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Resum

L'objectiu  d'aquest  treball  és  aplicar  en  una  aplicació  funcional  algunes  de  les 

tecnologies disponibles a les especificacions J2EE. El projecte escollit és l'elaboració 

d'un catàleg de material videogràfic que permeti emmagatzemar dades informatives 

sobre els items disponibles i establir relacions entre ells que facilitin la seva localització 

i identificació.

Aquesta memòria pretén detallar totes les fases per les que ha travessat el projecte, 

explicant  des  de les  circumstàncies  de  la  seva  gènesi  i  la  metodologia  de  treball 

emprada, passant per a l'anàlisi de requeriments i el disseny de l'aplicació, fins arribar 

a l'implementació final. En el procés, s'intentarà proporcionar una visió general de les 

tecnologies  i  conceptes  emprats,  així  com  de  les  expectatives  inicials  i  les  fites 

finalment assolides i descartades.
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1 Introducció  

1.1 Justificació del TFC  

Des  d'abans  que  l'elaboració  d'aquest  Treball  de  Fi  de  Carrera  va  començar  a 

aparèixer  a  l'horitzó  dels  meus  estudis  universitaris,  un  dels  punts  que  tenia 

absolutament decidit era que el contingut d'aquest seria un projecte de caire personal, 

que tingués una utilitat que anés més enllà de l'àmbit universitari, i especialment que 

involucrés un tema que captés el meu interès durant la seva elaboració.

Una de les meves diverses aficions és la col·lecció de material videogràfic de tot tipus: 

pel·lícules de cine, sèries de televisió, actuacions musicals, etc... Qualsevol tema és 

susceptible de convertir-se en una petita joia digna de ser emmagatzemada per a la 

posteritat o, com a mínim, per a una revisió posterior desprès de cert temps. Ja sigui 

material  original  disponible  comercialment  (DVDs,  CDs,  etc...)  com  gravacions 

televisives en diferents formats (DVD-R, cintes VHS o Betamax, etc...), la quantitat i 

diversitat d'aquest material que pot acumular-se en relativament poc temps fa que la 

seva gestió i organització resulti complicada i farragosa.

És en aquest punt en el que la utilitat d'aquest projecte queda patent: una eina que 

permeti emmagatzemar i classificar els continguts disponibles facilitarà enormement la 

seva  gestió  i  localització.  Durant  anys,  desenvolupar  un  programari  que  acomplís 

aquesta tasca aquest ha estat un objectiu personal que, per una o altra circumstància, 

mai ha pogut convertir-se en realitat fins que aquest Treball ha propiciat la justificació 

perfecta.

1.2 Objectius  

Conscients de les restriccions de temps a que estarà sotmès, el projecte es planteja 

l'assoliment  d'uns  objectius  mínims,  mantenint  sempre  en  ment  la  possibilitat 

d'ampliacions  futures  de  funcionalitats  que  inclús  puguin  estendre  l'abast  del 
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programari més enllà del material purament videogràfic fent que abasti d'altres àmbits, 

com el bibliogràfic, fonogràfic i d'altres. Òbviament, aquestes possibles funcionalitats 

esteses i ampliacions cauen fora de l'abast d'aquest Treball.

Establert aquest punt, les capacitats mínimes que s'han plantejat a l'hora d'afrontar 

aquest projecte han estat principalment dues:

– Creació, ampliació i actualització d'una base de dades que emmagatzemi dades 

pertinents a continguts videogràfics catalogables, que propiciï l'agrupació temàtica 

d'aquests, i que mantingui al mateix temps un inventari de medis d'enregistrament 

amb el que es puguin relacionar aquest continguts per facilitar la seva localització.

– Possibilitat de realitzar cerques a la base de dades per camps seleccionats que 

produeixin llistats  restringits  als  paràmetres especificats  i  facilitin  la  localització, 

consulta i possible modificació dels registres emmagatzemats.

L'assoliment d'aquestes funcionalitats bàsiques significarà la realització satisfactòria de 

les expectatives del Treball. Addicionalment, i subjectes a les restriccions de temps, es 

plantegen objectius secundaris com per exemple:

– Elaboració  de  llistats  complexos  amb  informació  detallada  de  les  entitats 

emmagatzemades i les relacions amb d'altres tipus d'entitat que permetin tenir una 

visió global sobre, per exemple, un determinat programa o medi d'enregistrament.

– Ampliació  de  les  característiques  específiques  de  les  entitats  catalogades 

mitjançant  especificacions  que  permetin  la  introducció  d'informació  concreta 

rellevant  només  per  a  aquests  subtipus  (per  exemple,  subtipus  de  programes 

-sèries, pel·lícules-,  de títols -episodis o cançons- o de medis -cintes de video, 

discos enregistrables).
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1.3 Enfocament i mètode seguit  

La  realització  d'aquest  projecte  ha  seguit  una  metodologia  que  s'aparta 

deliberadament del model clàssic de desenvolupament en cascada (Waterfall), i s'ha 

apropat més al desenvolupament Iteratiu i Incremental.

D'aquesta manera, i una vegada establerts els requeriments de funcionalitat mínims 

que es volien assolir, s'ha seleccionat un subconjunt de funcionalitats (en aquest cas, 

per exemple, s'ha iniciat per el procés d'addició de continguts a la base de dades) i 

s'ha treballat en ell fins a completar-lo de manera mínimament satisfactòria desprès de 

sotmetre'l a un procés de proves limitat. Una vegada acomplerta la fita, es procedeix a 

reiniciar el  procés amb una nova funcionalitat (per exemple, l'edició de continguts), 

retocant si s'escau l'anterior per refinar-la, millorar-ne l'eficiència o depurar possibles 

errors.  I  així,  successivament,  es  van  ampliant  les  funcionalitats  del  programari 

assegurant-se que, a la fi de cada iteració/fita, es disposa d'una versió que, tot i que 

limitada, és totalment funcional i desplegable.

En aquest Treball en concret, i donat el paral·lelisme patent que existeix entre les tres 

grans  entitats  que  formen  part  d'ell  (Programa,  Medi  i  Títol)  i  la  igualtat  de  les 

operacions  que  calia  realitzar  sobre  cada  una  d'elles,  aquest  model  de 

desenvolupament ha resultat particularment adient: el fet de centrar la programació en 

una funcionalitat concreta sobre una de les entitats ha fet que, una vegada acomplerta 

aquesta,  sigui  fàcilment  “exportable”  a  la  resta  d'entitats  amb  poquíssimes 

modificacions, simplificant el procés extraordinàriament. Així, desenvolupar el procés 

d'alta d'un registre de Programa permet obtenir ràpidament els procesos d'alta per a 

Medi i Títol fent una translació molt simple del codi.

Un altre aspecte a considerar en tant en quant la manera d'enfocar l'elaboració del 

projecte  és  la  priorització  absoluta  dels  elements  corresponents  al  Model  i  al 

Controlador per davant de les parts pertanyents a la Vista. En altres paraules, s'ha 

preferit  concentrar  el  desenvolupament  en  la  representació  programàtica  de  les 

entitats  de  la  persistència  i  en  la  lògica  de  negoci  bàsica  abans  que  dissenyar 
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detalladament la interfície gràfica d'usuari i refinar la navegació. De fet, i com s'explica 

més endavant,  la  incorporació  cap  al  final  del  projecte  dels  Common Controls ha 

facilitat extraordinàriament l'elaboració de la capa de presentació.

1.4 Planificació  

La  planificació  original  ha  patit  nombrosos  desviaments  per  diferents  factors: 

esdeveniments  personals,  problemes  tècnics  i  d'altres  factors  han  fet  que  no  es 

pogués ajustar al que es plantejava al cronograma inicial. El diagrama següent mostra 

una aproximació bastant propera a l'evolució real del projecte, malgrat que en alguns 

moments  les  diferents  fases  s'han  creuat  i  intercalat  degut  a  revisions  i 

replantejaments no previstos.

En  qualsevol  cas,  la  fase  més  llarga  de  tot  el  procés  ha  estat  la  implementació. 

Aquesta  inclou  les  fases  d'aprenentatge,  instal·lació  i  configuració  de  l'entorn  de 

desenvolupament i la resta d'eines que s'han necessitat per efectuar-la.

1.5 Producte obtingut  

El  projecte  s'ha  anomenat  Catàleg  Videogràfic,  i  es  tracta  d'una  aplicació  que 

proporciona  eines  de  gestió  i  manteniment  d'una  base  de  dades  de  material 

videogràfic, així com la possibilitat de localització i consulta dels seus registres.
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El producte contempla la gestió de tres tipus d'objectes relacionats amb el catàleg:

– Els títols, que identifiquen unitats d'enregistrament concretes.

– Els programes, que són agrupacions lògiques de títols, generalment temàtiques.

– Els medis, que com el seu nom indica representen els medis d'enregistrament on 

els títols es troben emmagatzemats.

 Específicament, el programari proporciona les següents funcionalitats:

– Creació de registres de Programa, Títol o Medi a la base de dades.

– Localització, consulta i eliminació de registres de Programa, Títol o Medi, incloent 

en l'informació proporcionada les relacions entre ells.

– Edició i modificació de registres de Programa, Títol o Medi.

– Assignació de relacions entre diferents tipus d'objectes, com a quin medi es troba 

enregistrat un títol, o a quin programa pertany.

1.6 Estructura de la memòria  

La memòria es divideix en tres grans blocs, corresponents a les fases principals del 

desenvolupament del projecte:

– Anàlisi,  on es descriuen els requeriments que es preveuen per a l'aplicació, els 

casos  d'ús  identificats  i  els  recursos  que  s'estimen  necessaris  per  al  seu 

implementació i desplegament.

– Disseny,  on  s'expliquen  les  consideracions  d'arquitectura  que  s'han  plantejat, 

descrivint  i  explicant  breument les tecnologies i  patrons escollits,  s'inclouen els 
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diferents diagrames per al desenvolupament i es mostren imatges seleccionades 

de l'interfície gràfica d'interacció amb l'usuari

– Implementació, on es troba el guió de creació de la base de dades de l'aplicació, 

un diagrama simplificat  de l'estructura del producte final,  i  una valoració de les 

funcionalitats disponibles i de les possibilitats d'extensibilitat i ampliació futures.

Finalment, s'afegeixen les conclusions personals de l'autor, un glossari de termes i una 

bibliografia.
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2 Anàlisi  

2.1 Requeriments Funcionals  

El  programari  permetrà  la  introducció  de  nous  objectes  de  qualsevol  dels  tipus 

disponibles  al  catàleg.  Depenent  del  tipus  d'objecte  afegit  (títol,  programa o  medi) 

caldrà introduir diferents dades al formulari adequat:

– Els  títols  permetran  la  introducció  d'un  nom,  una  descripció,  una  duració  (en 

minuts),  un  any  i  un  tipus  (Llargmetratge,  curtmetratge,  episodi,  concert,  clip 

musical o altres).

– Els programes acceptaran la definició d'un nom, una descripció, un any i un tipus 

(Cinema, sèrie de televisió, altres programes de televisió, música o altres).

– Els medis es definiran amb informació de la seva etiqueta identificativa, la seva 

capacitat  (en  minuts),  si  és  original  o  no  (és  a  dir,  si  es  tracta  d'un  producte 

comercial o d'un enregistrament domèstic) i un tipus (DVD, CD, VHS o altres).

En  tots  els  casos,  el  sistema  assignarà  un  nombre  d'identificació  al  nou  registre 

introduït que s'emmagatzemarà en una columna específica de cada taula (idtitol, 

idprograma i  idmedi). Aquest identificador serà de tipus intern i romandrà en tot 

moment ocult a l'usuari, que no el necessitarà en cap moment per a realitzar la gestió i 

explotació de les dades.

El  diferents  tipus  d'objectes  es  definiran  en  taules  auxiliars,  una  per  cada  taula 

principal, i seran fàcilment ampliables i modificables per l'administrador de la base de 

dades. Es pot considerar en un futur implementar un mecanisme de gestió de tipus 

dins l'aplicació, però aquesta funcionalitat queda fora de l'abast d'aquest Treball.

El programari també proporcionarà la possibilitat de realitzar cerques dels tres tipus 
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principals d'objectes per camps preestablerts. En un principi, els camps mínims per a 

realitzar la cerca seran el nom per a programes i títols, i l'etiqueta identificativa per a 

medis.

Els resultats de les cerques permetran seleccionar un dels registres per a la seva 

consulta, mostrant una pantalla amb totes les dades d'aquell que es trobin a la base de 

dades, així com les relacions de l'objecte en qüestió amb el d'altres tipus, si existeixen. 

La pantalla de consulta disposarà de botons d'edició i esborrat que permetran accedir 

a una nova pantalla (molt  similar a la utilitzada a la de creació de registres) on es 

podran modificar les dades en el primer cas, i procedir a l'eliminació del registre en 

qüestió i totes les referències a ell en altres taules en el segon cas.
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2.2 Casos d'ús  
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2.3 Descripció textual dels casos d'ús  

Existeix  un  paral·lelisme  entre  la  gestió  dels  tres  tipus  de  dades  principals  (Títol, 

Programa i  Medi).  Els  casos  d'ús  relacionats  amb cada  un  d'aquests  són,  d'igual 

manera,  idèntics  en  funcionalitat.  Per  brevetat,  detallem  només  els  casos  d'ús 

relacionats amb l'entitat Títol, i assumim que els casos d'ús corresponents a les altres 

dues  seran  anàlegs  tan  sols  substituint  el  nom  per  l'adequat  en  cada  ocasió. 

S'afegeixen al final dos casos especials, Assignar Programa i Assignar Medi, que són 

específics per a l'entitat Títol.

Nom del Cas d'ús : Alta títol
Descripció Cas d'ús que afegeix un nou títol. 
Actor Usuari
Precondicions: El títol a donar d'alta no existeix a la base de dades.
Postcondicions Ei títol queda enregistrat a la base de dades.
Descripció L'usuari fa clic a un botó del menú general i introdueix les 

dades necessàries en un formulari. Al confirmar les dades, 
se  li  assigna  un  identificador  automàtic  a  partir  d'un 
seqüenciador i s'emmagatzema a la base de dades. Al final 
de l'acció és redirigeix cap al cas d'ús Consulta Títol.

Casos d'ús relacionats 
(extensió)

Consulta Títol

Casos d'ús relacionats 
(inclosos)

Títol
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Nom del Cas d'ús : Cerca Títol
Descripció Cas d'ús que permet fer una cerca de títols per uns 

paràmetres determinats.
Actor Usuari
Precondicions:
Postcondicions Els paràmetres introduïts s'han validat i es transmeten al 

procés que mostra una llista de resultats.
Descripció L'Usuari fa clic a un botó del menú general que li permet 

accedir  a  un  formulari  que  li  dóna  la  possibilitat 
d'especificar  paràmetres  restrictius  que identifiquin  el(s) 
títol(s) a cercar. Una vegada recollits els paràmetres, es 
traslladen al  procés  que produeix  la  llista  de  títols  i  es 
mostra el resultat en la mateixa pantalla. Fent clic en un 
dels noms de la llista resultant redirigeix cap al cas d'ús 
Consulta Títol

Casos d'ús relacionats (extensió) Consulta Títol
Casos d'ús relacionats (inclosos) Títol

Nom del Cas d'ús : Editar Títol
Descripció Cas d'ús que permet modificar les dades d'un títol
Actor Usuari
Precondicions: Cal que el títol a modificar existeixi a la base de dades i es 

pugui accedir al seu detall per pantalla.
Postcondicions Les modificacions fetes a les dades del títol queden 

registrades a la base de dades.
Descripció Des de la pantalla de consulta del títol es prem un botó 

que  permet  desbloquejar  els  camps  del  formulari  i 
modificar  les  seves  dades.  Quan  es  confirmen  les 
modificacions,  els  registres  corresponents  a  la  base  de 
dades s'actualitzen i es retorna al cas d'ús Consulta Títol.

Casos d'ús relacionats (extensió)
Casos d'ús relacionats (inclosos) Títol
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Nom del Cas d'ús : Esborrar Títol
Descripció Cas d'ús que permet eliminar les dades d'un títol
Actor Usuari
Precondicions: Cal que el títol a eliminar existeixi a la base de dades i es 

pugui accedir al seu detall per pantalla.
Postcondicions Tots els registres relacionats amb el títol s'esborren de la 

base de dades.
Descripció Des de la pantalla de detall del títol es prem un botó que 

elimina  definitivament  els  registres  corresponents  de  la 
base de dades.

Casos d'ús relacionats (extensió)
Casos d'ús relacionats (inclosos) Títol

Nom del Cas d'ús : Consulta Títol
Descripció Cas d'ús que permet mostra les dades d'un títol 

determinat.
Actor Usuari
Precondicions: El títol ha d'existir a la base de dades i ha d'haver estat 

seleccionat a una llista.
Postcondicions
Descripció Es  mostren  per  pantalla  les  característiques 

emmagatzemades a la base de dades que corresponen al 
títol seleccionat. Apareixen botons per editar o esborrar el 
títol

Casos d'ús relacionats (extensió) Editar Títol
Esborrar Títol

Casos d'ús relacionats (inclosos) Títol

Nom del Cas d'ús : Títol
Descripció Cas d'ús que permet accedir a les dades dels títols.
Actor Sistema
Precondicions: Un dels casos d'ús requereix accedir a les dades dels títols 

a la base de dades.
Postcondicions Les dades són proporcionades al cas d'ús que les va 

sol·licitar, si existeixen i no es produeix cap error, 
actualitzades, afegides o eliminades, depenent de l'acció 
sol·licitada

Descripció S'accedeix a la  base de dades per a  afegir,  actualitzar, 
esborrar  o  consultar  la  informació  dels  títols 
emmagatzemats.

Casos d'ús relacionats (extensió)
Casos d'ús relacionats (inclosos)
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Nom del Cas d'ús : Assignar Programa
Descripció Cas d'ús que permet relacionar un títol amb el programa 

al que pertany.
Actor Usuari
Precondicions: Hem seleccionat un títol i des de la pantalla de consulta 

fem clic al botó d'afegir element o a la columna assignar 
de la llista de programes.

Postcondicions El programa seleccionat s'ha relacionat amb el títol que es 
consulta.

Descripció Es redirigeix cap al cas d'ús Cerca Programa, i quan es 
retorna amb una selecció s'actualitza el registre del Títol 
per a reflectir la relació amb el Programa triat.

Casos d'ús relacionats (extensió) Cerca Programa
Casos d'ús relacionats (inclosos) Programa

Títol

Nom del Cas d'ús : Assignar Medi
Descripció Cas d'ús que permet relacionar un títol amb el medi en el 

que es troba enregistrat.
Actor Sistema
Precondicions: Hem seleccionat un títol i des de la pantalla de consulta 

fem clic al botó d'afegir element o a la columna assignar 
de la llista de medis.

Postcondicions El medi seleccionat s'ha relacionat amb el títol que es 
consulta.

Descripció Es redirigeix cap al cas d'ús Cerca Medi, i quan es retorna 
amb una selecció  s'actualitza  el  registre  del  Títol  per  a 
reflectir la relació amb el Medi triat.

Casos d'ús relacionats (extensió) Cerca Medi
Casos d'ús relacionats (inclosos) Medi

Títol

2.4 Recursos necessaris  

Per al desenvolupament d'aquest projecte, s'ha decidit emprar el servidor d'aplicacions 

JBoss  4.0.3SP1  com  a  sistema  de  destí.  JBoss  és  un  servidor  d'aplicacions 

multiplataforma  i  de  codi  obert  basat  implementat  en  Java  i  basat  en  les 

especificacions J2EE (ara anomenades simplement “Java EE”). És un dels servidors 

d'aplicacions més populars actualment en entorns de producció, i la seva naturalesa 

de projecte  de codi  obert  sota  la  llicència  LGPL propicia  l'existència  d'una àmplia 

comunitat online que facilita el seu suport. JBoss ha estat adquirida recentment per 
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Red Hat Inc.

Per a realitzar la programació s'ha triat l'entorn Eclipse SDK, Versió 3.1.2, combinat 

amb el plugin JBoss-IDE que facilita el desplegament, execució i depuració interactiva 

dels  projectes  en  un  servidor  JBoss  instal·lat  localment  a  la  mateixa  màquina  de 

desenvolupament. Com a JBoss, Eclipse també és un programari gratuit de codi obert 

sota una llicència pròpia.

Com a SGBD s'ha escollit MySQL 5.0.21, principalment per a la mateixa raó que els 

altres components de l'entorn de desenvolupament: programari gratuit, codi obert sota 

llicència GPL. A més, MySQL s'ha guanyat una posició entre els SGBD més populars 

del  moment,  i  ha  anat  augmentant  la  seva  implantació  al  mercat  any  rere  any, 

especialment  en  sistemes  petits  o  mitjans  que  no  requereixen  volums de  càrrega 

excessivament grans. Tot i no ser dels sistemes més complets existents (per exemple, 

no s'ha incorporat la creació de vistes fins a la recent versió 5), és molt compacte, 

senzill d'instal·lar i administrar, i molt agil i ràpid en la seva execució, el que el fa molt 

indicat per al seu ús en maquinari amb potència de càlcul i recursos limitats. Per a 

gestionar les dades, s'han utilitzat les eines MySQL Administrator (per a la creació i 

administració de les taules) i MySQL Query Browser (per a fer consultes i modificar les 

dades).
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3 Disseny  

3.1 Arquitectura  

Durant  el  disseny  de  l'aplicació  s'han  pres  decisions  arquitectòniques  que  han 

determinat el producte final: començant per l'utilització de les tecnologies J2EE (un fet, 

per  altra  banda,  ineludible  donada la  naturalesa d'aquest  Treball),  fins  al  producte 

comercial Common Controls, passant per diferents patrons de disseny o el framework 

Struts. A continuació descrivim breument cada una dels elements utilitzats.

3.1.1 J2EE

L'arquitectura Java 2 Platform, Enterprise Edition o J2EE (que a partir de la seva versió 

1.5 ha passat  a  denominar-se  Java EE)  és una plataforma de programació  per  a 

desenvolupar  i  executar  aplicacions  Java  distribuïdes  d'arquitectura  multicapa. 

Aquesta  es  composa agrupant  un conjunt  d'API  (Application  Program Interface)  ja 

existents,  com per  exemple  JDBC,  JMS,  RMI,  etc.,  i  altres  de  pròpies  com  Java 

Servlets,  Java  Server  Pages (JSP)  o  Enterprise  Java  Beans (EJB).  Aquestes 

especificacions i tecnologies permeten elaborar programari escalable i amb un alt grau 

de portabilitat entre plataformes (d'altra banda una de les característiques principals de 

Java).

Aquesta arquitectura està basada en un servidor d'aplicacions, que és el que ha de 

proporcionar tots aquests serveis. De fet, tractant-se d'una plataforma d'arquitectura 

distribuïda,  no  és  estrictament  necessari  que  tots  ells  siguin  oferts  per  el  mateix 

servidor, sinó que moltes màquines poden repartir-se les funcionalitats sempre que 

totes  segueixin  les  especificacions  de  J2EE.  La  naturalesa  multicapa  de  les 

aplicacions desenvolupades sota elles facilita aquesta distribució dels recursos.

La capa de client  (la  interacció directe amb l'usuari)  i  la  capa de persistència (els 

accessos a dades) queden clarament delimitades de l'aplicació J2EE. Dins d'aquesta 
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també es troben ben definides les capes de presentació i negoci.

L'estructura de J2EE fa especialment adequat l'ús del patró de disseny Model-Vista-

Controlador (Model-View-Controller o MVC) quan desenvolupem aplicacions.

3.1.2 El patró Model-Vista-Controlador (MVC)

El patró de disseny MVC o Model-Vista-Controlador es basa en la separació de la 

capa  de  presentació  i  la  capa  de  negoci,  proporcionant  una  independència  que 

simplifica enormement la implementació i el seu posterior manteniment, i facilitant la 

reusabilitat dels components desenvolupats sota aquest esquema.

MVC es composa de tres parts clarament diferenciades:

– La part de Model, que constitueix una representació de les entitats de la capa de 

persistència  i  s'encarrega  dels  accessos  a  aquesta,  encapsulant-los  i  fent-los 
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transparents als altres components del patró.

– La part de Vista, que és la que proveeix al client amb la representació gràfica de 

les dades i l'interfície per interactuar amb l'aplicació.

– La part de Controlador, que com el seu nom indica s'encarrega de controlar el flux 

de navegació de l'aplicació, interpretant les peticions del client i redirigint-les cap a 

una nova vista, o una nova operació sobre les dades del model.

Tot  i  que  sobre  el  paper  qualsevol  component  de  J2EE  podria  encarregar-se 

d'implementar cada una d'aquestes parts del model, una distribució típica seria utilitzar 

Java Server Pages per a la Vista, Java Servlets per al Controlador i Java Beans o EJB 

per a la part de Model.
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3.1.3 Patró Data Access Object (DAO)

El patró Data Access Object consisteix en una classe que encapsula tots els accessos 

cap a la font de dades (típicament una base de dades). El DAO s'encarrega d'establir 

la  connexió  amb ella  i  realitzar  totes  les  operacions  de obtenció,  enregistrament  i 

actualització.

En aquest projecte, i donada la simplicitat dels accessos a base de dades definits pels 

seus  requeriments,  s'ha  optat  per  utilitzar  DAO  enlloc  de  fer  una  implementació 

completa d'EJB, que augmentaria innecessàriament la complexitat de la programació i 

allargaria  el  temps  de  desenvolupament.  El  patró  DAO  s'utilitza  normalment  en 

conjunció amb el patró DTO/VO.

3.1.4 Patró Data Transfer Object (DTO)

El  patró  Data  Transfer  Object (DTO),  també  conegut  com  a  Value  Object (VO), 

consisteix en encapsular les dades obtingudes de la persistència en un objecte que 

pugui ser fàcilment transferible entre capes de l'aplicació.

Generalment, quan un client o un objecte de negoci fa una petició de dades, aquesta 
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no es limita a un sol valor sino que es sol·licita un conjunt. Per a reduir el nombre de 

peticions s'utilitzen Transfer Objects, que agrupen les dades i les transporten en una 

sola  transacció.  L'objecte  que realitza  la  petició  sol·licita  les  dades,  fa  una petició 

única; l'objecte receptor (un Entity Bean, un DAO, etc.) s'encarrega de crear l'objecte 

DTO,  omplir-lo  amb el  conjunt  de  dades obtingudes de l'accès  a  la  persistència  i 

retornar-lo.  En  la  direcció  inversa,  es  pot  rebre  un  DTO per  a  utilitzar  del  dades 

contingudes en ell per actualitzar la base de dades.

Els DTO són habitualment utilitzats en conjunció amb objectes DAO, que els creen i 

gestionen. L'accés a les dades que contenen es fa mitjançant mètodes accessors 

(getters i setters), que són els que s'acostumen a fer públics enlloc de donar accés 

directe als seus atributs.

24

Il·lustració 3.0.: Estructura del patró DTO/VO



TFC-J2EE Catàleg Videogràfic
Carles Sànchez Rosa Juny 2006

3.1.5 Patró Session Façade

El patró Session Façade encapsula les operacions disponibles en un o més objectes 

de negoci (com per exemple EJB o Data Access Objects) per a oferir a l'objecte client 

una interfície més simple a l'hora d'utilitzar-les. D'aquesta manera, totes les crides es 

realitzen  a  través  de  mètodes  de  l'objecte  Façade,  que  s'encarrega  d'instanciar  i 

accedir als objectes que finalment realitzaran les accions desitjades. Els mètodes del 

Façade  poden  agrupar  conjunts  d'accions  en  un  sol  mètode  i  executar-les 

seqüencialment, estalviant la complexitat de la programació a l'objecte client i millorant 

la llegibilitat del codi, especialment si es tracta d'accions repetitives o iteratives.

3.1.6 Struts

Apache  Struts  és  un  entorn  de  treball  o  framework de  codi  obert  per  al 

desenvolupament  d'aplicacions  J2EE  que  estén  l'API  de  Java  Servlets  per  a 

emmarcar-la de manera clara en el patró de disseny MVC (Model-View-Controller). 
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D'aquesta manera es facilita la distribució del treball entre diferents equips per a cada 

una de les parts d'un projecte conjunt,  permetent a cada un construir  la seva part 

independentment de la resta.

Struts  proporciona  un  potent  conjunt  d'etiquetes  personalitzades  (custom  taglibs), 

facilitats per a l'implementació de la internacionalització de l'aplicació, utilitats per a la 

construcció de pantalles mitjançant àrees independents o tiles, i la gestió i validació de 

formularis.

El funcionament de Struts es basa en una classe controladora (ActionServlet)  que, 

mitjançant un fitxer de configuració anomenat  struts-config.xml on es defineixen les 

possibles accions i  les possibles derivacions del fluxe de programa a partir  d'elles, 

decideix quina d'elles (implementades per classes especials anomenades Action) cal 

executar.  Aquestes  Action actualitzaran  la  presentació  de  l'aplicació,  generalment 

utilitzant formularis i  altres classes especials d'Struts anomenades  ActionForms que 
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simplifiquen la seva gestió i validació, i realitzaran les crides necessàries als objectes 

de negoci que controlin l'accés a les dades. Tant els Action com els ActionServlet són 

Servlets estesos, cada un amb la funcionalitat específica anteriorment descrita.

3.1.7 Common Controls

Els Common Controls (http://www.common-controls.com) són un producte comercial 

dissenyat per a simplificar enormement la implementació d'elements de presentació 

com poden ser formularis, llistes, arbres, 

etc.  En  poques  paraules,  Common 

Controls  és  un  framework basat  en 

Struts  que  proporciona  una  sèrie 

d'etiquetes  personalitzades  (custom 

taglibs)  que  permeten  incloure  aquests 

controls predissenyats a les JSP de l'aplicació on s'utilitzen, i un conjunt de classes 

“embolcall” (wrappers) que estenen les pròpies de Struts (com ActionServlet, Action o 

ActionForm)  i  afegeixen  noves  funcionalitats,  com  per  exemple  gestió  d'events  o 

validació de formularis.

El  conjunt  permet  la  creació  de  pàgines  web  per 

interactuar amb l'usuari amb molta facilitat i amb grans 

possibilitats de control i personalització ja incorporada, 

amb el consegüent estalvi en temps de programació de 

la  capa  de  presentació.  A  més,  les  possibilitats  de 

modificació de l'aspecte gràfic  per tal  d'adaptar-los a 

l'aspecte  corporatiu  són  pràcticament  inacabables, 

gràcies a la possibilitat  de dissenyar  Painters a mida 

que  ajustin  la  manera  de  presentar  els  controls  per 

pantalla sense canviar el seu comportament.
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3.2 Diagrama de classes  

A continuació detallem el  diagrama de classes. Es descriuen totes les classes que 

defineixen  el  model,  i  s'inclouen  els  Form Beans que  recullen  les  dades  de  la 

presentació. Per raons d'espai, s'han obviat les definicions dels accessors (getters i 

setters).
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3.3 Disseny de la persistència  

ENTITATS
PROGRAMA( idprograma, nom , descripcio, any, tipus )
 {tipus} clau forana cap a PROGRAMA_TIPUS

MEDI( idmedi, etiqueta, capacitat_temps, original, tipus )
 {tipus} clau forana cap a MEDI_TIPUS

TITOL( idtitol, nom, descripcio, duracio, any, format, programa, medi, tipus )
 {tipus} clau forana cap a TITOL_TIPUS
 {programa} clau forana cap a PROGRAMA
 {medi} clau forana cap a MEDI

PROGRAMA_TIPUS( clau, descripcio )

MEDI_TIPUS( clau, descripcio )

TITOL_TIPUS( clau, descripcio )

3.4 Disseny de la interfície gràfica  

L'aspecte  de  l'interfície  gràfica  és  determinat  per  la  configuració  dels  Painters de 

Common Controls. En l'aplicació hem utilitzat l'aparença per defecte; en el cas de que 

es volgués modificar, podria fer-se amb facilitat i sense haver de retocar el codi.

A continuació mostrem algunes de les pantalles de l'interfície i la seva utilitat:
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– La pantalla d'inici de l'aplicació.

30

Il·lustració 3.0.: Pantalla Inicial
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-  La  pantalla  per  afegir  un  nou  títol.  Destacar  el  desplegable  amb  els  tipus 

seleccionables, obtinguts de la taula auxiliar TITOL_TIPUS.

31

Il·lustració 3.0: Pantalla Afegir Títol
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– Pantalla per afegir un medi. Anàloga a la d'afegir títols, només canvien els camps 

d'introducció de dades.
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Il·lustració 3.0: Pantalla Afegir Medi
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– La pantalla per afegir un programa. Igual que les dues anteriors, però en aquesta 

es mostren les dades introduïdes. Prement el botó 'acceptar' el registre serà inserit 

a la base de dades.
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– Després d'haver acceptat les dades i haver-se inserit correctament en la base de 

dades,  apareix  la  pantalla  de  consulta  de  programa  amb  un  missatge  afegit 

informant de la  correcta addició.  Aquest  missatge desapareixerà  en el  següent 

refresc de pantalla. Destacar les llistes de títols i medis relacionats, que es troben 

buides fins que no s'estableixin aquests lligams; aquesta acció es pot realitzar des 

de la pantalla de consulta de títol, ja que és aquesta entitat la que enllaça els altres 

tipus de dades.
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Il·lustració 3.0: Pantalla de l'addició d'un programa amb èxit



TFC-J2EE Catàleg Videogràfic
Carles Sànchez Rosa Juny 2006

– Accedint  per  el  menú  lateral  esquerra  a  l'altra  operació  de  l'aplicació,  es  pot 

realitzar una cerca de programes, medis o títols. Es mostra la darrera; les altres 

són  anàlogues,  i  només  varien  els  paràmetres  de  cerca.  Per  defecte,  la  llista 

mostra  tots  els  registres  d'aquest  tipus  disponibles;  la  llista  es  paginarà  si  es 

superen els 15 items, i  es restringirà si  s'introdueix un paràmetre i  s'executa la 

cerca.  Els  texts de la columna 'Nom' són enllaços,  mitjançant  els quals es pot 

seleccionar un dels registres per a la seva consulta.
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– Després de fer clic en un dels noms de la llista, l'aplicació mostra la pantalla de 

consulta de títols amb les dades del registre seleccionat. Ressaltar les llistes de 

programes i medis vinculats, que aquesta vegada sí mostren dades. Els texts a les 

columnes 'Nom' i 'Etiqueta' d'ambdues llistes, respectivament, són també clicables i 

redirigeixen a les pantalles de consulta del registre seleccionat. Aquesta pantalla 

també inclou botons  per  a  modificar  (“editar”)  i  eliminar  (“esborrar”)  el  registre 

visualitzat.  Les  pantalles  d'edició  tenen  exactament  el  mateix  aspecte  que  les 

d'addició  d'un  nou  registre,  amb  l'única  diferència  notable  de  tenir  els  camps 

omplerts amb les dades modificables en el moment d'accedir-hi.
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– Des de la  pantalla  anterior,  fent  clic  al  nom del  programa vinculat  amb el  títol 

mostrat, s'arriba a la pantalla de consulta de programa. La pantalla és similar a 

l'anterior, variant els camps específics del registre i les llistes incloses. A la llista de 

títols vinculats es pot veure que un d'ells és precisament aquell des del qual s'ha 

accedit a aquesta pantalla. Com a la pantalla anterior, també disposa de botons 

per a les operacions de modificació i eliminació.
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– De manera similar a com s'havia vist anteriorment, fent clic al text de l'etiqueta d'un 

medi a la llista redirigeix cap a la consulta d'aquest. Cal notar que en les llistes de 

programes i títols relacionats apareixen tant el títol com el programa a través dels 

quals s'ha arribat a aquesta pantalla. Idènticament a les anteriors, hi ha botons per 

a l'edició i esborrat del registre.

3.5 Diagrames de seqüència  

Tal i com s'ha fet amb els casos d'ús, només es descriuen els diagrames de seqüència 

per a una de les entitats (Títol), assumint que els de les altres són anàlegs i s'obtenen 

només canviant el nom per l'adequat en cada cas.
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3.5.1 Afegir Títol

39

Il·lustració 3.0.: Diagrama de seqüència: Afegir títol
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3.5.2 Consulta títol
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Il·lustració 3.0.: Diagrama de seqüència: Consulta títol
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3.5.3 Editar títol
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Il·lustració 3.0.: Diagrama de seqüència: Editar títol
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3.5.4 Esborrar títol
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Il·lustració 3.0.: Diagrama de seqüència: Esborrar títol



TFC-J2EE Catàleg Videogràfic
Carles Sànchez Rosa Juny 2006

3.5.5 Cercar Títol
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Il·lustració 3.0.: Diagrama de seqüència: Cercar títol
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3.5.6 Assignar programa
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Il·lustració 3.0.: Diagrama de seqüència: Assignar programa
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3.5.7 Assignar medi
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Il·lustració 3.0.: Diagrama de seqüència: Assignar medi
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4 Implementació  

4.1 Base de dades  

4.1.1 Script de creació de la base de dades

-- MySQL Administrator dump 1.4
--
-- ------------------------------------------------------
-- Server version 5.0.21-community-nt

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014  SET  @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;

--
-- Create schema cataleg
--

CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ cataleg;
USE cataleg;

--
-- Table structure for table `cataleg`.`medi`
--

DROP TABLE IF EXISTS `medi`;
CREATE TABLE `medi` (
  `idmedi` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `etiqueta` varchar(33) NOT NULL default '',
  `capacitat_temps` smallint(5) unsigned default NULL,
  `original` tinyint(1) default NULL,
  `tipus` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`idmedi`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Table structure for table `cataleg`.`medi_tipus`
--

DROP TABLE IF EXISTS `medi_tipus`;
CREATE TABLE `medi_tipus` (
  `clau` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `descripcio` varchar(45) NOT NULL default '',
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  PRIMARY KEY  (`clau`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `cataleg`.`medi_tipus`
--

/*!40000 ALTER TABLE `medi_tipus` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `medi_tipus` (`clau`,`descripcio`) VALUES 
 (1,'DVD'),
 (2,'CD'),
 (3,'VHS'),
 (99,'Altres');
/*!40000 ALTER TABLE `medi_tipus` ENABLE KEYS */;

--
-- Table structure for table `cataleg`.`programa`
--

DROP TABLE IF EXISTS `programa`;
CREATE TABLE `programa` (
  `idPrograma` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `nom` varchar(50) NOT NULL default '',
  `descripcio` varchar(256) default NULL,
  `any` varchar(4) default NULL,
  `tipus` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`idPrograma`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Programes';

--
-- Table structure for table `cataleg`.`programa_tipus`
--

DROP TABLE IF EXISTS `programa_tipus`;
CREATE TABLE `programa_tipus` (
  `clau` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `descripcio` varchar(45) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`clau`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `cataleg`.`programa_tipus`
--

/*!40000 ALTER TABLE `programa_tipus` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `programa_tipus` (`clau`,`descripcio`) VALUES 
 (1,'Cine'),
 (2,'TelevisiÃ³ (sÃ¨rie)'),
 (3,'TelevisiÃ³ (altres)'),
 (4,'Musical'),
 (99,'Altres');
/*!40000 ALTER TABLE `programa_tipus` ENABLE KEYS */;

--
-- Table structure for table `cataleg`.`titol`
--

DROP TABLE IF EXISTS `titol`;
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CREATE TABLE `titol` (
  `idtitol` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `nom` varchar(50) NOT NULL default '',
  `descripcio` varchar(1024) default NULL,
  `duracio` smallint(5) unsigned default '0',
  `any` varchar(4) default NULL,
  `format` varchar(15) default NULL,
  `programa` int(10) unsigned default '0',
  `medi` int(10) unsigned default '0',
  `tipus` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`idtitol`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Table structure for table `cataleg`.`titol_tipus`
--

DROP TABLE IF EXISTS `titol_tipus`;
CREATE TABLE `titol_tipus` (
  `clau` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `descripcio` varchar(45) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`clau`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `cataleg`.`titol_tipus`
--

/*!40000 ALTER TABLE `titol_tipus` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `titol_tipus` (`clau`,`descripcio`) VALUES 
 (1,'Llargmetratge'),
 (2,'Curtmetratge'),
 (3,'Episodi'),
 (4,'Clip Musical'),
 (5,'Concert'),
 (99,'Altres');
/*!40000 ALTER TABLE `titol_tipus` ENABLE KEYS */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;

48



TFC-J2EE Catàleg Videogràfic
Carles Sànchez Rosa Juny 2006

4.2 Estructura final de l'aplicació  

Aquest és un diagrama simplificat de les funcionalitats implementades en l'aplicació. 

Sintetitza el flux d'accions possibles i la navegació lògica per la interfície.

4.3 Extensibilitat del programari  

Tot i que el plantejament inicial de l'aplicació era ambiciós, restriccions de temps i de 

complexitat han forçat la reducció de les funcionalitats incloses a l'entrega final a un 
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conjunt de mínims que pot constituir l'esquelet d'un projecte molt més gran i amb més 

possibilitats de gestió.

Entre  les  característiques  que  no  s'han  pogut  implementar,  la  principal  era  la 

especificació més concreta dels items catalogables dins de cada una de les entitats 

principals.  Així,  la  intenció  inicial  era  configurar  formularis  d'entrada  dinàmics  que 

variessin els seus camps d'entrada una vegada establert un subtipus concret d'objecte; 

els programes, per exemple, podrien incloure quadres d'introducció per als directors i 

intèrprets  si  es  determinava  que  s'estava  introduint  un  llargmetratge,  o  els  medis 

inclourien un camp per a la seva capacitat en megabytes si es creava un suport digital 

(com un DVD o un CD).  Aquesta informació addicional  s'hauria  traslladat  a taules 

addicionals relacionades amb la principal mitjançant claus foranes.

Apart de les millores en la qualitat de les dades, l'aplicació disposa de grans capacitats 

d'extensibilitat  futures,  que  es  poden  afegir  a  la  implementació  mitjançant  noves 

opcions de menú o amb nous botons d'acció situats estratègicament en formularis 

concrets. Algunes de les millores que es preveu estudiar i incorporar en un futur són:

– Càlculs per determinar l'ocupació real d'un medi a partir de la seva capacitat i dels 

títols emmagatzemats, que permetrà localitzar  espais lliures on incorporar nous 

enregistraments, i la consegüent disponibilitat de la informació a l'aplicació.

– Refinament  de  les  cerques  amb  més  paràmetres  opcionals;  especialment 

interessant  resultaria  la  cerca  de  programes  o  títols  per  temps  màxim,  que 

permetria seleccionar un enregistrament per visualitzar quan el temps disponible 

és limitat.

– Ordenació dels llistats de registres produïts per les cerques. Aquesta funcionalitat 

tindria  un  cost  d'implementació  molt  reduït,  donat  que  els  Common  Controls 

proporcionen  aquesta  funcionalitat  als  seus  controls  de  llistes  mitjançant 

comparadors personalitzats de fàcil incorporació.
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– Implementació  d'un  sistema  d'accessibilitat  que  permeti  separar  els  rols 

d'administració i gestió de les dades dels usuaris amb només privilegis de consulta. 

En tot cas, com que l'objectiu principal de l'aplicació, al menys inicialment, es l'ús 

personal, la necessitat d'aquesta funcionalitat és mínima.
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5 Conclusions  

Malgrat  que,  per  motius  professionals,  ja  havia  pres contacte  amb algunes de les 

tecnologies J2EE, l'elaboració d'aquest Treball de Fi de Carrera m'ha permès explorar 

més profundament la base sobre la qual aquestes s'han especificat, l'abast real de les 

seves possibilitats i  la diversitat de l'oferta disponible de programari  (tant comercial 

com de codi obert) que les implementa i suporta.

D'altra  banda,  m'ha  permès  viure  en  primera  persona  el  procés  complet  de 

desenvolupament d'una aplicació web a través de totes les seves fases (planificació, 

anàlisi,  disseny,  implementació...),  així  com experimentar  la  necessitat  de  prendre 

decisions crucials per al procés, com la tria de patrons de disseny adequats o la tria i 

incorporació de productes que s'ajustin als requeriments del programari.

En definitiva, i com a conclusió final, m'agradaria ressaltar com a principal fruit del TFC 

la visió global sobre J2EE i el seu entorn d'aplicació que m'ha proporcionat aquest 

projecte,  d'igual  manera  que  vull  destacar  l'enriquiment  personal  que  la  tasca 

d'investigació  i  recerca  que  ha  dut  vinculat  m'ha  suposat,  aportant  cohesió  i 

perspectiva als coneixements adquirits durant aquests anys d'estudis en Enginyeria 

Informàtica.
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6 Glossari  

J2EE: Plataforma  de  programació,  originalment  elaborada  per  Sun  Microsystems, 

dissenyada  per  desenvolupar  i  executar  aplicacions  distribuïdes  multicapa  i 

multiplataforma.

Struts: Entorn de treball de codi obert per a desenvolupar aplicacions web sota J2EE.

Framework: Conjunt d'eines, instruccions, utilitats, controls, etc. que proporcionen una 

o més capacitats funcionals a un entorn de programació, generalment simplificant la 

codificació de tasques repetitives o rutinàries.

API: (Application Program Interface) És la interfície que un sistema, llibreria o aplicació 

proporciona  per  a  permetre  que  altres  programes  facin  peticions  de  servei  o 

intercanviïn dades amb ells.

Patró  de  disseny: Solució  genèrica  i  replicable  a  un  problema  que  es  doni 

habitualment en el disseny de programari.

MVC: (Model-View-Controller) Un dels patrons de disseny més comuns, que es basa 

en separar les parts de model de dades (Model), interfície d'usuari (View) i lògica de 

control  (Controller)  en  components  separats  i  independents  que  faciliten  el 

desenvolupament distribuït i modular.

Waterfall: (Cascada) Un dels models de desenvolupament de software clàssics més 

comuns, on les diferents fases es succeeixen una darrere l'altre (com una cascada): 

anàlisi de requeriments, disseny, implementació, proves, integració i manteniment.

SGBD: Sistema  Gestor  de  Bases  de  Dades.  Un  programari  que  s'encarrega  de 

gestionar  i  manegar  bases  de  dades  (grans  conjunts  de  dades  estructurades)  i 

executar sobre elles les operacions sol·licitades per múltiples clients. Alguns SGBD 
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populars són ORACLE, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, etc.

GPL: GNU General Public License. És una popular llicència de programari lliure gratuit 

(free software) escrita per Richard Stallman per al projecte GNU.

LGPL: Lesser  General  Public  License.  Variació  de  la  GPL  que  difereix  d'aquella 

principalment en que LGPL permet ser enllaçada o vinculada per un programari que no 

estigui publicat sota la llicència GPL, sigui aquest lliure o propietari.

Programa: (en el context d'aquest TFC) Unitat temàtica de material videogràfic, que 

pot estar formada per un o més components (títols) depenent de la seva naturalesa. 

Poden ser, per exemple, llargmetratges, sèries de televisió, concerts musicals, etc.

Medi: (en el context d'aquest TFC) Qualsevol tipus de suport d'enregistrament que 

permeti emmagatzemar material videogràfic, com cintes de vídeo, discs compactes o 

DVD, etc.

Títol: (en  el  context  d'aquest  TFC)  Unitat  mínima  d'enregistrament  de  material 

videogràfic. Pot constituir íntegrament un programa per sí sola, o ser-ne tan sols una 

part. Per exemple, un llargmetratge enregistrat en un sol medi constituiria un únic títol, 

mentre que un episodi d'una sèrie de televisió seria tan sols una part del programa, 

que seria la sèrie en sí.
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