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Resum 

El projecte consisteix en implementar una aplicació de missatgeria instantània a l’estil de les tradicionals 
que es fan servir a Internet, però sobre una infrastructura P2P anomenada LaColla, que és una  
implementació d’una xarxa distribuïda col·laborativa descentralitzada orientada a grups.

LaColla és un prototipus implementat en llenguatge Java que ofereix una interfície API per desenvolupar 
aplicacions que s’independitzen de la complexitat d’aquest tipus de model P2P pur, a la vegada que 
exigeix que l’aplicació també n’implementi una interfície API per poder atendre a events asíncrons 
originats a la xarxa distribuïda.

L’aplicació de missatgeria instantània, anomenada InstantMessaging, també ha estat desenvolupada en 
Java i ha estat dissenyada per oferir una funcionalitat semblant a un client IRC, Messenger o similar, com 
ara: login, logout, consola d’events, usuaris connectats, converses privades, creació d’usuaris, estat dels 
usuaris, enviament de fitxers, smileys i pissarra electrònica.

Donat que l’interès d’aquest projecte rau en la resolució dels aspectes de la interacció amb LaColla més 
que en aspectes estètics, s’ha fet servir com a punt de partida una aplicació anomenada JChatIRC de 
codi obert disponible a Internet sota llicència GNU, amb l’objectiu d’aprofitar-ne la GUI. 

El resultat ha estat una aplicació de xat múltiple (IRC, Messenger i LaColla) totalment funcional que 
s’ajusta a la idiosincràsia de LaColla, extreu el màxim profit de l’API de LaColla i en supleix les 
mancances que encara té aquesta API.
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Capítol 1: Introducció

1. Justificació i context

La motivació principal d’aquest projecte és desenvolupar una aplicació de missatgeria instantània 
el més completa possible que s’acobli a LaColla, tregui el màxim profit de l’API que aquesta 
ofereix, implementi l’API que aquesta exigeix i li aporti funcionalitats estàndard de missatgeria 
instantània.

El context és el d’aplicacions i sistemes distribuïts a escala Internet, en forma d’iguals (“peers”) que 
poden estar a la mateixa màquina de la mateixa xarxa o bé a màquines de xarxes diferents i 
allunyades. Cada igual executa un o més dels cinc mòduls que implementa LaColla. Un d'aquests 
connectors, el User Agent, és un connector per a aplicacions de diferents tipus, entre elles de 
missatgeria instantània.

El punt de partida ha estat un programari de codi obert disponible a Internet sota llicència GPL, 
anomenat JChatIRC (http://jchatirc.sourceforge.net/). Es va escollir aquesta aplicació entre cinc o 
sis de semblants i de codi obert, seguint criteris de funcionalitat, estructuració del codi i claredat 
d’instal·lació i configuració. 

L’aportació d’aquest projecte és haver ampliat un prototipus amb una aplicació de missatgeria 
instantània totalment funcional a escala Internet, que ajuda a ampliar la funcionalitat del prototipus,  
posar-lo a prova i trobar possibles mancances.

2. Objectius 

Els objectius generals del projecte són:

- Construir una aplicació amb aspectes col·laboratius que sigui distribuïda i descentralitzada i on 
els membres que hi participin estiguin dispersos per Internet.

- Veure la problemàtica de les aplicacions col·laboratives a escala Internet.

Els objectius més específics són: 

- Utilitzar XML.

- Adonar-se de la problemàtica d’ordenació d’accions en entorns descentralitzats.

Instant Messaging

Abbreviated IM, a type of communications service that enables you to create a kind of 
private chat room with another individual in order to communicate in real time over the 
Internet, analogous to a telephone conversation but using text-based, not voice-based, 
communication. Typically, the instant messaging system alerts you whenever somebody 
on your private list is online. You can then initiate a chat session with that particular 
individual.

Webopedia Computer Dictionary



- Adoptar solucions per aquesta problemàtica.

- Conèixer la problemàtica de les aplicacions d’igual a igual (Peer-to-Peer en anglès), 
descentralitzades, distribuïdes.

3. Enfocament i mètode seguit

L’enfocament d’aquest projecte és eminentment pràctic i es basa en resoldre la problemàtica 
associada a la interacció entre una aplicació i un model pur P2P concret, com és LaColla. En 
aquesta línia de treball, a la fase inicial del projecte es va plantejar no desenvolupar un programari 
des de zero, si no cercar un de codi lliure a Internet que s’ajustés mínimament al que havia de ser 
una aplicació genèrica de xat.

El mètode seguit és el de qualsevol projecte de desenvolupament de software, és a dir, el cicle de 
vida clàssic del programari:

a) Definició:
- Definició de requeriments.
- Anàlisi d’objectius.
- Proposta del projecte.

b) Planificació:
- Planificació.
- Especificacions del projecte.

c) Execució:
- Seguiment i replanificació.
- Gestió de canvis.
- Gestió d’incidències.

d) Tancament
- Documentació.
- Lliurament.
- Avaluació.

El mètode es basa fortament en el pla de treball a començament de projecte, que defineix els 
següents aspectes:
- El problema a resoldre.
- Els resultats esperats.
- El marc tecnològic en que es desenvoluparà l’aplicació.
- L’abast del projecte.
- L’organització i planificació del projecte en forma de tasques i fites temporals.

Els objectius d’aquesta metodologia són bàsicament l’estructuració de la feina a fer i la seva 
planificació acurada i realista.



4. Planificació del projecte

Figura 1 Planificació del projecte InstantMessaging

5. Productes obtinguts

L’aplicació es lliura en forma de fitxer ZIP pensat per ser desempaquetat al directori arrel de 
LaColla (variable d’entorn %LACOLLA_HOME%), és a dir, prèviament es té que instal·lar LaColla 
seguint la guia d'instal·lació.

Aquesta és l’estructura de carpetes dintre del fitxer "instantMessaging.zip":



Carpeta Arxiu Tipus Descripció
.\Apps\InstantMessaging\Api *class Fitxer 

compilat 
Java

Es tracta de l’esquelet i el 
stub de l’API d’aplicació 
generat automàticament per 
rmic.

.\jars *.jar Paquet 
d’aplicació 
Java

Conté l’aplicació 
desenvolupada 
(instantMessaging.jar) els 
components de LaColla. 

.\doc\InstMessaging.javadoc *.html Web del 
JavaDoc

Documentació de tots els 
paquets dintre 
d'instantMessaging.jar

.\plugins *.* Plugin de 
JChatIRC

Són els plugins per expandir 
la funcionalitat de JChatIRC. 
En aquest cas només hi ha 
Messenger.

.\src instantMessaging-src.zip Arxius 
font Java

Tot el codi font de totes les 
classes de l'aplicació 
InstantMessaging.

.\resources *.* Arxius 
diversos

Tots els recursos que fa 
servir l'aplicació 
instantMessaging (arxius de 
configuració XML, texte, 
imatges i sons).

.\themes *.jar Paquet 
d’aplicació 
Java

Paquets que contenen els 
temes possibles de look&feel 
configurables a JChatIRC.

.\ instantMessaging.bat Arxiu de 
comandes 
MsDos

Script per arrencar l'aplicació 
instantMessaging.

.\extlib *.jar Paquet 
d’aplicació 
Java

Arxius jar amb les llibreries 
externes necessàries per la 
execució de l'aplicació 
InstantMessaging.

Taula 1 Estructura interna del fitxer ZIP amb l’aplicació InstantMessaging

6. Tecnologia emprada

L'aplicació s'ha desenvolupat en Java, en concret en el Java(TM) 2 SDK Standard Edition                              
Version 1.4.2. Com a eina de desenvolupament s'ha fet servir l'IDE Eclipse 3.0.1.

L'ús de la tecnologia XML és un requeriment del projecte. Aquest estàndard ens dona molta 
flexibilitat, robustesa i llegibilitat si el fem servir per donar format a les dades, davant d'altres 
possibles formats inventats o propietaris. El tractament de XML des del llenguatge Java s'ha fet 
servir mitjançant la llibreria externa "JDom".

Fem ús d'aquesta tecnologia basant-nos en que l'API de LaColla permet manegar un tipus objecte 
genèric a certs mètodes, com veurem més endavant.

Per garantir-ne la robustesa de les dades en format XML es pot fer servir els DTD (Document 
Type Definition) i també els schemas XML. Tots dos formats permeten definir el llenguatge exacte 
XML que fa servir l'aplicació amb l'objectiu de poder validar-ne la correctesa de les dades en 
format XML. 



La notació DTD és menys rica a nivell semàntic i no aporta gaire robustesa, però els schemas XML 
són una proposta més seriosa del W3C (WWW Consortium) per definir la estructura dels nostres 
documents XML.

Per motius de desviació a la planificació de projecte i donat que tots els missatges XML són 
generats per programa, i per tant el risc d'errors de format es dona, no s'ha considerat el 
desenvolupament de planilles de definició del llenguatge XML que fa servir l'aplicació.

7. Estructura de la memòria

La resta de capítols de la memòria s’estructuren de la següent manera:

Capítol 2: Arquitectura LaColla

Descriu el paradigma de sistemes distribuïts en el que es basa LaColla, com a model teòric de 
l’aplicació desenvolupada.

Es detalla l’arquitectura interna de LaColla, els diferents agents, la seva interacció, configuració i 
com interacciona amb les aplicacions.

Capítol 3: Funcionalitats de l’aplicació

Es llisten les funcionalitats que s’han implementat a l’aplicació InstantMessaging, com s’han 
concebut a la pràctica i quines assumpcions i simplificacions s’han fet.

Capítol 4: Estructura de l’aplicació 

Es descriu l’aplicació que s’ha fet servir com a base per l’implementació de l’aplicació 
InstantMessaging.

Es detalla en profunditat l’estructura interna de l’aplicació InstantMessaging en forma de mapa de 
classes. El javadoc del projecte està inclòs dintre del paquet InstantMessaging.zip.

Capítol 5: Configuració i execució de l’aplicació

Es descriu com configurar l’entorn per poder posar en marxa l’aplicació InstantMessaging. Es 
detalla el procés d’instal·lació i execució de l’aplicació.

Capítol 6: Pla de proves

Es detallen els jocs de proves que s’han fet servir per validar l’aplicació.

Capítol 7: Conclusions

S’extreuen les conclusions principals d’aquest projecte.



Capítol 2: Descripció i arquitectura de LaColla

1. Model teòric de xarxa distribuïda

El terme P2P (Peer-to-Peer) fa referència a un tipus de sistemes i aplicacions que fan servir 
recursos distribuïts i porten a terme una funció crítica de forma descentralitzada. Els clients es 
comuniquen directament entre ells i el grup s’encarrega d’incorporar-ne nous membres o bé 
d’esmorteir la desconnexió sobtada de qualsevol dels seus membres, mitjançant la redundància 
d’objectes i serveis.

La següent figura mostra les diferents classes de sistemes de computació, a on podem ubicar on 
estaria el Peer-to-Peer.

Figura 2 Classificació dels sistemes de computació.

Els recursos poden ser potència de càlcul, emmagatzematge de dades, continguts, amplada de 
banda i presència de persones, computadors o altres recursos. 

La funció crítica pot ser computació distribuïda, compartició de dades i continguts, comunicació i 
col·laboració, o serveis diversos de plataforma.

La següent figura mostra una classificació dels tipus d’aplicacions P2P:

Figura 3 Una classificació dels tipus d’aplicacions P2P



Les possibles arquitectures P2P són quatre:

1. Model P2P pur

No n’hi ha servidors dedicats. Cada igual fa de client per certs continguts, 
servidors per altres i router quan fa de pont entre iguals. Els nodes coneixen a la 
resta mitjançant una llista de nodes coneguts o bé mitjançant broadcast.

Figura 4 Arquitectura P2P pura

2. P2P amb servei de consulta de nodes

N’hi ha servidors per indicar la presència dels nodes actius, que un cop fan la 
consulta es comuniquen directament entre ells. Cada node informa als servidors 
de la seva connexió i desconnexió.

Figura 5 Arquitectura P2P amb servei de consulta de nodes

3. P2P amb servei de consulta de nodes i recursos

Igual que l’anterior arquitectura, però els servidors a més tenen informació no 
només dels nodes que estan actius, si no dels recursos que ofereix cadascú.

4. P2P amb servei de consulta de nodes, recursos i fonts de continguts



Igual que l’anterior, però a més el servidor emmagatzema els continguts que 
s’ofereixen, de forma que no es produeixen connexions directes entre nodes. 
Aquesta arquitectura és la menys pura i ve a ser client/servidor.

Figura 6 Arquitectura P2P amb servei de consulta de nodes, recursos i continguts

Els objectius d’aquest tipus d’arquitectura s’inclouen entre els següents:
o Reducció o compartició de costos.
o Millorar l’escalabilitat i fiabilitat.
o Agregació de recursos i interoperabilitat.
o Augmentar l’autonomia.
o Anonimat i privacitat.
o Dinamisme.
o Comunicació i col·laboració especialitzada en una funció concreta.

LaColla és una infrastructura totalment descentralitzada per construir aplicacions i proporcionar-les 
funcionalitats col·laboratives de propòsit general.

El model en el que es basa és el de grups autosuficients i autònoms en un entorn col·laboratiu 
asíncron, formant comunitats virtuals a on els seus membres es comuniquen tots amb tots. Es 
tracta d’un paradigma de tipus P2P pur.

LaColla proporciona les següents funcionalitats a les aplicacions:
o Comunicació mitjançant disseminació d’events de forma “immediata” i consistent.
o Emmagatzematge d’objectes de forma consistent.
o Execució de tasques fent servir els recursos computacionals del grup.
o Control de presència dels membres connectats al grup.
o Independència de la ubicació dels membres a Internet.
o Missatgeria instantània.
o Gestió de grups i membres.
o Funcionament en mode desconnectat o off-line.

Als apèndix es pot trobar l’API que ofereix LaColla.



2. Arquitectura de LaColla

L’arquitectura LaColla fa servir cinc tipus de components que poden funcionar de forma autònoma. 
Cada membre pot decidir quin nombre de components executarà, entre els següents:

o User Agent (UA): Interacciona amb les aplicacions, de forma que representa els 
membres del grup.

o Repository Agent (RA): Emmagatzema objectes i events generats dintre del grup de 
forma persistent.

o Group Administration and Presence Agent (GAPA): Administra i gestiona la informació 
sobre grups i membres, encarregant-se també de l’autenticació.

o Task Dispatcher Agent (TDA): Encuen i distribueixen tasques entre els membres 
executors de tasques

o Executor Agent (EA): Executen tasques.

La següent figura mostra l’arquitectura d’un membre de LaColla:

Figura 7 Arquitectura d’un membre de LaColla

Com es pot veure a la figura anterior les aplicacions, com ara InstantMessaging, interaccionen 
només amb el User Agent. Aquesta interacció es fa mitjançant una API a banda i banda, 
implementada amb RMI de Java (Remote Method Invocation). Les aplicacions criden a funcions de 
l’API de LaColla per interaccionar amb la resta de membres, mentre que LaColla crida a funcions 
de l’aplicació per fer-li arribar events i informació.

La següent taula relaciona els components de l’arquitectura amb la funcionalitat que porten a 
terme:



Taula 2 Relació entre mecanismes i components LaColla

En el marc de la missatgeria instantània només es fan servir els tres primers components: UA, RA, 
GAPA.

L’arquitectura de xarxa LaColla es representa a la següent figura:

Figura 8 Arquitectura de LaColla

A la figura anterior es poden veure diferents iguals que corren diferent conjunt de serveis. N'hi han 
que a més tenen aplicacions corrents que interaccionen amb LaColla. Aquesta interacció es fa 
mitjançant una doble API, una que ofereix LaColla a les aplicacions i un altra que ofereixen les 
aplicacions a LaColla. Les següents taules llisten totes les funcions de les dues API.



Taula 3 API que LaColla ofereix a les aplicacions.

Taula 4 API que les aplicacions ofereixen a LaColla.



Capítol 3: Funcionalitats de l’aplicació 

L’aplicació InstantMessaging s’ha concebut seguint l’estil de les aplicacions més conegudes de xat 
i missatgeria instantània a escala Internet (IRC, Messenger, etc). En concret ofereix el següent 
conjunt de funcionalitats, recollides a la fase al disseny.

1. Connexió a un grup LaColla

En el context de LaColla, un usuari pertany a un grup i només un. Per defecte es connectarà al 
grup i d'entrada pot comunicar-se amb tots els membres del grup que hi hagin connectats. Si vol 
comunicar-se amb un subconjunt d'un o més membres del seu grup, podrà fer servir subgrups 
creats per ell mateix o per altres membres sobre la marxa.

Per entrar a LaColla, un usuari té que arrencar la seva instància de LaColla, posteriorment obre 
l’aplicació InstantMessaging, selecciona l'opció “LaColla / Login” del menú ( o bé Control-L) i fa 
login indicant les següent dades.

S'ha de dir que un usuari només pot mantenir una connexió establerta alhora amb LaColla. Un cop 
establerta la connexió es desactiva l'opció de login i s'activen la resta d'opcions. Si l'usuari vol més 
d'una connexió simultània té que arrencar més d'una instància de l'aplicació.

Figura 9 Login a LaColla

a) Dades de comunicacions
 Adreça IP i port de l’UA al qual es connecta.
 Número d'instància LaColla local que executa l'UA. L'aplicació llegeix l'identificador 

d'UA del fitxer "%LACOLLA_HOME%\config\identityUA[1-10].ini".
 Adreça IP i port pels quals l’UA es comunicarà amb l’aplicació.
 Adreça IP i port del GAPA al qual s’autentica i es registra.
 Número d'instància LaColla local que executa el GAPA (1-6). L'aplicació llegeix 

l'identificador de GAPA del fitxer "%LACOLLA_HOME%\config\identityGAPA[1-
6].ini".



Figura 10 Apartat comunicacions del login a LaColla

b) Dades relatives a autenticació i dades d’usuari
 Login.
 Password.
 MemberId 
 Nom de l’usuari.
 Descripció.
 E-mail.

Figura 11 Apartat d’autenticació del login a LaColla



Quan totes les dades han estat introduïdes es fa click al botó “Login”.

La versió actual de LaColla no permet retornar el control a l’aplicació si el login no es fa amb els 
paràmetres adequats. En cas d’introduir les dades malament el programa queda en un estat 
indeterminat i es te que tancar i tornar a obrir. Es fa un control d'errors per detectar ports TCP que 
no pertanyin al rang 1024-65535 o bé adreces IP sense el format correcte.

Les dades relatives a autenticació i dades d’usuari s’actualitzen a LaColla mitjançant la crida 
modifyMember. Malauradament aquesta funció de l’API de LaColla encara no està implementada i 
realment no s’està actualitzant la informació. 

Aquestes dades també s’enregistren i actualitzen a l’arxiu local “C:\Documents and 
Settings\Usuario\.jchatirc\chat.properties” de preferències locals, per tal que al següent login surtin 
les dades actualitzades.

Si la connexió s’ha establert amb èxit, l’aplicació demana a l’usuari si vol fer servir la informació de 
membres de LaColla o bé si fer ús de fitxers locals. El desitjable és la primera opció, però donat a 
una mancança en la crida getInfoMember de l’API de LaColla, es permet aquesta segona opció per 
poder fer córrer l’aplicació sense notar cap canvi. 

Figura 12 Confirmació per fer servir getInfoMember de LaColla o no.

Aquesta opció permet funcionar amb normalitat amb les crides de LaColla un cop estiguin resoltes, 
sense necessitat de recompilar el codi de l’aplicació.

Responent afirmativament a aquesta pregunta podem executar l'aplicació quan les crides de 
modificació i consulta de la informació d'usuari de LaColla no funcionen correctament, com és el 
cas d'aquest projecte.

Abans però hem d’haver creat una sèrie de fitxers en format XML sota el directori 
“%LACOLLA_HOME%/user”, un per cada usuari que volem provar. Els fitxers es diuen com el 
memberId de l’usuari al que representen i tenen extensió XML. Contenen el següent format i la 
següent informació:

Figura 13 Fitxer de descripció d’un usuari LaColla a /user.



L’objectiu d’aquests fitxers XML és bàsicament relacionar l’username amb el memberId per a tots 
els usuaris que participaran al grup, com a mètode alternatiu a la manca de disponibilitat de les 
crides getInfoMember i modifyMember.

Un cop s'ha establert la connexió amb èxit, l'usuari rep un seguit d'events informant-li de les 
connexions i desconnexions que han hagut fins aquell moment.

2. Desconnexió de LaColla 

Un cop establerta la connexió s'activa entre d'altres l'opció Logout del menú LaColla per 
desconnectar-nos del grup actiu. Es convenient desconnectar amb aquesta opció per notificar a 
LaColla de la desconnexió i alliberar recursos, en comptes de tancar l'aplicació directament.

No cal tancar la connexió a LaColla per fer servir cap altre client de xat disponible a l'aplicació (IRC 
o Messenger). Tots poden funcionar alhora.

Per desconnectar entrem al menú "LaColla / Logout":

Figura 14 Desconnexió de LaColla.

Un cop la desconnexió s'ha completat apareix a la consola la informació de desconnexió, però no 
s'arriba a tancar totalment la finestra de consola, per si de cas volem desar cap de les converses 
que s'han mantingut. 

Es recomana tancar tot el panell de LaColla abans d'obrir una nova connexió, per tal de que 
l'aplicació no es quedi en un estat inestable. Per tancar-lo això fem click amb el botó dret del ratolí i 
seleccionar l'opció "Close". 

A més s'ha de dir que l'opció "Reconnect" no està implementada.



Figura 15 Tancar tots els canals de LaColla després de desconnectar.

Els canals de conversa es poden tancar de forma individual mitjançant el botó "Close" que apareix 
a la part inferior dreta. La consola no es pot tancar.

3. Afegir un nou membre al grup

La filosofia LaColla permet que un usuari pugui afegir o convidar un nou membre al grup. Aquesta 
funcionalitat l'ofereix una funció a l'API de LaColla que es crida des de l'opció de menú "LaColla / 
Add member":

Figura 16 Afegir un nou membre a LaColla.

La finestra que s'obre a continuació demana a l'usuari els paràmetres necessaris per fer la crida a 
l'API de LaColla:



Figura 17 Pantalla d'afegir nou membre a LaColla.

Quan es fa click en el botó "Add" apareix per Consola informació sobre el nou membre creat amb 
el seu memberId.

Per crear un nou membre es construeix l'objecte XML que es correspon amb la informació d'un 
membre a LaColla (infoMember) i es desa a l'arxiu "%LACOLLA_HOME% 
user/memberInfo.<memberId>.xml". Aquest fitxer és necessari per la crida de nou membre de 
LaColla i també ens va bé pel nostre repositori local d'arxius memberInfo sota el directori 
"%LACOLLA_HOME%/user", mentres no funcionin correctament les crides addMember i 
getMemberInfo de LaColla.

4. Consola d’activitat i events a nivell grup

Com s'ha pogut veure en apartats anteriors, tota la connexió LaColla gira entorn el panell de 
consola. Allà podem veure el següent tipus d'informació:

 Login 
 Logout.
 Creació d'un nou membre.
 Arribada d'un event de grup.
 Arribada d'un missatge instantàni.
 Arribada d'un fitxer.
 Event de pissarra electrònica.
 etc.

No és un panell orientat a presentació, si no a donar informació addicional del funcionament de 
l'aplicació, de forma que es té un cert nivell de debug. Es un tipus d'informació "raw", mentre que 
les finestres de conversa són "cooked".

L'únic botó de la part inferior amb el logotip d'un "floopy disk" ens permet desar tot el que ha sortir 
per la consola sobre un fitxer de texte, mitjançant la típica finestra "Save as".

Per altra banda també es pot fer "copy" de la informació de la consola per posteriorment fer "paste" 
sobre qualsevol altra aplicació.

La consola no permet mantenir una conversa ni mostra els usuaris connectats.



5. Llistar els usuaris connectats del grup o subgrup

Una funcionalitat bàsica en una eina de xat és mostrar els usuaris connectats en temps real. 
L'aplicació mostra els usuaris connectats que pertanyin al mateix grup que l'usuari al marc dret del 
panell de conversa de grup. En el cas de subgrups manté els usuaris pertanyents al subgrup.

Aquest llistat d'usuaris es manté actualitzat mitjançant els events que es reben de connexió i 
desconnexió d'usuaris, amb prou cura de no tenir mai repetits.

Figura 18 Panell de conversa de grup amb el llistat d'usuaris connectats.

El llistat no mostra de manera visual l'estat exacte de cada usuari. Simplement ens fa saber qui hi 
ha connectat que pertanyi al grup o subgrup corresponent al panell que tinguem seleccionat.

Per saber informació extra d'un usuari, incloent el seu estat exacte (on-line, ocupat, al telèfon, etc), 
disposem d'un menú contextual fent click amb el botó dret del ratolí sobre qualsevol usuari de la 
llista.

Figura 19 Menú contextual del llistat d'usuaris connectats a LaColla.

La informació extesa que tenim d'un usuari és la relativa a infoMember. En aquest cas es presenta  
de la següent manera:



Figura 20 Finestra de visualització d'infoMember d'un usuari connectat.

6. Gestió de subgrups

En el context de l'aplicació, els subgrups són subconjunts del grup, és a dir, cambres de xat 
privades entre una part dels membres d'un grup. Serveix per que tot el grup no rebi missatges que 
potser no són del seu interès. Són simples identificadors de cambres privades que només 
existeixen a nivell aplicació instantMessaging, no a nivell LaColla.

Enllaçant amb l'anterior apartat, veiem que en el menú contextual de botó dret de ratolí sobre la 
llista d'usuaris, hi han les opcions:

a) "add to subgroup": 

Aquesta opció obre una finestra de selecció/gestió de subgrups per tal d'incloure-hi 
l'usuari seleccionat.  

Figura 21 Pantalla de selecció i gestió de subgrups LaColla.

Quan es selecciona un subgrup i es fa click en el botó "Select", immediatament s'obre un 
nou panell de conversa de subgrup, com es pot veure a figures anteriors. La resta de 
membres del subgrup són notificats mitjançant un missatge instantani de control, de 
forma que tots els membres del subgrup mantenen actualitzat el seu llistat d'usuaris 
connectats a nivell subgrup.

El nou membre rep un missatge de control especial amb la llista de tots els membres 
connectats, de forma que pot construir la llista actualitzada de membres.

L'usuari que volem afegir al subgrup s'ha hagut d'haver seleccionar del llistat d'usuaris 
connectats del grup o d'un altre subgrup al qual ja pertanyés abans.



Figura 22 El que veu un usuari quan és convidat a un subgrup.

b) "del from subgroup":

Quan es selecciona un usuari pertanyent a un subgrup i es fa click sobre aquesta opció, 
es mostra la pantalla de selecció/gestió de subgrups i quan es fa click sobre "Select" 
aquest usuari es treu del subgrup. 

La resta d'usuaris del subgrup són notificats mitjançant un missatge de control de la 
baixa del subgrup, per tal que tothom mantingui la seva llista d'usuaris actualitzada.

L'usuari donat de baixa rep una notificació especial en forma de finestra pop-up.

Figura 23 El que veu un usuari quan se li fa fora d'un subgrup LaColla.



Es pot veure com el concepte de subgrup és quelcom dinàmic i eminentment pràctic, pensat per 
poder mantenir converses privades o paral·leles entre un subconjunt d'usuaris del grup LaColla. 
No es pretén convertir-lo en un component feixuc a nivell de seguretat, amb confirmació prèvia 
d'usuari i control de qui pot treure a qui d'un subgrup.

Els subgrups es fan persistents a un arxiu de disc local, no a LaColla.

7. Enviar i rebre missatges instantanis 

Dintre d'un panell de conversa de grup o de subgrup apareix una caixa per entrar text a la part 
inferior de la pantalla. Cada cop que s'escriu una frase més ENTER estem generant un missatge 
instantani dirigit a tots els usuaris que apareixen al llistat d'usuaris connectats del frame de la 
dreta. En comptes de ENTER podem fer click al botó "Send" que està just a la dreta de la barra de 
text.

A més de text normal, podem escriure una sèrie d'smileys o emoticons amb caràcters ascii, si els 
coneixem de memòria, o bé fer click al botó del smiley, just a l'esquerra de la barra de text, i se'ns 
obre tota la gamma d'emoticons ascii.

Els smileys poden estar enmig de text normal i quan es s'enviï es mostrarà la representació gràfica 
dels emoticons introduïts. A l'apartat d'annexes podem trobar la llista sencera d'emoticons 
disponibles.

Figura 24 Panell de conversa de subgrup amb emoticons.

8. Enviar i rebre arxius 

Dintre d'un panell de conversa de grup o de subgrup apareix la icona d'un clip d'oficina enganxant 
una fulla de paper, que serveix per enviar un arxiu de qualsevol tipus.

Quan es fa click sobre aquesta icona s'obre el clàssic diàleg de selecció d'un arxiu local. Un cop 
s'ha seleccionat un arxiu aquest es llegeix, es converteix a format Base64 i s'envia dintre d'un 



missatge instantani en format XML. Aquesta conversió es deu a que les dades binàries no poden 
viatjar dintre del format XML, que es composa només de caràcters ASCII llegibles.

Un cop s'envia el missatge instantani a tots els membres del grup o subgrup, cada usuari rep 
primer una confirmació de recepció de la següent manera. Si l'usuari l'accepta llavors s'obre el 
clàssic diàleg de desar un arxiu a disc local.

Aquesta funcionalitat ha estat provada amb fitxers de diferent format amb èxit (executables, text 
plà, comprimits, imatges, etc).

Figura 25 Notificació de recepció d'un arxiu dins LaColla.

Si es respon negativament a la confirmació d'arribada d'arxiu, o bé es respon afirmativament però 
es cancel·la en el diàleg posterior de desar arxiu, el resultat serà que no es desa l'arxiu i es 
descarta. 

Una alternativa de disseny a l'ús de la codificació Base64 hagués estat 
que l'usuari que envia un fitxer en comptes de transmetre'l codificat dins 
un missatge, ho deses dins LaColla mitjançant la crida putObject, de 
forma que el fitxer s'hagués replicat dins la infrastructura LaColla i la 
resta d'usuaris podien haver accedit a l'arxiu mitjançant la crida 
complementària getObject.

Finalment no s'ha fet servir aquesta alternativa per dos motius:
a) La seguretat d'accés als arxius no quedava garantida. 

Qualsevol membre podria potencialment rebre aquell arxiu.
b) Els arxius enviats quedaven com a objectes persistents dins 

LaColla i és complicat definir la política d'esborrat.



9. Pissarra electrònica a nivell grup o subgrup

La pissarra electrònica permet una finestra gràfica compartida per tots els membres d'un grup o 
subgrup, de forma que pot ser modificada per qualsevol participant de la conversa mentre la resta 
la veuen actualitzada en temps real.

Per tal de no desviar el projecte, s'ha aprofitat una eina senzilla de dibuix anomenada SimplePaint 
i disponible a Internet amb el codi font. Aquesta utilitat ha estat incorporada tal qual a la nostra 
aplicació de xat, de forma que només s'ha introduït codi als punts del codi on es produïa un event 
de dibuix (escriptura d'una línia recta, escriptura d'un oval, canvi de color de fons, canvi de color 
del pinzell, esborrar tot el dibuix, etc). 

El funcionament és que quan un usuari obre la pissarra mitjançant la icona de dibuix disponible als 
panells de conversa de grup o subgrup, primerament s'obre en local una pissarra buida només a 
ell:

Figura 26 Pissarra electrònica de LaColla.

Veiem que tenim una barra de botons amb eines de dibuix a la part de dalt:
 línia recta, 
 quadrat, 
 cercle, 
 polígon,  
 quadrat de puntes rodones, 
 dibuix lliure, 
 desfer la darrera acció, 
 refer la darrera acció, 
 esborrar i
 fer dibuixos sòlids o no.



A la part de sota podem canviar el color del traç (ForeGroundColor) i del fons (BackGroundColor).

Quan l'usuari que ha obert la pissarra fa qualsevol acció sobre ella s'envia el missatge de control 
codificant l'acció realitzada i la resta d'usuaris del grup o subgrup se'ls hi obre automàticament la 
pissarra amb l'acció que ha fet el primer usuari.

Qualsevol usuari a partir d'ara pot afegir canvis i serà visible en temps real per la resta.

Figura 27 Finestra de selecció de color de fons de la pissarra LaColla.

Figura 28 Exemple de dibuix amb la pissarra electrònica LaColla.



Els dibuixos que es facin amb la pissarra electrònica poden ser desats a disc i es poden obrir 
posteriorment, mitjançant el menú "File" de la pissarra:

Figura 29 Menú arxiu de la pissarra electrònica de LaColla.

10. Formats de missatge XML

Els missatges instantanis realment són documents XML, basant-nos en el fet que l'API de LaColla 
permet enviar un tipus objecte genèric, llavors s'aprofita per manegar sempre objectes XML.

Figura 30 Format XML d'un missatge instantani.

Aquests són els diferents tipus de missatges instantanis que es poden donar a l'aplicació:

a) Missatge de text normal:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Missatge>
<Origen>user1</Origen>
<Canal>Full group</Canal>
<Tipus>missatge de texte</Tipus>
<Texte>hola</Texte>
<Fitxer></Fitxer>
</Missatge>

Aquest missatge és de tipus "missatge de texte" i va dirigit de l'usuari1 a tot el seu grup 
("Full group"). El contingut del missatge podem veure que és "hola" i el camp "fitxer" no 
s'aplica en aquest tipus de missatges.



b) Enviament d'un arxiu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Missatge>
<Origen>user1</Origen>
<Canal>Full group</Canal>
<Tipus>fitxer</Tipus>
<Texte>test.txt</Texte>
<Fitxer>LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NClsxMjozMDo1NF0NCi0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tDQpVQWhvc3Q9MTI3LjAuMC4xfFVBcG9ydD0yMjIyDQpMT0NB
TGhvc3Q9MTI3LjAuMC4xfExPQ0FMcG9ydD01MDAxDQpHQVBBaG9zdD0xMjcuMC4w
LjF8R0FQQXBvcnQ9MjAwMA0KZ3JvdXBJZD1ncm91cCMxYTVjODZlMGJiOTQxMDA0
OGU5YzdjYWI5MDgwYTg2YyNkZWZhdWx0IApnYXBhSWQ9R0FQQSMyMmIzNDBiY2I5
ZWMxMDA0OGU1Mjc4YzBlY2QyY2Q1NiMgCnVzZXJuYW1lPXVzZXIxIHBhc3N3b3Jk
PXVzZXIxDQphcHBsaWNhdGlvbklkID0gVUEjMjQ5NWEzYzBiOWVjMTAwNDhlMTA0
NThkOGZhZWI3MTEjOlN1biBEZWMgMTIgMTI6MzA6MzcgQ0VUIDIwMDQ6MA0KTmV3
IENvbm5lY3RlZCBNZW1iZXIgdXNlcjENCg==</Fitxer>
</Missatge>

Aquest missatge és l'enviament d'un arxiu anomenat "test.txt" que envia l'usuari "user1" a 
tot el seu grup ("Full group"). L'atribut fitxer són les dades codificades en format Base64 
de les dades de l'arxiu original.

c) Missatges d'actualització de subgrups:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Missatge>
<Origen>user1</Origen>
<Canal>#migrupo </Canal>
<Tipus>User joins subgroup</Tipus>
<Texte>user2</Texte>
<Fitxer></Fitxer>
</Missatge>

En aquest missatge l'usuari "user1" està informant als membres del subgrup "#migrupo" 
de que l'usuari "#user2" ha estat inclòs dintre.

De forma anàloga, podria haver estat un missatge per notificar que un usuari ha estat tret 
d'un subgrup, llavors el tipus seria "User exits subgroup". 

El tercer tipus de missatge d'actualització de subgrups és "Subgroup user list", que 
representa el llistat actualitzat de tots els membres del subgrup en el format:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Missatge>
<Origen>user1</Origen>
<Canal>#migrupo </Canal>
<Tipus>Subgroup user list</Tipus>
<Texte>[member#user1#, member#user2#]</Texte>
<Fitxer></Fitxer>
</Missatge>

Aquest llistat complet s'envia només al nou usuari que s'afegeix a un subgrup, per que no 
té altra manera de saber els membres que ja existien abans d'arribar ell.



d) Missatges d'event de la pissarra electrònica:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Missatge>
<Origen>user1</Origen>
<Canal>Full group</Canal>
<Tipus>blackboard</Tipus>
<Texte>toolButton|LINE</Texte>
<Fitxer></Fitxer>
</Missatge>

El missatge anterior informa d'un canvi en el tipus d'eina de dibuix. En aquest cas es 
canvia a la eina de línia recta.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Missatge>
<Origen>user1</Origen>
<Canal>Full group</Canal>
<Tipus>blackboard</Tipus>
<Texte>mousePressed|467,265</Texte>
<Fitxer></Fitxer>
</Missatge>

El missatge anterior informa d'un posicionament del ratolí amb el botó esquerre clicat 
sobre la posició X=467, Y=265 del canvas. Això indica la posició d'inici de la línia recta.

Posteriorment hi hauria un missatge amb el text "mouseReleased|517,332" que indica 
l'acabament de la línia recta.

De forma anàloga es notifiquen la resta d'eines de dibuix, canvis de color, esborrat de 
pissarra, etc.



Capítol 4: Estructura de l’aplicació 

1. Descripció

L’aplicació InstantMessaging es basa fortament en una aplicació de codi obert disponible a Internet 
amb llicència GNU, que s’anomena “JChatIRC 2.5” i està disponible a l’enllaç URL 
“http://jchatirc.sourceforge.net”. Aquest punt de partida ha permès tenir una GUI força madura i 
evolucionada des del començament. D'aquesta manera, l’aplicació InstantMessaging es centra 
més en aspectes de d’interacció amb LaColla.

Per altra banda, la part de pissarra electrònica es basa en una aplicació també de codi obert 
disponible a Internet amb llicència GNU, que s’anomena “SimplePaint”. S’ha introduït codi 
addicional per tal d’enviar un missatge LaColla amb una codificació especial a cada event que es 
produïa a la pissarra electrònica, d’aquesta manera es replica cada acció feta a una pissarra a la 
resta.

El codi font s’estructura en paquets Java que contenen classes Java amb la mateixa temàtica.

2. Packages

La següent taula descriu els diferents paquets (packages) que composen l’aplicació 
InstantMessaging i l’àrea temàtica de cadascú. Es destaquen en negreta els que tenen relació amb 
aquest projecte.

Donat que l'aplicació JChatIRC ens ofereix clients IRC i Messenger 
s'han mantingut a la versió ampliada amb instantMessaging de 
LaColla. 

El client d'IRC està codificat en el codi de JChatIRC mentre que el  
client Messenger és un plug-in o extensió de l'aplicació.

Es va decidir implementar instantMessaging com a part del codi de 
programa, per tal d'aprofitar molt millor les estructures de dades, 
objectes i variables internes.



Package Creació Contingut
Apps.instantMessaging Exclusiu d’aquest 

projecte
Crides a l’API de LaColla.

Apps.instantMessaging.A
PI

Exclusiu d’aquest 
projecte

Implementació de l’API d’aplicació que 
crida LaColla.

jerry.swing Aplicació original
JChatIRC

Utilitats GUI Swing.

org.apache.regexp Llibreria de tercers Tractament de cadenes, expressions 
regulars, etc.

org.jchat Aplicació original
JChatIRC

Arrel de l’aplicació InstantMessaging.

org.jchat.config Aplicació original
JChatIRC

Finestres diverses de configuració de 
l’aplicació de la part IRC i Messenger.

org.jchat.entity Aplicació original
JChatIRC

Classe UserItem, que representa un usuari 
dintre de l’aplicació.

org.jchat.irc Aplicació original
JChatIRC

Client IRC.

org.jchat.irc.dcc Aplicació original
JChatIRC

Protocol DCC per fer més robust i segur 
l’IRC.

org.jchat.lacolla Exclusiu d’aquest 
projecte

Finestres de les diferents opcions de 
menú LaColla. 

org.jchat.messenger Aplicació original
JChatIRC

Client Messenger de l’aplicació, juntament 
amb el plugin extern de Messenger.

org.jchat.misc Aplicació original
JChatIRC

Codificació Base64 (no és la que es fa servir 
en aquest projecte) i imatges PNG.

org.jchat.plugin Aplicació original
JChatIRC

Càrrega de plugins externs que l’aplicació 
troba a la subcarpeta de plugins.

org.jchat.re Aplicació original
JChatIRC

Utilitats d’expressions regulars.

org.jchat.script.python Aplicació original
JChatIRC

Parser de llenguatge Python.

org.jchat.simplepaint Exclusiu d’aquest 
projecte.

Pissara electrònica de LaColla.

org.jchat.ui Aplicació original
JChatIRC ampliat 
per aquest 
projecte

GUI de la part de conversa de IRC, 
Messenger i LaColla.

org.jchat.util Aplicació original
JChatIRC ampliat 
per aquest 
projecte

Objectes per implementar lògica 
d’aplicació d’IRC, Messenger i LaColla.

org.jchat.xml Aplicació original
JChatIRC

Càrrega de menús XML

org.veryfree.kamaccess Aplicació original
JChatIRC

Gestió de càmara per fer videoconferència.

org.veryfree.kamaccess.pla
yer

Aplicació original
JChatIRC

Reprodutor de video asociat a 
videoconferència.

Taula 5 Relació de packages Java a l’aplicació InstantMessaging.

3. Classes

A continuació es llisten les classes Java relacionades amb LaColla. La relació d’atributs i mètodes 
pot trobar-se al JavaDoc de l’aplicació que ve en el paquet ZIP d'instal·lació, dins la carpeta de 
documentació (doc).



Classe Package Descripció
instantMessaging Apps.instantMessaging Aquesta classe ofereix mètodes que es 

criden des de l'aplicació com a pas previ a 
invocar mètodes remots de LaColla.

Receptor Apps.instantMessaging Classe exclusiva per rebre la informació d'un 
membre LaColla en fer una consulta.

ApplicationsSideApiImp
l

Apps.instantMessaging.
Api

Aquesta classe implementa l'API de la 
aplicació per que LaColla pugui fer-li crides.

AddMemberPanel org.jchat.lacolla Aquesta classe representa la pantalla 
d'afegir un nou membre LaColla.

AuthenticationPanel org.jchat.lacolla Aquesta classe implementa la part 
d'autenticació de la pantalla de login 
LaColla.

CommunicationsPanel org.jchat.lacolla Aquesta classe implementa la part de 
comunicacions de la pantalla de login 
LaColla.

CanvasPanel org.jchat.simplepaint Aquesta classe implementa un Canvas o 
àrea de dibuix per la pissarra electrònica de 
LaColla.

ColorButtonPanel org.jchat.simplepaint Aquesta classe implementa el panell de 
colors per escollir forecolor i backcolor de la 
pissarra electrònica.

Painter org.jchat.simplepaint Aquesta classe implementa el subprograma 
Painter que representa la pissarra 
electrònica de LaColla.

ToolButtonPanel org.jchat.simplepaint Aquesta classe implementa el panell de 
botons d'eines de dibuix de la pissarra 
electrònica de LaColla.

AbstractPanelLaColla org.jchat.ui Aquesta classe implementa una panell de 
conversa genèric amb les funcions 
comunes, tant de consola com de grup i 
subgrup.

ChannelPanelLaColla org.jchat.ui Aquesta classe implementa una pantalla de 
xat d'un grup o subgrup.

JChat org.jchat.ui Aquesta classe és la base de tota la GUI del 
programa sencer. Des d'aquesta classe es 
mostren certes finestres de diàleg relatius a 
LaColla.

JChatListLaColla org.jchat.ui Aquesta classe implementa el panell dret 
d'usuaris connectats als ChannelPanels.

LaCollaAddMember org.jchat.ui Aquesta classe implementa la finestra per 
donar d'alta un nou membre LaColla.

LaCollaChangeStatus org.jchat.ui Aquesta classe implementa la finestra per 
canviar l'estat de l'usuari actiu.

LaCollaLogin org.jchat.ui Aquesta classe implementa la finestra de 
demanar dades login LaColla.

LaCollaSubgroups org.jchat.ui Aquesta classe implementa la finestra de 
selecció i gestió de noms de subgrup, que 
es mantenen a un fitxer local.

MainLaColla org.jchat.ui Representa una connexió ja establerta amb 
LaColla, amb una solapa de consola i un 
altra de xat de grup

PrivatePanelLaColla org.jchat.ui Aquesta classe implementa un panell privat, 
és a dir, la consola de LaColla.

B64Manager org.jchat.util Classe que gestiona totes les operacions de 
codificació/decodificació en Base64, a partir 
de les llibreries de IAIK.

Taula 6 Relació de classes de l’aplicació relacionades amb LaColla.



4. Llibreries externes 

La següent taula mostra la llista de llibreries externes que necessita l’aplicació per poder compilar i 
com obtenir cadascuna:

Llibreria Jearquia d’objectes Distribució Descripció
chinook.jar com.placebosoft.chinook LaColla Task Management System.
jdom.jar org.jdom LaColla Manipulació de XML.
lacolla.jar LaColla

Apps
LaColla Paquet de LaColla.

log4j-1.2.8.jar org.apache.log4j LaColla Manipulació de fitxers de log.
tyrex-1.0.1.jar tyrex LaColla J2EE Service Provider.
util.jar com.placebosoft.util LaColla Utilitats relacionades amb chinook.
iaik_jce.jar iaik IAIK Llibreria criptogràfica i codificació 

Base64.
jarbundler-
0.5.jar

com.loomcom.ant.tasks.
jarbundler

JChatIRC Empaquetador jar.

jmf.jar com.ibm.media.codec.audio
codeclib.mba

JChatIRC Manipulació multimèdia.

jython.jar org.python
com.zyclix.python

JChatIRC Intèrpret de llenguatge Python.

nanoxml.jar nanoxml JChatIRC Manipulació de XML simplificada.
skinlf.jar com.l2fprod

com.sixlegs.image
JChatIRC Manipulació d’imatges.

Taula 7 Llibreries externes.

5. Estructura de directoris i arxius

La següent taula resumeix tota la estructura de directoris i arxius a disc relatius a l’aplicació:



Arxiu Directori Descripció
*.txt C:\Documents and Settings 

\usuario\.jchatirc\logs\
Diferents arxius de log de 
l’aplicació. En particular deixa un 
per cada cambra de xat que 
s’obri.

chat.properties C:\Documents and Settings 
\usuario\.jchatirc\

Arxiu que fa persistents les 
propietats de JChatIRC, entre 
elles les dades de login LaColla.

subgroups.prop C:\Documents and Settings 
\usuario\.jchatirc\

Arxiu que fa persistents els 
subgrups LaColla que es van 
creant.

jchatirc.log %LACOLLA_HOME%\ Arxiu de log general de l’aplicació.
instantMessaging.bat %LACOLLA_HOME%\ Arxiu de comandes que arrenca 

el programa instantMessaging.
infoMember.<memberId>.xml %LACOLLA_HOME%\user\ Arxiu XML amb la informació del 

membre amb identificador 
<memberId> (sense parèntesis 
angulars).

*.jar %LACOLLA_HOME%\jars\ Totes les llibreries necessàries 
per la execució de l'aplicació més 
el arxiu JAR propi de l'aplicació 
(instantMessaging.jar).

*.jar %LACOLLA_HOME%\plugins\ Arxius JAR de mòduls que 
extenen JChatIRC. En el nostre 
cas només hi ha el plugin que 
implementa Messenger.

log4j.xml %LACOLLA_HOME%\
resources\config\

Arxiu XML de configuració del 
subsistema de log de l'aplicació.

*.gif
*.png
*.jpg

%LACOLLA_HOME%\
resources\images\

Arxius d'imatges per les icones i  
botons.

*.gif %LACOLLA_HOME%\
resources\smileys\

Arxius d'imatges pels smileys.

*.wav %LACOLLA_HOME%\
resources\sounds\

Arxius de so per certs 
esdeveniments de l'aplicació.

lacolla_menu.xml %LACOLLA_HOME%\
resources\text\

Descripció en XML del menú 
contextual de botó dret de ratolí 
sobre un usuari de la llista 
d'usuaris connectats, juntament 
amb les accions associades.

menu.xml %LACOLLA_HOME%\
resources\text\

Descripció en XML del menú 
principal d'aplicació, juntament 
amb les acciones associades.

Taula 8 Estructura de directoris i arxius de l’aplicació.



Capítol 5: Configuració i execució de l’aplicació

1. Entorn amb una única estació de treball

Aquest entorn es caracteritza per arrancar dues instàncies de LaColla i dues instàncies de 
l'aplicació instantMessaging sobre la mateixa workstations. 

Instal·lació de LaColla

Instal·lar LaColla segons el procediment d'instal·lació habitual. Un bon document de referencia és 
l'arxiu " starting with LaCOLLA-català.pdf" que ve a la distribució de LaColla sota el directori de 
documentació.

Configuració de les instàncies

En aquest escenari totes les connexions van dirigides sempre cap a l'adreça localhost (127.0.0.1), 
llavors els ports TCP pels que escolta cada servei no es poden trepitjar.

Aquestes són les dues instàncies LaColla d'aquest entorn (uoc1 i uoc2). Es mostra la seva 
representació gràfica i els seus arxius de configuració.

Figura 31 Representació gràfica de dues instàncies LaColla en una estació de treball.



Primera instància (uoc1.ini) Segona instància (uoc2.ini)
//num d'agents
3

//num d'agents
3

//GAPA
0
2000
-1
-1
-1
identityGAPA

//GAPA
0
2003
2000
127.0.0.1
-1
identityGAPA2

//RA
1
2001
2000
127.0.0.1
-1
identityRA

//RA
1
2004
2003
127.0.0.1
-1
identityRA2

//UA
2
2002
2000
127.0.0.1
2222
identityUA

//UA
2
2005
2003
127.0.0.1
2223
identityUA2

. .

Taula 9 Fitxers de configuració de dues instàncies LaColla en una estació de treball.

S'arranquen aquests components per que són els únics que tenen relació amb la missatgeria 
instantània. La configuració mínima amb dues instàncies és un GAPA, un RA i dos UAs.

La secció GAPA té els següents atributs de configuració:
 Número correlatiu d'agent dintre de la instància (0).
 Port TCP pel que escolta (2000).
 Port TCP del GAPA al que es connecta o -1 si és el primer GAPA.
 Adreça IP del GAPA al que es connecta o -1 si és el primer GAPA.
 Constant -1.
 Nom del fitxer que conté l'identificador de GAPA.

La secció RA té els següents atributs de configuració:
 Número correlatiu d'agent dintre de la instància (1).
 Port TCP pel que escolta (2001).
 Port TCP del GAPA al que es connecta (2000).
 Adreça IP del GAPA al que es connecta (127.0.0.1).
 Constant -1.
 Nom del fitxer que conté l'identificador de RA.

La secció UA té els següents atributs de configuració:
 Número correlatiu d'agent dintre de la instància (2).
 Port TCP pel que escolta (2002).
 Port TCP del GAPA al que es connecta(2000).
 Adreça IP del GAPA al que es connecta (127.0.0.1).
 Port pel que publica la seva API a l'aplicació (2222).
 Nom del fitxer que conté l'identificador de RA.

Als fitxers de configuració es destaca en negreta les connexions entre serveis. Veiem que els 
serveis UA i RA de cada instància LaColla es connecten al servei GAPA de la mateixa instància. A 



més, el servei GAPA de la segona instància es connecta amb el servei GAPA de la primera, 
d'aquesta manera es connecten tots els elements.

Per altra banda, es pot veure la connexió entre les aplicacions i LaColla, que són els ports a on 
cadascú publica la seva API.  

Instal·lació de l'aplicació instantMessaging

Un cop configurades les instàncies de LaColla cal fer la instal·lació de l'aplicació instantMessaging, 
que bàsicament consisteix en descomprimir un arxiu ZIP al directori de LaColla.

No cal instal·lar l'aplicació JChatIRC, donat que ja ve inclosa a la distribució.

Donar d'alta els membres LaColla

En aquest moment cal fer provisionar els usuaris a un dels GAPA. En cas que la crida addMember 
de LaColla no funcioni correctament, com és el nostre cas, els usuaris es donen d'alta directament 
primer sobre mysql executant el següent:

C:\Documents and Settings\usuario>mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 61 to server version: 4.0.20a-nt

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> use lacolla
Database changed
mysql> insert into members values ("user1","user1","member#user1#","");
mysql> insert into members values ("user2","user2","member#user2#","");
mysql> insert into members values ("user3","user3","member#user3#","");
mysql> insert into membersofgroup values
("member#user1#","group#1a5c86e0bb9410048e9c7cab9080a86c#default","USER");

mysql> insert into membersofgroup values
("member#user2#","group#1a5c86e0bb9410048e9c7cab9080a86c#default","USER");

mysql> insert into membersofgroup values
("member#user3#","group#1a5c86e0bb9410048e9c7cab9080a86c#default","USER");

Posteriorment caldrà accedir a l'aplicació instantMessaging arrancant previament LaColla (veure 
següent apartat) i fent login amb el superusuari que es crea a la instal·lació de LaColla. Dintre del 
menú "LaColla / addMember" es proporcionen les dades d'usuari de totes tres comptes. D'aquesta 
manera es crearan els arxius XML necessaris sota el directori "%LACOLLA_HOME%\user" per tal 
que l'aplicació funcioni correctament.

En condicions normals no caldria donar d'alta els usuaris sobre BBDD.

Execució de les instàncies LaColla

L'arxiu per arrencar les instàncies "uoc1" i "uoc2" és el següent arxiu de comandes BAT:



set JAVA_HOME=C:\j2sdk1.4.2_06\bin
set LACOLLA_HOME=C:\LaCOLLA Middleware\LaCOLLA
set MYSQL_HOME=C:\LaCOLLA Middleware\mysql-4.0.20d\bin
set MYSQL_CONNECTOR_HOME=C:\LaCOLLA Middleware\mysql-4.0.20d\mysql-connector-java-3.1.1-
alpha
set path=%path%;%JAVA_HOME%;%LACOLLA_HOME%;%LACOLLA_HOME%\jars;%LACOLLA_HOME%\conf;
%LACOLLA_HOME%\working;%LACOLLA_HOME%\user;%MYSQL_HOME%;%MYSQL_CONNECTOR_HOME%
set CLASSPATH=%LACOLLA_HOME%\jars\InstantMessaging.jar;%LACOLLA_HOME%\jars\lacolla.jar;
%LACOLLA_HOME%\jars\chinook.jar;%LACOLLA_HOME%\jars\log4j-1.2.8.jar;
%LACOLLA_HOME%\jars\tyrex-
1.0.1.jar;%LACOLLA_HOME%\jars\util.jar;%LACOLLA_HOME%\jars\jdom.jar;
%MYSQL_CONNECTOR_HOME%\mysql-connector-java-3.1.1-alpha-bin.jar;%CLASSPATH%

rem Arranquem la instància UOC1
java LaColla.core.components.Driver uoc1 group#1a5c86e0bb9410048e9c7cab9080a86c#default 
GAPA#22b340ere9ec10048e4342c0ecd2cd56#

rem Arranquem la instància UOC2
java LaColla.core.components.Driver uoc2 group#1a5c86e0bb9410048e9c7cab9080a86c#default 
GAPA#32c670ere9ec10048e4342c0ecd2cd56#

Es pot veure l'assignació de les variables d'entorn, que té que ser personalitzat a cada instal·lació 
de LaColla.

La darrera línia, que crida a LaColla, executa la instància de LaColla amb aquests tres paràmetres:
1. Nom de l'arxiu de configuració .ini (uoc1 i uoc2 respectivament).
2. Identificador de grup, que és el groupId per defecte que trobem a l'arxiu 

"defaultGroupId.ini". Es el mateix per totes dues instàncies.
3. Identificador de GAPA, que és diferent per cada instància i els podem trobar als arxius 

"%LACOLLA_HOME%\conf\identityGAPA.ini" i 
"%LACOLLA_HOME%\conf\identityGAPA2.ini".

Execució de l'aplicació instantMessaging

Finalment, l'aplicació de missatgeria instantània s'executa amb el següent arxiu de comandes BAT:

set JAVA_HOME=C:\j2sdk1.4.2_06\bin
set LACOLLA_HOME=C:\LaCOLLA Middleware\LaCOLLA
set MYSQL_HOME=C:\LaCOLLA Middleware\mysql-4.0.20d\bin
set MYSQL_CONNECTOR_HOME=C:\LaCOLLA Middleware\mysql-4.0.20d\mysql-connector-java-3.1.1-alpha
set path=%path%;%JAVA_HOME%;%LACOLLA_HOME%;%LACOLLA_HOME%\jars;%LACOLLA_HOME%\conf;
%LACOLLA_HOME%\working;%LACOLLA_HOME%\user;%MYSQL_HOME%;%MYSQL_CONNECTOR_HOME%
set CLASSPATHJCHAT=%LACOLLA_HOME%/extlib/skinlf.jar;%LACOLLA_HOME%/extlib/jython.jar;
%LACOLLA_HOME%/extlib/log4j.jar;%LACOLLA_HOME%/extlib/nanoxml.jar;%LACOLLA_HOME%/extlib/log4j-
1.2.8.jar;%LACOLLA_HOME%/jars/tyrex-
1.0.1.jar;%LACOLLA_HOME%/extlib/jmf.jar;%LACOLLA_HOME%/extlib/jarbundler-0.5.jar;c:\java\IAIK-
JCE3.03eval\lib\iaik_jce;%CLASSPATH%;
set CLASSPATH=%LACOLLA_HOME%;%LACOLLA_HOME%\jars\InstantMessaging.jar;
%LACOLLA_HOME%\jars\lacolla.jar;%LACOLLA_HOME%\jars\chinook.jar;
%LACOLLA_HOME%\jars\log4j-1.2.8.jar;%LACOLLA_HOME%\jars\tyrex-
1.0.1.jar;%LACOLLA_HOME%\jars\util.jar;%LACOLLA_HOME%\jars\jdom.jar;
%LACOLLA_HOME%\jars\iaik_jce.jar;%MYSQL_CONNECTOR_HOME%\mysql-connector-java-3.1.1-alpha-
bin.jar;%CLASSPATHJCHAT%;%CLASSPATH%

java org.jchat.Main

rem start javaw org.jchat.Main (si volem que es tanqui la finestra MsDOS)



El script anterior haurà de ser executat dos cops per obrir dues aplicacions diferents. 
Posteriorment cal fer login LaColla cap a les dues instàncies que tenim:

Figura 32 Login a la primera instància LaColla en configuració d'una estació de treball.

Figura 33 Login a la segona instància LaColla en configuració d'una estació de treball.

2. Entorn amb dues estacions de treball

Aquest entorn és molt semblant a l'anterior, tret de que cada instància LaColla s'executa en una 
estació de treball diferent. En conseqüència cada instància té la seva adreça IP i com que són 
màquines diferents, poden escoltar pels mateixos ports si volem.

A continuació indiquem la representació gràfica i els arxius de configuració:



Figura 34 Representació gràfica de dues instàncies LaColla en una estació de treball.

Primera instància (uoc1.ini) Segona instància (uoc2.ini)
//num d'agents
3

//num d'agents
3

//GAPA
0
2000
-1
-1
-1
identityGAPA

//GAPA
0
2000
2000
172.16.0.2
-1
identityGAPA2

//RA
1
2001
2000
172.16.0.2
-1
identityRA

//RA
1
2001
2000
172.16.0.10
-1
identityRA2

//UA
2
2002
2000
172.16.0.2
2222
identityUA

//UA
2
2002
2000
172.16.0.10
2222
identityUA2

. .

Taula 10 Fitxers de configuració de dues instàncies LaColla en una estació de treball.

Es pot veure com l'esquema de connexions és el mateix però ara cada igual s'executa a una 
estació de treball diferent.

L'arxiu per arrencar les instàncies "uoc1" i "uoc2" és el mateix arxiu .BAT de l'anterior apartat. 
L'aplicació de missatgeria instantània s'executa també amb el mateix arxiu de comandes BAT de 
l'apartat anterior.



Capítol 7: Conclusions

En aquest projecte s'ha assolit l'objectiu principal, que és desenvolupar una aplicació que fa 
servir LaColla com a gestió de recursos, usuaris i transport. 

S'ha seguit una metodologia de projecte flexible però exhaustiva. El pla de projecte ha estat força 
realista, donat que la desviació en temps ha estat mínima i s'han assolit tots els objectius 
marcats al començament.

La implementació de l'aplicació s'ha ajustat força al disseny en quant a tecnologies emprades i 
funcionalitats desenvolupades, amb l'excepció de que s'ha eliminat la gestió de contactes i certes 
funcionalitats han patit certs ajustos, donat que en avançar el projecte cada cop quedava més 
clara la idiosincràsia de LaColla.

El prototipus LaColla existent en el moment d'implementar aquest projecte té un grau té certs 
problemes en algunes de les crides de l'API, fet que ha tingut una influència negativa a la fase 
d'implementació en quant a temps perdut implementant alternatives per assolir els objectius i a 
més aconseguir una aplicació que continués funcionant un cop s'anessin resolent els problemes 
de l'API.

Aquests problemes amb l'API de LaColla han quedat compensats amb la bona elecció d'una 
aplicació de xat existent a Internet com a base per la GUI (JChatIRC), fet que ha estalviat força 
temps en el desenvolupament de la GUI.

LaColla proporciona un nucli estable per construir-hi a sobre aplicacions bàsicament de 
comunicació, emmagatzemament i execució de tasques. Aquest projecte exigia resoldre certs 
aspectes que l'API LaColla no ofereix, si es volia implementar una aplicació de missatgeria 
instantània a l'estil de les conegudes a Internet. Aquests aspectes són:

 Llistat d'usuaris connectats.
 Estat d'un usuari connectat en un moment donat.
 Subgrups dintre d'un grup per converses privades.
 Pissarra electrònica.
 Enviament d'arxius.

En definitiva, amb la contribució d'aquesta aplicació i el prototipus existent de LaColla ha quedat 
palès empíricament la total viabilitat de les arquitectures distribuïdes descentralitzades, en aquest 
cas per portar a terme aspectes de comunicació amb funcionalitat plena entre membres 
distribuïts a escala Internet.

Com a treball futur es pot plantejar una ampliació d'aquesta aplicació de missatgeria instantània 
un cop es disposi d'una versió més completa i robusta de LaColla. Els punts més importants 
d'aquesta ampliació podrien ser aquests:

 Gestió de contactes.
 Login més robust.
 Interacció entre membres de diferents subgrups.
 Definició formal del llenguatge XML emprat.
 Control d'escriptori remot.
 Suport de so.
 Suport de webcam per videoconferència.
 Versió applet del programa per estar disponible a una web.
 Elaboració de paquet instal·lable.



Glossari
API (Application Program Interface)
Conjunt de rutines, protocols i eines per definir com un programari interacciona amb un altre.

Class
Classe o modelització d'un objecte del món real dins Java, composat per atributs i mètodes.

Eclipse
Projecte de la Apache Software Foundation que implementa un IDE de lliure distribució.

GPL (General Public License)
Tipus de llicència del projecte GNU de la Free Software Foundation, que garanteix la disponibilitat del 
codi font d'una aplicació sota certes condicions.

Instància
Entorn d'execució a memòria d'un aplicatiu, incloent tot el conjunt de recursos que fa servir.

IDE (Integrated Desktop Environment)
Entorn de desenvolupament i execució de Java que fa més amigable la codificació de programes i el seu 
testeig.

IRC (Internet Relay Chat)
Estàndard del servei xat a Internet.

J2SDK (Java(TM) 2 Software Development Kit, Standard Edition)
Màquina virtual Java amb el runtime, compilador i llibreries bàsiques de llenguatge Java. Es necessari 
com a requeriment per executar i desenvolupar qualsevol aplicació Java a un computador.

JAR (Java Archiver)
Arxiu comprimit que representa l'estàndard de Java per paquetització i distribució d'aplicacións.

JChatIRC
"It's a free IRC Client multiplatform, multi-server, scriptable, skinable and pluginable"

LaColla
Prototipus implementat en Java d’una xarxa distribuïda col·laborativa descentralitzada orientada a grups.

Messenger
Sistema de missatgeria instantània amb una xarxa pròpia desenvolupat per Microsoft.

P2P (Peer to Peer)
Comunicació d'igual a igual, és a dir, entre membres d'igual categoria.

Package
Paquets o contenidors de classes dins d'un projecte Java.

Peer
Igual. Interlocutor d'igual categoria.

Plugin
Mòdul que s'afegeix a un programari per expandir-ne la seva funcionalitat.

RMI (Remote Method Invocation)
Arquitectura distribuïda nativa de Java que permet la invocació de mètodes a màquines virtuals Java 
remotes.
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Annexes

1. Anàlisi de l’aplicació

Informació inicial

Es vol implementar una aplicació de missatgeria instantània usant els recursos aportats pels membres 
del grup.

1) Descripció:

Es tracta d’implementar una aplicació de missatgeria instantània. A diferència de les aplicacions 
més usuals de missatgeria instantània, aquesta no requereix cap servidor centralitzat que 
gestioni la connexió dels membres. Tota aquesta gestió s’ha de fer de manera descentralitzada. 
Per aconseguir aquesta funcionalitat, s’utilitzarà LaColla.

2) Descripció tecnològica:

o Es construirà una aplicació de l’estil de les aplicacions de missatgeria que s’usen habitualment.
o Cada ordinador tindrà instal·lat el programa de missatgeria instantània.
o Aquest programa interaccionarà amb LaColla per a obtenir la informació necessària per a 

generar les respostes. També pot obtenir part de la informació entre informació que tingui 
emmagatzemades en local (fruit d’altres accions anteriors, ...)

o Els missatges instantanis aniran formatejats en XML.
o Preferiblement també s’haurien de poder enviar fitxers.
o LaColla s’encarrega d’informar de qui hi ha connectat en cada moment i de la gestió dels 

membres i grups, de l’enviament dels missatges instantanis al destinatari en qüestió, ...

3) Objectius docents específics del projecte:

o Utilitzar XML.
o Adonar-se de la problemàtica d’ordenació d’accions en entorns descentralitzats.
o Adoptar solucions per aquesta problemàtica.
o Conèixer la problemàtica de les aplicacions d’igual a igual (Peer-to-Peer en

anglès), descentralitzades, distribuïdes.

Casos d’ús dels requisits

Amb el diagrama de casos d’ús representarem les funcions de l’aplicació des del punt de vista dels 
possibles actors amb els que actuarà l’aplicació de missatgeria instantània.



Tenim els agents següents:

1) Usuari:
Es la persona física que fa servir l’aplicació de missatgeria instantània i es correspon amb un 
usuari vàlid de LaColla que s’asseu a una màquina que és un igual que pertany a la xarxa.

2) LaColla:
Es una aplicació que implementa la xarxa distribuïda descentralitzada LaColla, que representa el 
transport de la nostra aplicació de missatgeria instantània.

Aquesta és la documentació dels casos d’ús del diagrama:

Cas d’ús número 1 Connexió
Resum de la 
funcionalitat

DEMANA LES DADES A L’USUARI PER CONNECTAR-LI A UN GRUP 
DINS LACOLLA.

Actors Usuari i LaColla.
Casos d’ús relacionats El procés de connexió per part de l’usuari és opcional (relació “extend”) a la 

major part d’accions que l’usuari pot portar a terme, és a dir, pot ampliar la 
funcionalitat dels casos d’ús “Enviar missatge”, “Enviar fitxer”, “Pissarra 
compartida”, “Gestió grup”, “Gestió estat”, “Gestió contactes” i 
“Esdeveniments”.
A més inclou el cas d’ús “Canviar d’usuari” per aquells casos en que l’usuari 



vol canviar d’usuari i connectar-se a LaColla amb un usuari diferent.
Precondició Tots els paràmetres tenen valor.
Postcondició Es crida al cas d’ús “login” de l’aplicació LaColla
Descripció detallada Es demanen a l’usuari el login, password i grup al que connectar-se dins 

LaColla. L’usuari té per tant que existir prèviament dins LaColla abans de fer 
servir l’aplicació de missatgeria.

Cas d’ús número 2 Canviar d’usuari
Resum de la 
funcionalitat

DEMANA LES DADES A L’USUARI DE NOU PER CONNECTAR-LI A UN 
GRUP DINS LACOLLA COM A UN ALTRE USUARI.

Actors Usuari i LaColla.
Casos d’ús relacionats Es una funció opcional dins del cas “Connexió”.
Precondició Tots els paràmetres tenen valor i prèviament estem connectats a LaColla.
Postcondició Es crida al cas d’ús “logout” i després “login” de l’aplicació LaColla
Descripció detallada Es demanen a l’usuari el login, password i grup al que connectar-se dins 

LaColla.

Cas d’ús número 3 Canviar d’estat
Resum de la 
funcionalitat

L’USUARI POT CANVIAR EL SEU ESTAT DE DISPONIBILITAT QUAN 
ESTÀ CONNECTAT.

Actors Usuari i LaColla.
Casos d’ús relacionats Es una funció opcional dins del cas “Connexió”.
Precondició Tots els paràmetres tenen valor i prèviament estem connectats a LaColla.
Postcondició Es crida al cas d’ús “disseminateEvent” de l’aplicació LaColla.
Descripció detallada Es demana a l’usuari el nou estat. Notifica a la resta d’usuaris que tot i estar 

connectat l’usuari està en un d’aquests estats: “al telèfon”, “ara torno”, 
“absent”, etc.

Cas d’ús número 4 Canviar de grup
Resum de la funcionalitat L’USUARI POT CANVIAR DE GRUP QUAN ESTÀ CONNECTAT.

Actors Usuari i LaColla.
Casos d’ús relacionats Es una funció opcional dins del cas “Connexió”.
Precondició Tots els paràmetres tenen valor i prèviament estem connectats a LaColla.
Postcondició Es crida al casos d’ús “logout” i “login” de l’aplicació LaColla.
Descripció detallada Es demana a l’usuari el nou grup. Es desconnecta del grup actual i es connecta 

al nou. En cas de no existir el grup es crea prèviament cridant al cas d’ús 
“addGroup” de LaColla.

Cas d’ús número 5 Gestió de missatges
Resum de la 
funcionalitat

ENVIAMENT I RECEPCIÓ DE MISSATGES ENTRE USUARIS 
CONNECTATS A LACOLLA, AMB O SENSE ARXIUS.

Actors Usuari i LaColla.
Casos d’ús relacionats Té la funció estesa de connectar-se al sistema abans d’enviar el missatge, 

mitjançant la relació “extend” amb el cas d’ús “Connexió”.
Inclou dos casos d’ús que són “enviar missatge”, “enviar arxiu”, “rebre 
missatge” i “rebre arxiu”.

Precondició Tots els paràmetres ténen valor; els usuaris emissor i destinatari del 
missatge tenen que estar connectats a LaColla.

Postcondició Es compleix una de les postcondicions dels casos que inclou.
Descripció detallada Es crida a un dels casos que inclou.

Cas d’ús número 6 Enviar missatge



Resum de la 
funcionalitat

ENVIAR UN MISSATGE A UN ALTRE USUARI CONNECTAT A 
LACOLLA.

Actors Usuari i LaColla.
Casos d’ús relacionats Cas d’ús inclòs dintre del cas d’ús “Gestió de missatges”.
Precondició Tots els paràmetres ténen valor; els usuaris emissor i destinatari del 

missatge tenen que estar connectats a LaColla.
Postcondició Es crida al cas d’ús “sendInstantMessage” de l’aplicació LaColla per enviar 

el missatge.
Descripció detallada Si l’usuari no està connectat es crida al cas “Connexió”. Posteriorment 

l’usuari introdueix un missatge i la opció d’enviar-lo al grup al que està 
connectat o bé a qualsevol altre usuari connectat de LaColla. Opcionalment 
també es pot incloure un arxiu.

Cas d’ús número 7 Rebre missatge
Resum de la 
funcionalitat

REBRE UN MISSATGE D’UN ALTRE USUARI CONNECTAT A 
LACOLLA.

Actors Usuari i LaColla.
Casos d’ús relacionats Cas d’ús inclòs dintre del cas d’ús “Gestió de missatges”.
Precondició Tots els paràmetres ténen valor; els usuaris emissor i destinatari del 

missatge tenen que estar connectats a LaColla.
Postcondició LaColla crida al cas d’ús “rebre missatge” de l’aplicació.
Descripció detallada LaColla notifica a l’usuari de la recepció d’un nou missatge pel qual ell és 

destinatari, sempre que l’usuari estigui connectat.

Cas d’ús número 8 Enviar arxiu
Resum de la 
funcionalitat

ENVIAR UN ARXIU A UN ALTRE USUARI CONNECTAT A LACOLLA 
REFERENCIAT A UN MISSATGE.

Actors Usuari i LaColla.
Casos d’ús relacionats Cas d’ús inclòs dintre del cas d’ús “Gestió de missatges”.
Precondició Tots els paràmetres ténen valor; els usuaris emissor i destinatari del 

missatge tenen que estar connectats a LaColla.
Postcondició Es crida als casos d’ús “putObject” i “sendInstantMessage” de l’aplicació 

LaColla.
Descripció detallada Si l’usuari no està connectat es crida al cas “Connexió”. Posteriorment 

l’usuari selecciona un arxiu que es desarà a LaColla i se’n farà una 
referencia a un atribut especial d’un missatge normal. D’aquesta manera 
l’arxiu no forma part del missatge, sino que se’n fa una referència a l’objecte 
LaColla a una ubicació accesible pel destinatari o destinataris.

Cas d’ús número 9 Rebre arxiu
Resum de la 
funcionalitat

REBRE UN ARXIU REFERENCIAT A UN MISSATGE REBUT D’UN 
ALTRE USUARI CONNECTAT A LACOLLA.

Actors Usuari i LaColla.
Casos d’ús relacionats Cas d’ús inclòs dintre del cas d’ús “Gestió de missatges”.
Precondició Tots els paràmetres ténen valor; els usuaris emissor i destinatari del 

missatge tenen que estar connectats a LaColla.
Postcondició LaColla crida al cas d’ús “rebre missatge” de l’aplicació i l’aplicació crida al 

cas d’ús “getObject” de LaColla.
Descripció detallada LaColla notifica a l’usuari l’arribada d’un arxiu referenciat des d’un nou 

missatge pel qual ell és destinatari, sempre que l’usuari estigui connectat.  
Els arxius es desaran en local per tal que siguin accesibles fins i tot sense 
estar connectat.

Cas d’ús número 10 Pissarra compartida



Resum de la 
funcionalitat

OBRIR UN EDITOR D’IMATGES COMÚ ALS MEMBRES D’UN GRUP 
COM A ESPAI COMPARTIT A MODE DE PISSARRA. 

Actors Usuari i LaColla.
Casos d’ús relacionats Té la funció estesa de connectar-se al sistema abans d’obrir la pissarra, 

mitjançant la relació “extend” amb el cas d’ús “Connexió”.
Precondició Tots els paràmetres ténen valor.
Postcondició Es crida al cas d’ús “submitTask” i “putObject” de l’aplicació LaColla.
Descripció detallada Si l’usuari no està connectat es crida al cas “Connexió”. S’obre una finestra 

d’edició gràfica bàsica i cada usuari del grup pot pintar-hi. Cada cop que es 
modifiqui la imatge s’enviaran esdeveniments a tots els membres de la 
conversa per tal que tothom pugui visualitzar els darrers canvis en temps 
real.

Cas d’ús número 11 Usuaris connectats
Resum de la 
funcionalitat

MOSTRA I MANTÉ ACTUALITZADA LA LLISTA D’USUARIS 
CONNECTATS I EL SEU ESTAT ACTUAL. 

Actors Usuari i LaColla.
Casos d’ús relacionats Té la funció estesa de connectar-se al sistema abans d’obrir la pissarra, 

mitjançant la relació “extend” amb el cas d’ús “Connexió”.
Precondició Tots els paràmetres ténen valor i l’usuari té que estar connectat a LaColla.
Postcondició Es crida al cas d’ús “whoIsConnected”.
Descripció detallada Si l’usuari no està connectat es crida al cas “Connexió”. Es mostra un llistat 

d’usuaris connectats juntament amb el seu estat. Aquesta llista es manté 
actualitzada mitjançant els esdeveniments de connexió i desconnexió 
d’usuaris.

Cas d’ús número 12 Gestió de contactes
Resum de la 
funcionalitat

AFEGIR I ADMINISTRAR ELS CONTACTES QUE TÉ L’USUARI.

Actors Usuari i LaColla.
Casos d’ús relacionats Té la funció estesa de connectar-se al sistema abans de gestionar els 

contactes, mitjançant la relació “extend” amb el cas d’ús “Connexió”.
Inclou dos casos d’ús que són “afegir contacte” i “gestionar contactes”.

Precondició Tots els paràmetres ténen valor i l’usuari está connectat a LaColla.
Postcondició Es compleix una de les postcondicions dels casos que inclou.
Descripció detallada Es crida a un dels casos que inclou.

Cas d’ús número 13 Afegir contacte
Resum de la 
funcionalitat

AFEGIR UN USUARI DE LACOLLA COM A NOU CONTACTE DE 
L’USUARI.

Actors Usuari i LaColla.
Casos d’ús relacionats Cas d’ús inclòs dintre del cas d’ús “Gestió de contactes”.
Precondició Tots els paràmetres ténen valor i l’usuari està connectat a LaColla.
Postcondició L’aplicació crida al cas d’ús “disseminateEvent” de LaColla, la qual crida al 

cas d’ús “newEvent”.
Descripció detallada L’aplicació envia un esdeveniment a LaColla a l’usuari que es vol afegir com 

a contacte per que aquest ho accepti. Quan ho accepta LaColla envia un 
altre esdeveniment a l’aplicació que finalment afegeix el contacte als 
contactes que ja tenia l’usuari.

Cas d’ús número 14 Administració de contactes
Resum de la 
funcionalitat

MODIFICAR LA CATEGORITZACIÓ D’UN CONTACTE O ESBORRAR-
NE UN CONTACTE DE L’USUARI.



Actors Usuari.
Casos d’ús relacionats Cas d’ús inclòs dintre del cas d’ús “Gestió de contactes”.
Precondició Tots els paràmetres ténen valor.
Postcondició -
Descripció detallada L’aplicació modifica o esborra un dels contactes que tenia l’usuari, sense 

que calgui estar connectat previament. Els contactes els tenim agrupats en 
categories arbitraries definides per l’usuari. 

Cas d’ús número 15 Desconnexió
Resum de la 
funcionalitat

DESCONNECTAR A UN USUARI DE LACOLLA.

Actors Usuari i LaColla.
Casos d’ús relacionats -
Precondició Tots els paràmetres ténen valor i l’usuari està connectat a LaColla.
Postcondició Es crida al cas d’ús “logout” de l’aplicació LaColla.
Descripció detallada Es finalitza la sessió activa de missatgeria instantània dins LaColla. Això no 

vol dir que l’igual es desvinculi de LaColla, acció que queda fora de l’abast 
de l’aplicació de missatgeria instantània.

Cas d’ús número 16 Opcions configuració
Resum de la 
funcionalitat

CANVIAR OPCIONS DIVERSES D’USUARI DE L’APLICACIÓ SOBRE 
VISUALITZACIÓ, DESCRIPCIÓ AMB LA QUE ENS VEUEN LA RESTA 
D’USUARIS, ETC.

Actors Usuari
Casos d’ús relacionats -
Precondició Tots els paràmetres ténen valor.
Postcondició -
Descripció detallada Es modifiquen localment les opcions modificades, sense que calgui estar 

connectat.

Descomposició en paquets

L’aplicació de missatgeria instantània es prou simple com per no considerar descomposició en paquets 
(packages).

Els motiu és que tots els casos d’ús estan força relacionats i no s’escau la subdivisió en paquets a nivell 
d’anàlisi ni de serveis.

Diagrama de classes

Començarem per identificar les classes d’entitats a partir dels casos d’ús:

1. Cas d’ús “Connexió”: conversa.
2. Cas d’ús “Gestió de missatges”: missatge, arxiu.
3. Cas d’ús “Pissarra compartida”: pissarra.
4. Cas d’ús “Gestió de contactes”: contacte, grup de contactes.

La resta de casos d’ús no fan pensar en noves classes d’entitat.

Per altra banda, prendrem una classe de control per cada cas d’ús i una classe frontera per cada 
interacció entre l’usuari i l’aplicació.

El diagrama de classes resultant és el següent:



Observacions:
o Un contacte és una representació d’un usuari LaColla dintre de l’aplicació de missatgeria 

instantània.
o Cada contacte està classificat dintre d’un grup de contactes.
o La conversa és un flux d’intercanvi de missatges, enviament d’arxius i pissarra que s’inicia entre 

com a mínim dos usuaris. Es una entitat abstracta per que s’inicia quan l’usuari vol enviar un 
primer missatge o arxiu a un altre usuari o grup, o bé també es pot iniciar quan en rebi un 
missatge o arxiu. Aquest objecte mor quan l’usuari desconnecta.

o Els missatges, arxius i pissarres només tenen raó de ser dintre d’una conversa.

Diagrama de col·laboració 

El següent diagrama mostra la interacció entre les diferents classes existents al nostre model. Es tracta 
d’una manera més formal d’expressar el diagrama de casos d’ús, en termes de classes que es demanen 
operacions les unes a les altres.



Diagrama de seqüència

El següent diagrama mostra les interaccions entre classes però des d’un de vista temporal. Ajuda a 
analitzar l’ordre i comportament seqüencial de les operacions.

En aquest diagrama, la dimensió horitzontal representa les interaccions entre classes i usuaris, mentre 
que la dimensió vertical representa el temps. Els rectangles verticals representen les activacions dels 
objectes.





2. Disseny de l’aplicació

Plataformes de desenvolupament i execució

La plataforma serà única per desenvolupament i execució. Tindrà les següents característiques:
o Windows XP Professional o Windows 2000 workstation.
o J2SE v.1.4.3_02 
o Mysql v.4.0.20d
o LaColla middleware 
o Eclipse-SDK v.3.0.1 (aquest paquet només per desenvolupar)

Interacció amb l’API existent de LaColla

L’API (Application Program Interface) de LaColla està estructurada en dos parts: una pertany a l’aplicació 
i l’altre a LaColla pròpiament.

Aquesta estructura permet que l’aplicació importi l’API de LaColla i en faci crides per interaccionar amb 
ella, i al revés amb LaColla cridant funcions de l’API que li ofereix l’aplicació que es desenvoluparà.

L’arquitectura d’API és la següent:

L’API en tots dos sentits està definida en detall al document “Api de LaCOLLA Casos Dus i Contractes” 
proporcionat pel consultor de projecte.



Disseny de pantalla

Per tal de poder-nos centrar en la part de lògica de l’aplicació i no en la presentació, no hi haurà un 
disseny de pantalla com a tal donat que s’ha reaprofitat la interfície d’usuari (GUI o Graphical Unit 
Interface) d’una aplicació de codi obert en Java disponible a Internet.

Desprès d’una cerca al site de Sourceforge per trobar el programa de messaging més adient en quant a 
funcionalitat i GUI, s’ha trobat l’aplicació JChatIRC v2.5.5 amb llicència GPL. La plana home d’aquest 
projecte és:

http://sourceforge.net/projects/jchatirc/

A continuació es mostren les pantalles més representatives d’aquesta aplicació, que és un client genèric 
IRC i MSN Messenger.

La primera pantalla és la inicial de login, que serà modificada per demanar l’identificació d’un usuari per 
connectar-se a un grup LaColla.



Un cop connectat al grup apareix la pantalla principal de l’aplicació amb un seguit d’opcions de menú. 
Per defecte surt la gestió de contactes amb un seguit d’opcions sobre ells.

Desprès de contactar amb un usuari el aquesta és la finestra de xat habitual amb smileys (emoticons), 
etc.



A més tenim les opcions generals de connexió, desconnexió, opcions per mostrar els contactes, canviar 
l’estat actual i administració de grups. Només caldria afegir l’opció de pissarra i treure les opcions de 
bloqueig potser no són tan importants en un entorn col·laboratiu LaColla, donat que no hi ha la potencial 
hostilitat d’Internet. 

Finalment tenim opcions relatives a preferències:



Tipus d’objectes a aplicar

Missatge

L’objecte més important i significatiu de l’aplicació és “missatge”. Els missatges són els elements que 
permeten la comunicació entre iguals mitjançant una funció de l’API de LaColla per enviament de 
missatges. 

El missatge que viatja té codificació text i format XML, amb els camps típics d’un missatge instantani 
(origen, grup, destinataris dins el grup, data, hora, cos text que ja inclou smileys, arxiu inclòs en format 
Base64).

Aquest és un exemple de possible format:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<InstantMessage>

<From>usuari1</From>
<GroupID>grup1</GroupID>
<To>usuari2, usuari3</To>
<Date>21/10/2004</Date>
<Time>17:02:34</Time>
<Message>

Hola, que tal? :-)
</Message>
<File>

<Name>test.exe</Name>
<Data>
mZQvRVi1OHw9Zj84nDC4jO8P0axi1gb6d+475yhMjSc/
BrIVC58W3ydbkK+Ri4OKbaRZlYeRA==
</Data>

</File>
</InstantMessage>

Aquest objecte serà una classe Java serialitzable, per motius de persistència.

La funció de l’API de LaColla per enviar missatges, sendInstantMessage, accepta entre d’altres un 
objecte com a paràmetre que fa referència al missatge a enviar. Aquest objecte serà visualitzat en mode 
texte a l’aplicació dels usuaris destinataris.  

Els smileys o emoticons es transmeten segons els estàndars tradicionals en caràcters ascii, donat que 
són símbols que es van crear a l’època de les BBS i Fidonet, quan els entorns eren texte. La traducció a 
símbols en mode gràfic la fa l’aplicació mitjançant un repositori local de símbols predefinits.

Conversa

Aquest objecte és una colecció o conjunt ordenat de missatges. 

Aquest objecte també serà una classe Java serialitzable per motius de persistència, donat que l’usuari 
pot desar tota la conversa a disc. 

Pissarra

La pissarra és una finestra que s’obre a partir de l’aplicació, quan l’usuari vol un espai de dibuix visible en 
temps real per tothom.



Cada canvi que un usuari en faci sobre la pissarra serà visible en temps quasi real a les pissarres que 
tots els usuaris de la conversa tindran obertes.

Si imaginem una pissarra com un bitmap, cada cop que l’usuari alteri un pixel en farem un event LaColla 
per disseminar-lo. Aquest sistema anirà a banda dels missatges com a tal.

El objeto serà una classe Java de tipus Graphics2D o similar.

També serà un objecte serialitzable donat que qualsevol usuari podria desar-la a un fitxer a disc.

Contacte

Un contacte és l’objecte que representa la informació associada a un usuari LaColla, des del punt de 
vista de la missatgeria instantània. 

Aquest objecte serà una classe Java serialitzable perque té que ser persistent per que l’usuari mantingui 
els seus contactes entre diferents activacions de l’aplicació. Aquesta classe és susceptible de ser desada 
a la Base de Dades mysql de LaColla.

Grup de contactes

Es una colecció de contactes, que també té que ser una classe Java serialitzable per mantindre-l’s a 
Base de Dades, juntament amb els contactes.



3. Emoticons o smileys

:)

8)

:-o

;)

[yes]

:(

[pfff]

8o<

:+D

:ox

:D

<-(

[elodie]

[love]

>-(

[cry]

[calin]

[mdr]

[jap]

[kiss]

[fuck]

[oups]

:-/

[lol]

[fou]



[non]

[hello]

:'(

:-\

:o

[buvons]

:-|

:-{

<->

[ddr]

[val]

8-x

:-p

[barbie]

[???]

:\

[zebra]

[rougis]

[yes]

[peace]

[joce]

[inlove]

[ke]

[eek]

[cake]


