica a emprar per l’elaboració del projecte 
la constitueixen els apunts de les assignatures realitzades a ETIS.  
Temps: El temps disponible s’articula en dos eixos: 
 
De dilluns a divendres: En aquests dies, disposo d’una finestra de dues hores 
diàries aproximadament entre les 20:00 i les 22:00 hores, excepte els dies de 
viatge per motius de feina. Es en aquestes hores, que realitzaré tasques de 
enginyeria, anàlisi i disseny, deixant la tasca de codificació i proves pels caps de 
setmana, on disposo de finestres molt mes amples i per tant mes adequades a 
aquest tipus de treball. 
 
Cap de setmana: Els caps de setmana disposaré de dos finestres idèntiques de 
8 hores, de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00 amb possibilitat de perllongar-les en 
el cas de patir desviacions amb la programació de tasques. Es en aquestes 
finestres que desenvoluparé les tasques de codificació i proves, i en general les 
tasques que requereixen de mes hores continuades de feina, evitant així la 
fragmentació que generaria desenvolupar-les entre setmana.  

1.7 Lliuraments 
Quatre son els lliuraments a fer durant el semestre: 
 
Lliurament Pac 1: Pla de Treball ( 30/09/07) 
Lliurament Pac 2: Enginyeria de sistemes, anàlisi de requisits i disseny( 4/11/07) 
Lliurament Pac 3: L’aplicació ( 16/12/07) 
Lliurament Memòria del TFC ( 13/01/08) 
Lliurament Presentació del TFC ( 21/01/08) 
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2 Objectius generals i específics 

2.1 Objectius generals  
Cal diferenciar els objectius generals del TFC en funció de dos necessitats. D’una 
banda assolir coneixements pràctics de desenvolupament del projecte, que un cop 
finalitzats els estudis, permetin el desenvolupament de projectes informàtics de 
qualsevol tipus, i de l’altra aconseguir desenvolupar un producte o aplicació que resulti 
útil i resolgui el problema plantejat en el pla docent de l’assignatura. Es bàsic doncs 
mantenir un equilibri entre ambdós objectius, per tal de lliurar un TFC que acompleixi 
els objectius generals de l’assignatura: 
 
Desenvolupament sistemàtic d’un projecte: Aquest objectiu esta relacionat amb el 
seguiment sistemàtic de les etapes i processos estudiats en les assignatures d’ETIS. 
El que volem aconseguir és adquirir coneixements pràctics de desenvolupament, mes 
enllà de centrar-nos exclusivament en resoldre el problema plantejat. Es a dir, per 
assolir aquest objectiu, cal mantenir l’enfocament sobre el procés i evitar de simplificar 
la sistemàtica a resoldre el problema. 
 
Utilitat de l’aplicació: Òbviament, no podrem considerar que em assolit l’objectiu de 
l’assignatura, si tot i seguir un model de desenvolupament absolutament acadèmic, 
l’aplicació resultant no soluciona el problema plantejat, es a dir, l’aplicació haurà de 
resoldre el problema de permetre el filtrat de pàgines web, alhora que posa a 
disposició de l’administrador eines flexibles de configuració i finalment una utilitat 
d’emmagatzematge del log de navegació de l’usuari. 
 

2.2 Objectius específics  
 
Documentació acurada del desenvolupament del projecte: Aquest objectiu es 
relaciona amb l’objectiu general de desenvolupament sistemàtic, i te la seva justificació 
en la necessitat de disposar de registres de totes les tasques realitzades en les 
diverses fases del projecte. Son aquest registres els que un cop transferits a la 
memòria del TFC, permetran d’una banda avaluar el treball al tribunal, i de l’altra, 
esdevenir una eina de consulta i referència per a posteriors projectes.  
 
Eines de configuració estructurades:  Aquest objectiu específic, fa referència a 
d’utilitat de l’aplicació, i a la seva facilitat de configuració. Bàsicament es correspon 
amb la possibilitat d’estructurar les opcions de filtratge mitjançant la configuració de 
perfils d’usuari estàndard, i que poden ser personalitzades en funció de les 
estadístiques de navegació obtingudes mitjançant el log.  
 
Log estadístic de navegació de l’usuari:  Aquest objectiu específic fa referència a 
l’aplicació, i és el que li dona la inter-activitat a l’aplicació, ja que ha de permetre a 
l’administrador extreure conclusions sobre els hàbits de navegació de l’usuari, per tal 
de refinar i millorar les opcions de filtrat envers l’objectiu de l’aplicació. 
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3 Estructura del projecte 

3.1 Esquema de desenvolupament del TFC  
 

FILOSOFIA OBJECTIUS ESTRATEGIA

RECURSOS TASQUESCALENDARIFITES

PROBLEMA

 

3.2 Estructura de la planificació 
 

Enginyeria de
Sistemes Anàlisi de Requisits

DissenyCodificacióProves

Memòria Presentació

Pla de Treball

Pac 2

Pac 1

Pac 3

 
 

4 Planificació amb fites i temporalització 
Un cop definits el objectius, i tenint en compte la filosofia, estratègia i les etapes 
del projecte, a continuació es presenta la llista detallada de tasques i fites : 

4.1 Taula d’activitats i fites 
 

Estructura d’activitats 
Codi Tasca Activitat de nivell 1 Activitat de nivell 2 Activitat de nivell 3 
01 Planificació TFC    
01.01 Planificació TFC  Elaboració Pla de 

Treball TFC 
 

01.02 Planificació TFC  Lliurament Pla de 
Treball TFC (Pac 1) 
Fita 1 

 

02 Enginyeria de 
programari ( Pac 2) 

  

02.01 Enginyeria de 
programari ( Pac 2) 

Cicle de vida Filtre de 
pàgines web 

 

02.01.01 Enginyeria de 
programari ( Pac 2) 

Cicle de vida Filtre de 
pàgines web 

Enginyeria de 
sistemes 



TFC Xarxes. Filtrat de Pàgines Web  30/09/2007 
 
Josep Ignasi Segura Pont 

Pàgina 7 de 13    
 
Pac 1                                                                          Josep Ignasi Segura Pont 

Estructura d’activitats 
Codi Tasca Activitat de nivell 1 Activitat de nivell 2 Activitat de nivell 3 
02.01.02 Enginyeria de 

programari ( Pac 2) 
Cicle de vida Filtre de 
pàgines web 

Anàlisi de requisits 

02.01.03 Enginyeria de 
programari ( Pac 2) 

Cicle de vida Filtre de 
pàgines web 

Disseny 

02.02 Enginyeria de 
programari ( Pac 2) 

Cicle de vida Eines de 
configuració 

 

02.02.01 Enginyeria de 
programari ( Pac 2) 

Cicle de vida Eines de 
configuració 

Enginyeria de 
sistemes 

02.02.02 Enginyeria de 
programari ( Pac 2) 

Cicle de vida Eines de 
configuració 

Anàlisi de requisits 

02.02.03 Enginyeria de 
programari ( Pac 2) 

Cicle de vida Eines de 
configuració 

Disseny 

02.03  Enginyeria de 
programari ( Pac 2) 

Cicle de vida Log  

02.03.01  Enginyeria de 
programari ( Pac 2) 

Cicle de vida Log Enginyeria de 
sistemes 

02.03.02  Enginyeria de 
programari ( Pac 2) 

Cicle de vida Log Anàlisi de requisits 

02.03.03  Enginyeria de 
programari ( Pac 2) 

Cicle de vida Log Disseny 

02.04  Enginyeria de 
programari ( Pac 2) 

Lliurament Pac 2  
Fita 2 

 

03 Enginyeria de 
programari ( Pac 3) 

  

03.01 Enginyeria de 
programari ( Pac 3) 

Codificació i proves 
Filtre de pàgines web  

 

03.01.01 Enginyeria de 
programari ( Pac 3) 

Codificació i proves 
Filtre de pàgines web 

Programació 

03.01.02 Enginyeria de 
programari ( Pac 3) 

Codificació i proves 
Eines de configuració 

Tests d’aplicació 

03.02 Enginyeria de 
programari ( Pac 3) 

Codificació i proves 
Eines de configuració 

 

03.02.01 Enginyeria de 
programari ( Pac 3) 

Codificació i proves 
Log 
 

Programació 

03.02.02 Enginyeria de 
programari ( Pac 3) 

Codificació i proves 
Log 
 

Tests d’aplicació 

03.03 Enginyeria de 
programari ( Pac 3) 

Codificació i proves 
Log 

 

03.01 Enginyeria de 
programari ( Pac 3) 

Codificació i proves 
Log 

Programació 

03.02 Enginyeria de 
programari ( Pac 3) 

Codificació i proves 
Log 

Tests d’aplicació 

03.04  Enginyeria de 
programari ( Pac 3) 

Lliurament Pac 3 
Fita 3 

 

04 Memòria del TFC   
04.01 Memòria del TFC Elaboració de la 

Memòria TFC 
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Estructura d’activitats 
Codi Tasca Activitat de nivell 1 Activitat de nivell 2 Activitat de nivell 3 
04.02 Memòria del TFC Lliurament Memòria 

TFC  
Fita 4 

 

05 Presentació del TFC   
05.01 Presentació del TFC Elaboració 

Presentació del TFC 
 

05.02 Presentació del TFC Lliurament 
Presentació del TFC  
Fita 5 

 

 

4.2 Descripció dels lliuraments 

4.2.1 Pla de treball  TFC (PAC 1) 
En aquesta PAC, l’objecte de lliurament és el Pla de Treball. Aquest, ha de 
contenir la descripció del problema, el treball concret que es portarà a terme i la 
seva descomposició en tasques i fites temporals. 

4.2.2 Especificació i anàlisi (PAC 2) 
En la segona PAC s’inclouen les tasques corresponents a les etapes de anàlisi 
prèvia o enginyeria de sistemes, anàlisi de requisits i de disseny, segons el 
tipus de Cicle de Vida triat, que en el cas d’aquest TFC és el de Cicle de Vida 
iteratiu i incremental basat en el cicle de vida en cascada. 
 

4.2.3 Programació o codificació (PAC 3) 
En aquest lliurament s’inclou l’aplicació,que no és altra cosa que el codi 
resultant de convertir el disseny de l’etapa anterior en codi que pot ser 
processat per l’ordinador, un cop verificat el seu correcte funcionament amb les 
proves corresponents.  

4.2.4 Memòria TFC 
La memòria del TFC ha de sintetitzar el treball realitzat en el TFC i ha de 
permetre demostrar que s’han assolit els objectius esmentats anteriorment. 
Bàsicament ha de contenir tot el procés del TFC , des de la descripció del 
problema, la metodologia emprada per tal de resoldre el problema, i finalment 
la resolució del problema plantejat. 

4.2.5 Presentació TFC 
El darrer lliurament, inclou una presentació, que en el cas d’aquest TFC es farà 
amb MS Power Point, on amb un màxim de 20 diapositives, es sintetitzarà el 
treball realitzat amb el TFC, de manera que aquesta presentació doni al tribunal 
una visió detallada del treball l els permeti si s’escau de formular les preguntes 
oportunes. 

4.3 Temporalització 

4.3.1 Calendari del projecte 
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4.3.2 Diagrama de Gantt 
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