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Resum 
 
 L’objectiu del Treball Final de Carrera (TFC) ha estat el desenvolupament 
d’una aplicació anomenada Gestió del CD de Programari Lliure. 
 
 La seva finalitat és proporcionar al responsable de gestionar el CD de 
programari lliure, que subministra la UOC als seus estudiants, una aplicació que 
sigui capaç de controlar, administrar i generar l’esmentat CD. 
 
 S’ha decidit d’implementar-lo amb Java quant a llenguatge de 
programació i XML per a la persistència de les dades. Aquesta tria respon a 
motius de portabilitat: un dels objectius fonamentals a aconseguir amb 
l’aplicació. 
 
 Pel que fa a Java, s’ha triat Swing com a paquet per a desenvolupar la 
interfície gràfica d’usuari, i DOM com a analitzador d’XML. 
 
 Per al seu desenvolupament ens hem ajudat d’eines gratuïtes de suport 
per a la programació, com ara els entorns integrats Eclipse i XML Notepad. 
 També s’han fet servir com a eines de suport per als diagrames de l’anàlisi 
i el disseny de l’aplicació els programes Visio i Together (edició per l’Eclipse). 
 
 Per a realitzar el treball en grup, a més d’haver-se realitzat nombroses 
sessions de treball presencials, ha estat complementat mitjançant missatgeria 
instantània amb suport d’àudio com a eina per mantenir una comunicació e 
intercanvi de idees constant. 
 
 Tot i que la funcionalitat del programa s’ha implementat completament, 
s’inclou un apartat de suggeriments de millores futures. 
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Capítol 1. Introducció 
 
1.1. Justificació del TFC 
 
 A punt d’acabar els estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistema 
ens vàrem assabentar de la possibilitat de fer un projecte amb cara i ulls, que 
solucionés un problema real dintre de la nostra Universitat. 
 
 Els dos estudiants components del grup ens vàrem engrescar amb la idea, i 
ens vàrem adonar que potser era una situació perfecta per valorar els nostres 
coneixements i l’habilitat de treballar en equip. 
 
 Així doncs, arran d’una conversa amb el responsable de gestionar el CD de 
Programari Lliure, que periòdicament la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
subministra als seus estudiants, va quedar manifesta la necessitat de simplificar 
la tasca d’organitzar el procés de creació i edició d’aquest CD. Ens hi va proposar 
la realització d’una aplicació que automatitzés el procés al màxim. 
 
 Atès el caràcter disciplinar d’aquest Treball Final de Carrera (TFC), es va 
pactar amb el responsable de la gestió del CD que no s’arribaria a fer tot el 
projecte al complet, dedicant-ne els esforços bàsicament a la part central.  
 
 
1.2. Objectius del TFC 
 
 Aquest TFC té bàsicament dos objectius concrets: per una banda, ser un 
treball de síntesi d’una part fonamental dels coneixements adquirits al llarg dels 
estudis de l’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes; i per l’altre, la 
realització d’un programa per a un ús concret com a necessitat del món real. 
 
 Com a treball de síntesi, la realització d’aquest TFC significa l’aplicació dels 
coneixements adquirits a l’hora de enllestir un projecte sencer des del seu inici 
fins a la implementació, aplicant-hi metodologies i eines d’enginyeria orientada a 
objectes. 
 
 Com a realització d’un programa, s’ha valorat molt positivament el treball 
en grup i el repartiment de tasques entre els components a fi d’aconseguir 
l’objectiu final. 
 
 Així doncs, els objectius específics per assolir per part dels estudiants en 
aquest TFC són: 
 

- Conèixer el llenguatge de marques XML: sintaxi, estructura, 
funcionalitats, usos, etc. 

- Utilitzar un parell d’IDE (Integrated Development Environment) per 
XML: XmlNotepad i XmlSpy. 

- Refrescar els coneixements assolits en les assignatures de la carrera 
relacionades amb aquest treball: EP1, EI, FP2, IG, IHO. 
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- Ampliació dels coneixements de Java:  
o Conèixer els analitzadors XML existents i decidir l’ús del més 

adient 
o Conèixer les API per desenvolupar interfícies gràfiques. 

- Consolidar l’experiència de treballar en equip i desenvolupar un treball 
complet, ja que els dos estudiants que fan aquest TFC tenen una 
experiència de treball conjunta en diverses assignatures, assolida al 
llarg de 4 semestres. Concretament s’espera millorar els hàbits, la 
coordinació i l’eficiència. 

 
 D’altre banda, els objectius generals a aconseguir amb el programa són: 
 

- Simplificar el treball a realitzar per part de l’usuari 
- Independència total de la màquina i del sistema operatiu. 
- Proporcionar a l’usuari una interfície gràfica amigable. 
- Contemplar la possibilitat de variacions en la ubicació de les dades i del 

programari amb el qual es treballa.  
 
 
1.3. Enfocament i mètode seguit 
 
 La creació de qualsevol programari ha de suposar sempre una recollida 
d’informació i a partir d’ella, l’anàlisi, el disseny, la seva implementació, les 
proves oportunes i la documentació. S’han fet aquestes fases en l’ordre descrit, i 
s’han ajustat al model de cicle de vida iteratiu e incremental, dirigit per casos 
d’ús. 
 
 Atesa la portabilitat del projecte (ús indiferent en les plataformes de 
sistemes operatius Windows o Linux), es va creure necessari l’ús d’eines de 
metodologia orientada a objectes per a modelar el nou sistema (UML), i del 
llenguatge de programació Java per a la implementació. 
 
 Per a la persistència de les dades s’han fet servir estructures de dades 
escrites en el llenguatge de marques XML. Aquestes estructures de dades 
serveixen com a nexe d’unió per  futures aportacions a aquest programari. 
 
 El mètode seguit per treballar en grup ha sigut bàsicament convocar 
reunions setmanals on es discutien i es planificaven les tasques a realitzar durant 
la resta de la setmana. La comunicació sempre ha estat vigent, bé 
telefònicament, bé per correu electrònic o bé mitjançant programes de 
missatgeria instantània amb suport d’àudio. 
 
 

1.4. Planificació del projecte 
 
 Atès que la filosofia d’un TFC és que el seu treball estigui relacionat amb 
una part fonamental dels coneixements assolits al llarg de la carrera i per tal de 
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no perdre de vista la seva essència, la distribució de treballs de cada apartat s’ha 
repartit al més equitativament possible entre els dos components del grup de 
treball. 
 Així, tots dos components han desenvolupat una part de cada una de les 
diferents feines que conformen el TFC final. 
 
 Un cop aclarit això, passem a detallar l’esmentada distribució de treballs i 
la seva distribució en el temps d’aquest semestre: 
 
 

TASQUES DISTRIBUCIÓ  

Pla de treball 

 
L’elaboració es realitza en comú presencialment durant 
dues tardes i posteriorment es reparteix el treball per 
passar-lo a net. 
 

Aprenentatge 

 
Inicialment, recopilació d'informació per part de tots 
dos. Posteriorment es fa una reunió per intercanviar la 
informació recollida i triar quina serà la que s'haurà de 
llegir i comprendre. L'aprenentatge és individual, tot i 
que es fa una trobada per aclarir dubtes mútuament. 
 

Repàs 

 
Es fa individualment al llarg d'una setmana. 
Posteriorment en dues tardes es fan reunions per posar en 
comú tot allò que s’ha considerat rellevant. 
  

Anàlisi 

 
Es fa conjuntament de forma presencial durant dues 
tardes. 
 

Disseny 

 
Un cop s’ha decidit -a partir de l'anàlisi- els diagrames que 
cal desenvolupar, cada membre de l'equip té assignada 
la confecció d’alguns diagrames. S’analitza el treball fet 
per l’altre membre i posteriorment es fa una reunió per 
consensuar el resultat final. 
 

Implementació 

 
Cada membre de l'equip té assignat el 
desenvolupament d’una part concreta del codi. Cada 
membre treballa unes classes de Java específiques i es 
distribueix un cop s'ha fet el diagrama de classes. 
Cada membre farà una revisió superficial del codi 
implementat pel seu company i, si calen, es fan aportacions 
concretes. 
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TASQUES DISTRIBUCIÓ  

Millores 

 
Gabriel Cos s'encarrega de les millores de l’eficiència 
i estructuració del codi. Jaume Medeiros s'encarrega 
de la millora del disseny de les interfícies d'usuari. 
 

Altres 

 
Cada membre s'encarrega de fer la documentació de 
la part de codi que ha desenvolupat. 
 

Lliurament 

 
Cada membre s'encarrega de confeccionar 
l'esborrany de la memòria relatiu a la feina que ha 
desenvolupat. Gabriel Cos s'encarrega de fer a net la 
memòria i Jaume Medeiros de fer la presentació en 
PowerPoint del TFC. 
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1.5. Productes obtinguts  
 
 Com a conseqüència directa d’aquest TFC, el producte obtingut ha estat el 
programa necessari per a la gestió del contingut del CD de Programari Lliure. 
 
 Aquest programa facilita la generació de la informació per part de les 
persones que aporten un programa. D’altre banda, la persona responsable del CD 
pot gestionar tota aquesta informació, afegir-hi la que consideri necessària, 
aplicar criteris de selecció i d’ordenació adequats per a la visualització del 
contingut del futur CD i crear l’estructura de fitxers d’acord amb els criteris 
escollits. 
 
 
1.6. Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 
 El capítol 2 explica tota la feina realitzada al voltant de la recollida 
d’informació i de la seva documentació. D’aquesta manera s’hi identifiquen les 
fonts d’informació i els diferents requisits, es modela el negoci mitjançant 
diagrames UML, es perfilen els guions dels diferents usuaris, es documenten els 
diferents processos que haurà de tenir en compte el programa i s’aprofundeix en 
els requisits que tindrà la interfície d’usuari. 
 
 El capítol 3 aprofundeix en la fase d’anàlisi, on es fa una revisió dels casos 
d’ús i s’especifiquen les diferents classes d’anàlisi, documentant-les amb 
diagrames de classes, de col·laboració i de seqüències. També es fa l’anàlisi de la 
interfície d’usuari i es presenten les diferents visualitzacions que tindran els 
usuaris. 
 
 El capítol 4 tracta sobre el disseny dels diferents casos d’ús que s’han 
revisat en la fase d’anàlisi. Es detalla per cada cas d’ús les operacions que s’han 
de fer servir en la fase d’implementació. Es presenta el diagrama estàtic de 
disseny on queden reflectides totes les classes amb les seves relacions, les 
operacions, els atributs i la visibilitat de cada un d’ells. També es fa el disseny de 
la persistència (implementada amb fitxers XML) dels diferents objectes que han 
de guardar dades. Per acabar, s’inclouen una sèrie d’anotacions relatives al 
disseny de la interfície gràfica i el perquè d’aquest disseny. 
 
 El capítol 5 fa una breu descripció de la llibreria Swing de Java per 
construir la interfície gràfica d’usuari i com Swing fa servir l’arquitectura model-
vista-controlador. Es detallen els components més importants d’aquesta llibreria i 
les classes més importants de la biblioteca estàndard de Java que s’han fet servir. 
També fa una breu descripció de XML i dels seus analitzadors i el perquè s’ha fet 
servir JAXP per fer aquest treball. Com a cloenda del capítol, apareix el codi de 
les diferents classes creades. 
 
 El capítol 6 fa un repàs de tot allò que s’ha fet, i se n’extreuen conclusions 
concretes. Al seu torn, es recomanen línies futures de treball al voltant d’aquest 
programari, com ara ampliacions i millores del codi. 
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Capítol 2. Recollida d’informació 
 
2.1. Fonts d’informació 
 

• Entrevista d’una durada de dues hores amb el actual responsable de 
gestionar el CD Rom de Programari Lliure. 
 

 A la reunió, s’hi van recollir tant les necessitats del client com la part de 
programari que podria ser suficient com a treball final de carrera. 

 També s’hi van apuntar algunes possibilitats quant a la implementació de la 
interfície de l’usuari. 

 
• Posteriorment es va complementar i aclarir la informació inicial mitjançant 

missatges de correu electrònic. 
 

• Es disposa també d’una còpia del CD de Programari Lliure, així com 
d’un llistat en paper de tots els directoris i programes que conté. 

 
 
2.2. Informació inicial (extracte de la informació rebuda) 
 
Fets 
 
 La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) necessita editar periòdicament 
un CD de Programari Lliure per donar-lo als seus estudiants com a eina de suport 
dels seus estudis. 
 
Contingut del CD 
 
 Aquest CD conté un programari de lliure distribució aconseguit a través 
d’Internet, en el qual poden haver programes individualitzats (composats per un 
sol arxiu) o bé formats per paquets de fitxers que junts formen un programa 
complet.  
 
 Els programes estan escrits en un llenguatge determinat (anglès, castellà, 
etc.), es poden fer servir sota un sistema operatiu (Windows o Linux), pertanyen 
a una àrea determinada dels estudis de la universitat i dintre d’aquesta àrea es 
poden fer servir en una o diverses assignatures concretes. 
 També hi ha programes d’utilitat general que no pertanyen a cap àrea o 
assignatura concreta. 
 
Persones que intervenen en el procés 
 
 Hi ha dos tipus de persones implicades en la edició del CD: les persones 
que aporten la informació que ha de contenir el CD i la persona responsable de 
gestionar-lo i editar-lo, que també pot incloure programes i, per tant, realitzar la 
funció d’aportador de programes. 
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 Les persones que aporten programari han d’informar de les dades mínimes 
del programa per tal d’identificar-lo i catalogar-lo. 
 
 L’aportació d’un programa es fa, en la actualitat, per diferents canals: 
mitjançant un missatge de correu electrònic, es facilita amb un suport 
d’emmagatzematge, o bé s’aconsegueix de la pàgina web que comunica el mateix 
responsable. 
 
Situació actual 
 
 El responsable del CD és qui gestiona aquest programari, i el procés de 
recopilació i emmagatzematge del programari i la informació es fa manualment. 
Això comporta que la tasca sigui dificultosa i amb risc de no controlar-la 
coherència entre programari i informació. 
 
Treball a desenvolupar 
 
 El responsable del CD té la necessitat de disposar d’una eina que faciliti la 
gestió perquè sigui àgil, còmoda i efectiva.  
 
 Per aquest motiu demana desenvolupar una aplicació que gestioni tot el 
procés. Succeeix, però, que per aconseguir millorar sensiblement la gestió, 
inicialment seria suficient amb el desenvolupament de l’aplicació servidor (la que 
faria servir el responsable), de tal manera que l’aplicació client queda fora de 
l’àmbit d’aquest TFC. 
 
Tasques a realitzar per l’aplicació 
 
 Aquest programa gestionarà tota la informació i programari rebut i, amb la 
tria de continguts d’entre tot el programari rebut que faci el responsable del CD. 
 
 Com a tasca final, haurà de generar un directori (organitzat en 
subdirectoris) que emmagatzemi tot el programari triat per formar part del nou 
CD. També s’apunta la possibilitat que generi un fitxer ISO en substitució de 
l’esmentat directori. 
 
 L’estructura final tindrà el fitxer index.html que servirà d’índex del 
contingut del CD i portarà informació específica de cada programa.  
 Aquest fitxer s’haurà de crear automàticament a partir de la informació 
emmagatzemada sobre cada programa. 
 
 Es comenta la possibilitat que es generi un codi MD5 de verificació 
d’integritat a fi de poder comprovar que la gravació del CD es correcte respecte a 
les dades originals que es volen gravar. 
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2.3. Requisits 
 
2.3.1. Funcionals 
  
 Breu descripció de les funcions bàsiques que tindrà el programa: 
  

- Recollir el programari que hagin enviat els aportadors.  
- Incloure programes en un directori i guardar la seva informació 

associada a l’estructura de dades. 
- Gestionar l’estructura de dades dels programes. 
- Definir una jerarquia dintre d’un directori principal en funció d’una part 

de les dades de l’estructura. 
- Poder fer una tria dins del programari que acompleixi uns criteris 

determinats.  
- Canviar els programes des de la seva ubicació inicial al subdirectori 

corresponent de la jerarquia, d’acord també amb la informació de 
cadascun d’ells que hi hagi a l’estructura de dades. 

 
 
2.3.2. No funcionals 
 

Tot seguit es detallen les possibles restriccions imposades pel sistema: 
 
 Atès que és voluntat del client que el programa disposi de la màxima 
portabilitat, el programa es desenvoluparà en llenguatge Java i l’estructura de 
dades serà amb el llenguatge de marques XML , possibilitats suggerides pel 
client. 
 Per la mateixa raó la interfície gràfica serà via navegador mitjançant un 
applet.   
 Per totes aquestes raons, no existeix cap restricció imposada pel maquinari 
ni pel sistema operatiu. 
 D’altre banda, tampoc es preveu cap restricció quant a temps de resposta 
perquè es preveu gestionar una estructura de dades d’un volum reduït. 
 Per aquest mateix motiu, el volum de la informació tampoc pot suposar 
cap restricció atès que avui en dia tots els equips informàtics disposen de gran 
capacitat d’emmagatzematge en el disc dur. 
 En canvi, sempre caldrà comprovar que hi hagi disponible el suficient espai 
en disc per poder emmagatzemar tot el contingut seleccionat per el nou CD. 
 Quant al volum que puguin suposar els programes, atès que en la 
actualitat estan emmagatzemats en un sol CD (és a dir, no ocupen més d’uns 
750MB), és perfectament assolible en el disc dur de qualsevol ordinador existent 
en la actualitat. 
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2.4. Model de negoci 
 
 Es fa servir el model de negoci perquè així es podrà oferir amb més detall 
la recollida de requeriments. 
 Inicialment s’ha obtingut, a partir de l’entrevista, un primer diagrama 
dels casos d’ús.  
 A partir d’aquest, n’obtenim un diagrama de col·laboració per identificar els 
objectes que fan servir els casos d’ús i, tot seguit, es confecciona un diagrama 
d’objectes. 
 Cal fer notar que inicialment tots els diagrames presentats són 
simplificats.  
 Un cop que la informació rebuda hagi estat analitzada en profunditat, 
ampliada per noves aportacions, modificada per aclariments rebuts per correu 
electrònic i també per una aportació personal dels desenvolupadors (possibilitat 
que va quedar palesa en l’entrevista inicial), es confeccionaran els guions dels 
actors. 
 I a partir del guions es procedirà a l’elaboració de diagrames més complets 
que definiran exactament els requisits de l’aplicació.  
 
 
2.4.1. Casos d’ús 
 

Segons la informació rebuda de l’usuari s’han trobat els següents casos 
d’ús del model del negoci: 
 

Aportador Gestor CD

Enviar aportació

Gestionar
aportacions

Generar CD
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2.4.2. Diagrames de col·laboració 
 

Per explicar el casos d’ús del model del negoci s’han fet servir diagrames 
de col·laboració. 

Aportador

afegir

Enviar aportació

:Fitxa

afegir
:Arxiu

:Aportació

enviar

   
Gestor CD

consultar

Gestionar aportacions

:Fitxa

modificar

:Fitxa

:Fitxa

eliminar

 
 

Gestor CD

Generar CD

:CD

generar

 
 
 
2.4.3. Diagrames de objectes 
 

A partir dels diagrames de col·laboració anteriors construïm el diagrama 
d’objectes del model del negoci on es detecten els objectes que apareixen en el 
model. 
 

+afegir()
+consultar()
+modificar()
+eliminar()

-so
-idioma
-url
-responsable
-arxius

:Fitxa

+generar()

:CD

+afegir()
-nom

:Arxiu

+enviar()
-nom
:Aportació

1 *

*

1

 



—17— 

2.5. Guions 
 
2.5.1. Guió del aportador 
 
(Guió descrit pel gestor del CD) 
 Un professor, un responsable d’àrea, un responsable d’una assignatura o 
bé un consultor (qualsevol d’ells pot aportar un programa) poden necessitar 
incloure un programa dins del CD de Programari Lliure a la propera edició que 
es faci. 
 L’aportador prèviament ha de baixar el programa de la web. 

Un cop disposa del programa emmagatzemat localment pot enviar la seva 
aportació al responsable de gestionar el CD de Programari Lliure. 
 
 La tramesa es pot fer de dues maneres:  
- per correu electrònic adreçat a la bústia que prèviament s’hagi establert. 
- per una aplicació client que, via web, permeti introduir dades i adjuntar 
programari. En aquest cas els programes seran desats per l’aplicació client en un 
directori específic per recollir el programari i, la informació relativa a cada 
programa, l’aplicació la desarà en el directori específic per recollir la informació. 
 

Una aportació està formada per dades obligatòries i opcionals, i d’un o més 
arxius adjunts a la tramesa. 
 
 L’aportador introdueix les dades obligatòries (les que necessàriament 
s’han de conèixer sobre l’aplicació o programa que s’envia): nom del programa, 
per quin sistema operatiu, idioma, URL d’on s’ha obtingut i responsable de la 
incorporació del programa que s’envia (pot ser enviat per altre persona en nom 
seu).  
 També pot introduir dades opcionals com assignatura o àrea a la qual 
el programa dona suport, comentaris o categoria del programa. 
 
 Tot seguit ha d’adjuntar al menys un arxiu i transmetre l’aportació.  
 
 
2.5.2. Guió del gestor del CD 
 
 Per poder recollir, enviar o verificar aportacions, o generar el CD, caldrà 
prèviament que defineixi la configuració de l’emmagatzematge de la 
informació: haurà d’especificar en quins directoris s’han de desar les dades i 
programari rebut, les dades un cop llegides per l’aplicació i l’estructura de dades 
que l’aplicació generi. 
 
 El gestor del CD recull les aportacions (arxius i dades) relatives a cada 
programa enviat pels aportadors. 
 Tots els arxius que conformen el programa es desen en un directori 
específic per recollir el programari, i la informació relativa a cada programa en el 
directori específic per recollir la informació.  
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 L’acció de recollida no manipula els programes, però sí tracta les dades 
rebudes: per cada programa es dóna d’alta la seva informació en una estructura 
de dades i es mou la informació del directori específic per recollir la informació al 
directori específic per la informació que ha estat recollida. 
 El gestor del CD afegirà les aportacions que els aportadors li facin 
arribar per correu electrònic i hi pot afegir també les aportacions que ell mateix 
vulgui fer. 
 En donar d’alta una aportació, els arxius que conformen el programa es 
desen en un directori específic per recollir el programari, i la seva informació en 
el directori específic per recollir la informació. A més. S’afegeix la informació a 
l’estructura de dades. 
 
 Pot veure la informació i d’acord amb les necessitats, modificar o 
eliminar dades d’un programa totalment o parcialment, sempre que no sigui un 
camp obligatori. També pot eliminar tot el contingut d’un directori. 
 Per eliminar el programa d’una aportació cal eliminar les seves dades de 
l’estructura. 
 
 També pot fer una selecció, filtrant les dades dels programes aportats, 
perquè el nou CD inclogui només aquells que les seves dades acompleixin unes 
determinades condicions.  
 
 Una de les operacions que ha de realitzar abans de generar el CD serà 
definir l’arbre de directoris sota el que estarà organitzat el programari. 
 

Abans de generar el CD també haurà de verificar la consistència de les 
dades. La validació consistirà en comprovar que tots els programes de les 
aportacions segueixen emmagatzemats en el directori específic per recollir el 
programari. 
 

Finalment podrà generar el contingut del CD si prèviament ha verificat 
les dades, ha definit un arbre de directoris i existeix una configuració 
d’emmagatzematge de les dades. 

Aquesta acció crearà un directori en el disc local i en la ubicació 
especificada pel gestor del CD en la configuració. 

Com a resultat de tot el procés s’obtindrà un directori, que estarà 
organitzat en subdirectoris segons la definició de l’arbre, i contindrà aquells 
programes del directori específic per recollir el programari que acompleixin les 
condicions de filtrat. 
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2.6. Diagrames de casos d’ús 
 

La funcionalitat oferta pel programa queda identificada mitjançant els 
casos d’ús i es conseqüència directa dels guions descrits pel professor i pel gestor 
del CD. 
 

Aportador

Gestor CD

Afegir aportació

Introduir dades

Adjuntar programa

Gestió del CD de Programari Lliure

<<include>>

<<include>>

Recollir
aportacions

Veure aportacions

Verificar
programari

Generar CD

Definir arbre

Modificar dades
Eliminar

<<include>>
<<include>>

Configurar

Filtrar

Validar

Seleccionar

<<include>>
<<include>>
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2.7. Documentació textual 
 
2.7.1. Descripció textual dels casos d’ús 
 
 
Cas d’ús número 1: CONFIGURAR 
 
Resum de la funcionalitat: defineix la ubicació de les dades i del programari. 
Paper dins del treball de l’usuari: triar els espais físics per recollir i desar les 
dades relatives a cada programa i els arxius que el conformen. 
Actors: Gestor CD. 
Casos d’ús relacionats: cap. 
 
Precondició:  
Han d’existir els dispositius que es vulguin seleccionar. 
 
Postcondició:  
S’han triat tots els directoris necessaris per emmagatzemar dades i programari. 
 
Descripció detallada:  
Es tria la adreça absoluta (menys el directori destí, que serà fix) per la ubicació 
de les dades següents: 
- directori específic per recollir la informació aportada. 
- directori específic per recollir el programari aportat. 
- directori específic per la informació que ha estat recollida. 
- directori d’emmagatzematge del directori “CDproglliure” amb tota la jerarquia 
de directoris i el programari que conformarà el nou CD.  
 
L’usuari pot guardar la configuració o sortir sense guardar-la. 
 
 
 
Cas d’ús número 2: AFEGIR APORTACIO 
 
Resum de la funcionalitat: envia una aportació (dades d’un programa més 
arxius) per incloure-la al CD. 
Paper dins el treball de l’usuari: cas d’ús únic del aportador. 
Actors: Aportador, Gestor CD. 
Casos d’ús relacionats: Configurar. 
 
Precondició: 
 El programa que es desitja enviar ha estat prèviament baixat de la web 
que l’ofereix i està emmagatzemat localment.  
 Deu d’estar enregistrada una configuració de directoris, al servidor del CD, 
per recollir i desar les dades i el programari. 
 
Postcondició:  
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 Ha estat enviat, bé mitjançant una aplicació client o bé mitjançant un 
missatge de correu electrònic, amb les dades relatives al programa que s’aporta i 
amb un o més arxius adjunts. Les dades dels programes s’emmagatzemaran en 
el directori específic per recollir la informació aportada ubicat al servidor del CD. 
Els arxius s’emmagatzemaran al directori específic per recollir el programari 
aportat ubicat al servidor del CD. 
 
Descripció detallada:  
L’aportador introdueix com a mínim les dades obligatòries que han d’enviar-se 
amb l’aportació, i adjunta els arxius (un o més) que conformen el programa 
aportat. Les dades mínimes que ha d’introduir el aportador son: nom del 
programa, sistema operatiu, idioma, URL d’on s’ha obtingut i responsable de la 
incorporació. 
També pot incloure dades opcionals: assignatura, àrea a la qual el programa 
dóna suport, comentaris i categoria (con per exemple, C, Java, Editors, SQL, 
UML, etc.). Tant les dades relatives a cada programa com els programes aportats 
s’emmagatzemaran en subdirectoris identificats (programa més sistema operatiu) 
dintre de: 
a) les dades dels programes: en el directori específic per recollir la informació 
aportada 
b) els arxius: en el directori específic per recollir el programari aportat. 
Això serà així perquè cada programa i arxiu sigui únic i no existeixin duplicitats 
amb distinta finalitat. 
Quan es vol enviar un programa determinat, si les seves dades ja existeixen en el 
directori específic per recollir la informació aportada, el sistema ha d’avisar 
perquè l’aportador li canviï el nom o bé cancel·li la tramesa. 
L’operació s’executa quan es fa la tramesa de l’aportació. 
Si el programa que es vol incloure ja existeix, es torna per modificar les dades 
introduïdes o sortir sense fer-ho. 
  
Alternatives de procés: 
Si no existeix una configuració prèvia de directoris, es crea segons el cas d’us 
Configurar. 
 
 
 
Cas d’ús número 3: RECOLLIR APORTACIONS 
 
Resum de la funcionalitat: recull les dades dels programes de les aportacions. 
Paper dins del treball de l’usuari: recollir en l’estructura de dades les dades 
dels programes de les aportacions rebudes. 
Actors: Gestor CD. 
Casos d’ús relacionats: Configurar. 
 
Precondició:  
Ha d’estar enregistrada una configuració de directoris, al servidor del CD, per 
recollir i desar les dades i el programari. 
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Postcondició:  
Al servidor del CD s’hi ha creat una estructura de dades, si no hi existia 
prèviament.  
Les dades de cada programa del directori específic per recollir la informació 
aportada han estat afegides a l’estructura de dades. 
Del directori específic on es recull la informació aportada, s’ha canviat la ubicació 
de la informació fins al directori específic per la informació que ha estat recollida. 
El programari no s’ha canviat d’ubicació, roman en el directori per recollir el 
programari aportat.  
 
Descripció detallada:  
Efectua l’acció de recollir les dades dels programes desades en el directori 
específic per recollir la informació aportada. Cada subdirectori existent 
emmagatzema un programa determinat. 
Si el programa ja existeix en l’estructura de dades recollides, el sistema avisa 
d’aquesta circumstància per tal que l’usuari pugui reemplaçar-lo, modificar el seu 
nom o bé descartar-lo. 
En el cas que el programa existeixi i hagi estat reemplaçat, o bé si no existia en 
l’estructura de dades recollides, s’afegeix tant a l’estructura de dades com al 
directori específic per recollir la informació que ha estat recollida. 
Tot seguit la pantalla informa del programari recollit. 
 
Alternatives de procés: 
Si no existeix una configuració prèvia de directoris, es crea segons el cas d’us 
Configurar.  
 
 
 
Cas d’ús número 4: VEURE APORTACIONS 
 
Resum de la funcionalitat: consultar, modificar, validar o eliminar dades. 
Paper dins del treball de l’usuari: tractar la informació. 
Actors: Gestor CD. 
Casos d’ús relacionats: Configurar   
 
Precondició:  
Deu d’estar enregistrada una configuració de directoris, en el servidor del CD, per 
recollir i desar les dades i el programari. 
 
Postcondició:  
El Gestor CD veu per pantalla l’estructura de les dades recollides. 
El Gestor ha pogut visualitzar, modificar, validar o eliminar part o tota la 
informació existent. 
 
Descripció detallada:  
Tota l’estructura de dades (organitzada o no) es presenta per pantalla. 
Les dades de les darreres aportacions recollides apareixen en un color diferent 
(vermell) per tal de fer-les distingibles de les que ja han estat revisades. 
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En la finestra del sistema, hi apareixen les dades bàsiques referents al total del 
programari visualitzat, comformades pel volum de les dades, nombre de 
programes i nombre d’arxius. 
Qualsevol directori o programa es pot seleccionar amb el ratolí, acció que 
mostrarà el seu volum i el seu nombre d’arxius. 
Si es selecciona un programa, es visualitzen totes les seves dades. 
Qualsevol dada mostrada en la finestra es pot modificar, esborrant-ne una 
d’opcional o bé eliminar totes les dades d’un programa. En aquest darrer cas, 
també s’eliminarà el programa relacionat del directori específic per recollir el 
programari aportat. 
Es rep informació de qualsevol operació efectuada. 
Si es selecciona un directori, l’usuari és informat que s’ha fet la tria d’un 
directori concret. A partir d’aquesta selecció, es pot eliminar tot el seu contingut o 
sortir sense fer res. 
En qualsevol consulta, modificació o eliminació de les dades d’un programa 
recollit, cal validar-les perquè l’estructura de dades reculli els canvis. 
Aquesta acció fa que les dades del programa en qüestió es presentin sense cap 
color diferenciador de la resta (negre). 
 
Alternatives de procés: 
Si no existeix una configuració prèvia de directoris, es crea segons el cas d’us 
Configurar.  
 
 
 
Cas d’ús número 5: DEFINIR ARBRE 
 
Resum de la funcionalitat: defineix la jerarquia de dades que hi haurà al nou 
CD. 
Paper dins del treball de l’usuari: triar l’organització dels programes.  
Actors:  Gestor CD. 
Casos d’ús relacionats:  cap 
 
Precondició:   
Cap 
 
Postcondició:  
Al servidor del CD s’hi guarden per ordre de preferència (de major a menor) els 
criteris d’ordenació dels directoris de l’estructura de dades.  
 
Descripció detallada:  
Es tria un ordre de preferència per els nodes de l’estructura de dades.  
Així el camp triat en primer lloc seran “fills” (2on nivell) del directori 
“CDproglliure” (primer nivell), el camp triat en segon lloc (3er nivell) seran els 
fills de cadascun dels directoris del primer nivell, etc. 
Es pot triar des d’una fins a la totalitat de les següents opcions: sistema operatiu, 
idioma, assignatura, àrea i categoria. 
L’usuari pot sortir sense haver definit cap arbre. 
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Si el guarda, al servidor del CD s’hi guarden per ordre de preferència (de major a 
menor) els criteris d’ordenació dels directoris de l’estructura de dades. 
El sistema dona un missatge d’error si l’usuari vol guardar un arbre en blanc. 
 
 
 
Cas d’ús número 6: FILTRAR 
 
Resum de la funcionalitat: fer una selecció dels programes existents. 
Paper dins del treball de l’usuari: triar els programes que acompleixin una o 
més condicions. 
Actors: Gestor CD. 
Casos d’ús relacionats:  Cap. 
 
Precondició:  
Cap. 
 
Postcondició:  
S’ha fet una tria dels programes recollits en l’estructura de dades d’acord amb les 
condicions d’igualtat dels camps seleccionats. La resta de dades dels programes 
que no acompleixen les condicions han estat eliminats de la visualització en 
pantalla. Els programes segueixen al directori específic per recollir el programari 
aportat i les dades a l’estructura de dades. 
 
Descripció detallada:  
Es trien els criteris de selecció (camps i contingut) que es volen aplicar als 
programes recollits.  
Es pot seleccionar des d’una fins a la totalitat de les següents opcions: sistema 
operatiu, idioma, assignatura, àrea i categoria. 
 
 
 
Cas d’ús número 7: VERIFICAR PROGRAMARI 
 
Resum de la funcionalitat: comprova que per cada programa existeixin els 
arxius als quals les dades del programa fan referència. 
Paper dins el treball de l’usuari: assegurar-se que no hi ha hagut errors en la 
manipulació de les dades.  
Actors: Gestor CD. 
Casos d’ús relacionats: Configurar. 
 
Precondició:  
Ha d’estar enregistrada una configuració de directoris, en el servidor del CD, per 
recollir-hi i desar-hi les dades i el programari. 
 
Postcondició:  
Totes les dades han estat relacionades amb el programari emmagatzemat. 
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Descripció detallada:  
Es relacionen les dades amb els arxius de cada programa aportat. 
Es comprova que per cada programa existent en l’estructura de dades existeixen 
els arxius relacionats en el directori específic per recollir el programari aportat. 
 
Alternatives de procés: 
Si no existeix una configuració prèvia de directoris, es crea segons el cas d’ús 
Configurar. 
 
 
 
Cas d’ús número 8: GENERAR CD 
 
Resum de la funcionalitat: genera la jerarquia de directoris amb els programes 
inclosos. 
Paper dins del treball de l’usuari: obtenir tot el contingut del nou CD, dins un 
directori.  
Actors: Gestor CD 
Casos d’ús relacionats: Configurar, Definir Arbre, Verificar Programari. 
 
Precondició:  
Definir uns criteris d’ordenació de l’arbre de dades. 
Validar la coherència de les dades. 
Enregistrar una configuració de directoris, en el servidor del CD, per recollir-hi i 
desar-hi les dades i el programari. 
En el dispositiu d’emmagatzematge on resideix el directori per generar el CD 
seleccionat en la Configuració, s’hi ha de disposar del espai suficient per poder 
generar tota l’estructura de directoris i programari que composarà el CD.  
 
Postcondició:  
En el servidor del CD s’hi ha generat un directori d’arrel “CDproglliure” que conté 
una còpia de tot el programari que es visualitza en pantalla i que ha estat copiat 
del directori específic per recollir el programari aportat. 
 
Descripció detallada:  
Un cop existeixen uns criteris d’ordenació de l’arbre de directoris, s’ha procedit a 
verificar la coherència de dades i es comprova l’existència d’una configuració de 
directoris, es pot generar el CD. 
L’usuari rep un missatge d’error si no s’acompleix algun dels criteris necessaris 
per generar el CD.  
Aquesta acció implica que es desa en el directori “CDproglliure” tot el programari 
i directoris que es visualitzen en la pantalla i que hauran de ser presents en la 
nova edició del CD. 
També s’ha de generar un fitxer índex en format HTML, anomenat index.html que 
serveixi d’índex de tot el que hi ha en l’estructura de directoris que s’ha generat. 
 
Alternatives de procés: 
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Si no existeix una configuració prèvia de directoris, es crea segons el cas d’ús 
Configurar.  
Si no es defineixen uns criteris d’ordenació de l’arbre de dades, es defineixen 
segons el cas d’ús Definir Arbre.  
Si la coherència de les dades no ha estat comprovada, es verifica segons el cas 
d’ús Verificar Programari.  
 
 
2.7.2. Glossari 
 
aportació: tramesa comformada per un programa i les seves dades 

descriptives. La realitza un aportador i el seu objectiu és 
enviar un programa perquè sigui inclòs en el CD de 
Programari Lliure. 

 
 
aportador:  persona que envia un programa per incloure al CD de 

Programari Lliure. 
 
 
àrea:    agrupació d’assignatures relacionades. 
 
 
arxius adjunts:  arxius que plegats conformen un programa aportat i 

que juntament amb les seves dades descriptives 
conformen una aportació.  

 
 
categoria:   agrupació de programari. 
 
 
CD:  CD de Programari Lliure que la UOC edita 

periòdicament. 
 
 
CDproglliure: Directori on es desarà tot el programari que, organitzat 

en una jerarquia de directoris, formarà part d’un nou 
CD. 

 
 
configuració 
de directoris: informació de les adreces absolutes del servidor del CD 

on es desaran les dades i el programari gestionades per 
l’aplicació Gestió del CD. 

 
 
gestors: persona encarregada de la gestió i edició del master del 

CD de Programari Lliure. 
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informació aportada: dades relatives a un programa aportat i que encara no 

han estat recollides per l’aplicació Gestió del CD de 
Programari Lliure. 

 
informació recollida: dades relatives a un programa aportat i que ja han estat 

recollides per l’aplicació Gestió del CD de Programari 
Lliure. 

 
 
programari aportat: conjunt de programes que han estat enviats per els 

aportadors o pel Gestor del CD. Romanen agrupats en 
un directori esperant que mitjançant la gestió de les 
seves dades es configuri una selecció i organització dels 
que formaran part del nou CD.  

 
 
servidor del CD: màquina on resideixen els directoris on es desaran les 

dades i el programari gestionats per l’aplicació Gestió 
del CD de Programari Lliure. 

 
 
URL:    adreça web d’on s’ha obtingut un programa. 
 
 
 
2.8. Documentació textual 
 
2.8.1. Perfils d’usuari 
 

Per causa de la naturalesa intrínseca del model educatiu de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC), els futurs usuaris d’aquest programa són persones 
que coneixen el funcionament d’un ordinador i estan acostumats a fer servir 
programari diàriament per fer la seva feina. 
 
 
2.8.2. Documentació de les tasques 
 
Configurar 
 

L’usuari gestor del CD ha de definir on es troba físicament el programari i 
on s’ha de crear l’estructura de directoris a l’hora de generar el CD. 
 

L’usuari gestor del CD tecleja les següents rutes físiques dintre de les 
unitats d’emmagatzematge: 

- A quin directori es troben les dades dels programes aportats: necessari 
per poder enviar i recollir aportacions. 
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- A quin directori es troben els arxius dels programes aportats: necessari 
per generar l’estructura de dades del nou CD i per poder enviar les 
aportacions. 

- On es mouran les dades dels programes aportats un cop recollides les 
dades pel sistema: necessari per possibles recuperacions del sistema i 
perquè en el directori específic per recollir la informació aportada només 
hi hagin les noves aportacions, és a dir, les que encara no han estat 
recollides. 

- Quin és el directori on es generarà l’estructura del CD: necessari per 
generar el futur CD. 

 
Aquestes rutes físiques també es poden cercar, mitjançant navegació, en 

les unitats d’emmagatzematge on l’usuari tingui accés. 
 
 L’usuari confirma aquestes rutes i la configuració es guarda en el directori 
on s’està executant l’aplicació del sistema. 
 
 
Afegir aportació 
 
 L’aportador vol introduir un nou programa en el programari del CD. 
Introdueix les dades necessàries per poder identificar-lo i catalogar-lo en el futur 
CD. D’aquestes dades n’hi ha que són obligatòries per poder fer la tramesa i n’hi 
ha que són opcionals. 
 
Les dades obligatòries són: 

- El nom del programari que es vol introduir (tal com després es 
guardarà en l’estructura de dades del CD) 

- Sota quin sistema operatiu s’executa 
- En quin idioma s’ha desenvolupat o s’ha de classificar 
- Quina és l’URL (Unified Resource Locator) d’on s’ha obtingut 
- Nom d’usuari de la persona responsable de l’actualització 

 
Les dades opcionals són: 

- En quina assignatura es farà servir 
- En quina àrea es farà servir 
- Comentari descriptiu del programa 
- Categoria sota la qual s’inclou 

 
L’aportador adjunta els arxius que conformen el programa que vol incloure. 

Opcionalment, a cada arxiu se li pot assignar un subdirectori relatiu de 
emmagatzematge (com estarà organitzat dintre de l’estructura del nou CD). Com 
a mínim ha d’aportar un arxiu. 
 

L’aportador envia l’aportació (dades més arxius) a un directori central de 
recollida de programari. Si l’aportació ja existeix en el directori central de 
recollida de programari, el sistema avisa d’aquesta incidència i llavors l’aportador 
pot cancel·lar el lliurament o pot canviar el nom del programa i tornar-lo a enviar. 
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Alternativament, tota aquesta informació i el programari associat, també 

pot ser enviat via correu electrònic per part d’un aportador al gestor del CD. 
 

D’altre banda, si la persona que fa l’aportació és el gestor del CD, apart de 
la introducció de les dades i dels arxius associats al programa, obté una 
actualització de la informació presentada per pantalla. 
 
 
Recollir aportacions 
 

L’usuari gestor del CD recull totes les aportacions que han fet els 
aportadors. Les dades dels programes s’afegeixen automàticament a la 
visualització que l’usuari té en aquell moment en pantalla. 

Pot ser que un programa determinat ja existeixi en aquesta representació 
amb el mateix nom. Si això succeeix, el gestor del CD pot canviar-li el nom a 
qualsevol dels dos programes, esborrar l’existent o bé descartar la nova 
aportació. Per poder prendre aquesta decisió, veu en la pantalla les dades de tots          
dos programes. 

Les noves aportacions apareixen en color vermell en la visualització de 
pantalla. 
 
 
Veure aportacions 
 

El sistema ha mostrat l’estructura en què estan organitzades les 
aportacions existents. Si existeixen aportacions noves (s’ha fet un recull 
d’aportacions prèviament), n’apareixen en color vermell. 
 

El gestor del CD podrà seleccionar de la visualització que tingui en aquell 
moment en pantalla, un programa, un arxiu d’un programa o bé un directori en 
què estan estructurades les aportacions. 
 

Si l’usuari ha seleccionat un programa (està focalitzat), al costat li surt tota 
la informació associada: nom del programa, sistema operatiu, idioma, URL, 
responsable, assignatura, àrea, categoria, comentaris. També li surt la informació 
del programa: volum de les dades i nombre d’arxius de què es comforma el 
programa. 

Comprova les dades i pot modificar-les. 
 Si s’ha validat la consulta d’un programa nou, el programa canvia de color. 
 
 Si ha seleccionat un directori veurà les dades quant a nombre de arxius i 
volum, i podrà esborrar el directori i tot el seu contingut, o no fer-ho. 
 

Si ha fet alguna modificació pot validar aquests canvis. Si no ho fa, les 
dades no es modifiquen en l’estructura de dades. 
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Definir arbre 
 
 El gestor del CD pot seleccionar diferents maneres de visualitzar 
l’estructura de programes en pantalla. Pot seleccionar el primer nivell de 
l’estructura de dades que es representarà en pantalla, un segon, un tercer i, fins i 
tot, un quart nivell d’aquesta estructura. Si ha confirmat la configuració de 
l’arbre, el sistema mostra les dades dels programes jeràrquicament. Si no l’ha 
seleccionat, el sistema mostra el llistat sense cap organització jeràrquica. 
 
 
Filtrar 
 
 L’usuari gestor del CD pot escollir quin programari vol consultar. Pot 
seleccionar programari segons els següents criteris: sistema operatiu, 
assignatura, àrea, idioma o categoria, o no fer-ne cap selecció. Si no en tria cap, 
es presenta en pantalla la totalitat dels programes existents. Si en fa la selecció, 
es presenten els programes, les dades dels quals s’ajusten als criteris de selecció. 
 
 
Verificar programari 
 
 L’usuari pot executar la verificació de programari. Si ho fa i les dades 
d’algun programa fan referència a arxius associats que no són al directori 
específic per recollir el programari aportat, l’usuari rep un missatge informatiu en 
què hi ha una inconsistència entre les dades i els arxius relacionats. El sistema 
mostra la informació corresponent a aquest fet i l’usuari pot esborrar el arxiu que 
dóna problemes de la informació del programa, pot esborrar el programa sencer 
o pot no fer-ne res. 
 
 
Generar CD 
 
 L’usuari gestor del CD pot generar l’estructura d’arxius que contindrà el 
nou CD. Si ho fa, prèviament s’ha de definir un arbre. També ha d’existir una 
configuració del sistema i s’ha de validar el programari correctament. Aquestes 
accions poden fer-se de manera manual o automàticament, encadenades una 
darrera l’altra. Aleshores pot generar el CD. 
 
 
2.8.3. Requisits d’usabilitat 
 

El programa serà clar i fàcil d’ús, de tal manera que els usuaris del sistema 
(aportadors i gestor del CD) han de ser capaços de fer-lo servir desprès d’una 
breu explicació.  
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Capítol 3. Anàlisi 
 
3.1. Revisió dels casos d’ús 
 
 Atès que totes les parts que han intervingut en la recollida d’informació 
dels requisits són experts en informàtica, per tal de no carregar la memòria de 
pàgines reiteratives, els casos d’ús ja s’han presentat revisats en primera 
instància. 
 
 
3.2. Especificació de les classes d’anàlisi 
 
3.2.1. Identificació de les classes 
 

A partir de la lectura de la documentació textual dels casos d’us, i 
procurant modelar el món real, inicialment trobem aquestes possibles classes 
d’entitats: 

— Aportació 
— Aportacions 
— Arxiu 
— CD 
— Configuració 
— Directori 
— Fitxa (conjunt de les dades d'un programa) 
— Programa 

 
 Tot seguit analitzem la validesa de les possibilitats trobades: 
 
 Aportació: el que s’aporta al CD és un programa i, per tant, una aportació és 

un programa. Es descarta. 
 Aportacions: és plural i com que és la llista d’aportacions fetes al CD, serà un 

atribut de la classe CD. Es descarta. 
 Arxiu: arxiu que forma part d’un programa. Pel cap baix, ha de tenir els 

atributs nom, volum i directori on resideix. S’accepta. 
 CD: ha de tenir, pel cap baix, una llista de programes com atributs i 

operacions per generar el CD, per validar el seu contingut, per tractar les 
dades, etc. S’accepta. 

 Configuració: ha de tenir els atributs que emmagatzemin la ubicació dels 
directoris on es desen les dades i el programari. S’accepta. 

 Directori: és un atribut d'un arxiu. Es descarta. 
 Fitxa: una instància d’una fitxa serà el nom d’un programa a enviar. Fitxa 

seria el conjunt d’atributs d’un programa. Així doncs, com que amb Programa 
ja tenim un contenidor d’atributs, també es descarta. 

 Programa: ha de tenir, pel cap baix, els atributs corresponents a les dades 
obligatòries d'un programa. S’accepta. 
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 Per tant, una primera llista de classes d’entitats, amb els seus noms 
normalitzats, seria: 
 

— Arxiu 
— CD 
— Configuració 
— Programa 

 
 
3.2.2. Identificació dels atributs 
 

Els atributs de les classes d’entitats corresponents al sistema que estem 
tractant, amb els noms normalitzats, i el tipus de dades a què pertanyen són: 

 
Classe Arxiu: nom (string), path (string), volum (enter). 
 
Classe CD: llistaProgrames (Programa), llistaJerarquiaArbre (string), 

llistaFiltre (string), verificat (booleà). 
 
Classe Configuració: pathInfoAportada (string), pathProgAportat (string), 

pathInfoRecollida (string), pathCDproglliure (string). 
 
Classe Programa: nom (string), idioma (string), url (string), responsable 

(string), sistemaOperatiu (string), categoria (string), assignatura (string), area 
(string), comentari (text), nombreArxius (enter), llistaArxius (Arxiu), validat 
(booleà). 
 
 
3.2.3. Identificació de les relacions entre classes 
 
 Tot seguit, analitzem la relació existent entre les classes trobades: 
 
 CD – Configuració: l’aplicació ha de tenir enregistrada obligatòriament 
una configuració per poder generar un CD. I un CD no pot tenir més d’una 
configuració associada. Tenen una relació d’associació. 
 
 Programa y Arxiu: un Programa està comformat per un o més arxius. 
Entre Programa i Arxiu existeix una agregació, però és una composició atès que 
cada arxiu pertany a un sol programa. I un arxiu només pertany a un programa. 
 
 CD - Programa: un CD és un contenidor de programari que pot contenir 
programes. Per tant, entre CD i Programa hi ha una agregació. I un programa pot 
no estar inclòs en un CD. 
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3.2.3.1. Diagrama de classes 
 
 

-nom : String
-idioma : String
-url : String
-responsable : String
-sistemaOperatiu : String
-categoria : String
-assignatura : String
-area : String
-comentari : String
-nombreArxius : Integer
-llistaArxius : Arxiu
-validat : Boolean

Programa

-nom : String
-path : String
-tamany : String

Arxiu

-llistaProgrames : Programa
-llistaJerarquiaArbre : String
-llistaFiltre : String
-verificat : Boolean

CD
-pathInfoAportada : String
-pathProgAportat : String
-pathInfoRecollida : String
-pathCDproglliure : String

Configuracio

1 1..*

0..1

0..*

1 1

 
 
 
3.2.4. Identificació de classes frontera, control i operacions 
 

Per a identificar les classes de frontera, les classes de control i les 
operacions que tindran aquestes classes, partim de la descripció textual dels 
casos d’ús. 

S’ha creat un diagrama de col·laboració simplificat per cada cas d’ús on es 
representen les diferents tipus de classes (frontera, control i entitat). En aquests 
diagrames apareixen les diferents classes frontera amb les quals interactuarà 
l’actor amb l’aplicació. Les interaccions seran les operacions que tindran aquestes 
classes. També es representen les diferents classes de control que gestionaran el 
procés seleccionat per l’usuari i es veuen les operacions que hauran de tenir. 
 Cada cas d’ús té una classe de control que controla el seu funcionament. 

Genèricament, en tots els casos d’ús l’actor demana una opció de la classe 
frontera Menu, corresponent al menú de l’aplicació. Aquesta opció és tramesa a la 
classe de control GestorMenu, que al seu torn crida la classe de control principal 
del cas d’ús. Els noms dels missatges són operacions de les classes destinatàries. 
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3.2.4.1. Diagrames de col·laboració simplificats 
 
Cas d’ús número 1: “Configurar” 
 

Gestor CD

Menu GestorMenu

Configuració
crear

configurar

PantallaConfiguració

creardonar_dades

donar_dades

ConfigurarDirectoris

guardar
llegir

PantallaConfirmació
Configuració

crear

dades

 
 
 L’usuari introdueix la adreça absoluta per la ubicació de les dades i la 
d’emmagatzematge de la generació del CD. Es guarden les dades i s’envia a 
l’actor la confirmació d’aquesta operació. 
 
Cas d’ús número 2: “Afegir aportació” 
 

Gestor CD

Menu GestorMenu

afegir_aportació

crear

AfegirAportació

CD

afegir

crear

donar_dades
PantallaAfegirAportació

donar_dades

PantallaError
AfegirAportació

PantallaConfirmació
AfegirAportació

crear

crear

dades

Configuració

buscar

dades
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 L’aportador introdueix les dades obligatòries i opcionals que han d’enviar-
se amb l’aportació, i hi adjunta els arxius que conformen el programa que 
s’aporta. 
 Si el programa aportat ja existeix en el directori específic per recollir la 
informació aportada, s’envia un missatge d’error a l’actor. Si no hi existeix, 
s’afegeix als programes existents, i si existeix, es pot tornar a modificar. 
 
Cas d’ús número 3: “Recollir aportacions” 
 

Gestor CD

Menu GestorMenu

recollir_aportacions

crear

RecollirAportacions

CD

guardar
existeix

PantallaConfirmació
Recollida

PantallaModificació
Recollida

dades

canvia_dades

canvia_dades

dades
Programa
(recollit)

Programa
(aportat)

guardar

dades recollir

borrar

crear

crear

PantallaError
Recollida

crear

dades

Configuració

buscar

dades

dades

 
 
 L’actor indica que vol recollir les aportacions existents. El sistema recull les 
aportacions del directori específic per recollir la informació aportada. Si alguna 
aportació recollida ja existeix, s’envia un missatge a l’actor perquè faci les 
modificacions oportunes. Si s’ha modificat, o bé la informació ja es correcta, es 
guarda en l’estructura de dades i es manté una còpia d’aquesta en el directori 
específic per a la informació recollida. Si s’ha guardat correctament l’actor 
s’assabenta amb un missatge de confirmació. 
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Cas d’ús número 4: “Veure aportacions” 
 

Gestor CD

Menu GestorMenu

veure_aportacions

crear

VeureAportacions CD

modificar
eliminar
buscar

PantallaDades
Programa

PantallaLlista
Aportacions

crear

seleccionar

seleccionar

Programa
(recollit)

crear
modificar
eliminar
validar

modificar
eliminar
validar

modificar
eliminarPantallaDades

Directori

eliminar crear dades

PantallaConfirmació

crear

dades

Configuració

buscar

dades

 
 
 El sistema busca les aportacions existents i les mostra a l’actor, que 
selecciona un programa o un directori. Si selecciona un programa veurà les seves 
dades i podrà modificar-les, eliminar-les o bé validar l’aportació. Si selecciona un 
directori podrà esborrar-lo. Els canvis fets per l’actor s’emmagatzemen en els 
seus corresponents objectes. 
 
Cas d’ús número 5: “Definir arbre” 
 

Gestor CD

Menu GestorMenu

CDcrear

definir_arbre

PantallaCriterisArbre

 crear
donar_dades

donar_dades

DefinirArbre

guardar
llegir

crear

PantallaConfirmacióArbre

PantallaErrorArbre

 crear

dades

dades

dades
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 L’usuari defineix com s’organitzaran les dades en pantalla i en la sortida 
quan generi el CD segons certs criteris d’ordenació dels directoris. Quan es 
defineix l’arbre, l’usuari rep un missatge de confirmació si tot és correcte, o un 
missatge d’error si el arbre definit està en blanc. 
 
 
Cas d’ús número 6: “Filtrar” 
 

Gestor CD

Menu GestorMenu

CD
crear

filtrar

PantallaFiltrar

 crear
donar_dades

donar_dades

Filtrar

guardar
llegir

PantallaConfirmacioFiltrar

crear

dades

 
 
 L’usuari selecciona quin es el filtre que vol aplicar a les dades, i aleshores 
veu només els programes que acompleixen les condicions del filtre. 
 
 
Cas d’ús número 7: “Verificar programari” 
 

Gestor CD

Menu GestorMenu

verificar_programari

crear

VerificarProgramari

CD

buscar

PantallaConfirmació
Verificació

Programa
(recollit)

buscar

crear

dades

crear

PantallaErrorVerificació

dades

Configuració

buscar

dades
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 La verificació de programari consisteix en comprovar que per cada 
programa a incloure en el CD existeixen els arxius que el conformen. 
 Si hi ha alguna inconsistència en la verificació, l’usuari rep un missatge 
d’error. En cas contrari, rep un missatge que confirma el programari. 
 
 
Cas d’ús número 8: “Generar CD” 
 

Gestor CD

Menu GestorMenu
generar_cd

crear

GenerarCD

CD

buscar

PantallaConfirmacioGenerarCD

Programa
(aportat)

buscar

crear
dades

arxius

Cdproglliure

guardar

PantallaError
GenerarCD

crear

Configuració

buscar

dades

 
 
 A partir de la comprovació de l’existència de la configuració, la definició de 
l’arbre i de la verificació del programari, es construeix l’estructura d’arxius que 
tindrà el nou CD. L’usuari rep un missatge de confirmació o d’error segons la 
generació del CD hagi estat correcta o no. 
 
 
3.3. Especificació formal dels casos d’ús 
 
 
 La especificació formal dels casos d’ús es fa mitjançant diagrames de 
seqüències on es representen els espais temporals dels objectes i les seves 
interaccions.  
 Amb els diagrames de seqüències es pretén alcarir les imprecisions 
d’alguns missatges on no es veu amb prou claredat l’ordre en què se succeeixen. 
Amb ells veurem els objectes que es troben implicats en cada cas d’ús, com 
interactuen entre ells, en quin ordre i quan es destrueixen. 
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3.3.1. Diagrames de secuències 
 
Cas d’ús número 1: “Configurar” 
 

GestorCD :PantallaConfiguracio :Menu :GestorMenu :ConfigurarDirectoris :Configuracio

configurar

configurar

crear

crear

donar_dades

donar_dades

guardar

X

X

:PantallaConfimacióConfigurar

crear

X  
 
Cas d’ús número 2: “Afegir aportació” 
 

:AfegirAportacioGestorCD

:Menu

:GestorMenu

afegir_aportacio

afegir_aportacio

X

:PantallaAfegirAportació :CD

buscar

dades_buscar

[dades correctes] afegir

crear / [dades incorrectes] crear

donar_dades

donar_dades

X

:PantallaConfirmacio :PantallaError

[dades correctes] crear

[dades incorrectes] crear

tornar

tornar

[dades incorrectes] tornar
X

:PantallaPrecondició

[precondició incorrecta] crear

[error]
X

:Configuració

X

[precondició correcta] crear
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Cas d’ús número 3: “Recollir aportacions” 
 

[dades correctes] guardar

:RecollirAportacionsGestorCD

:Menu :GestorMenu :Configuracio

recollir_aportacions

recollir_aportacions

[precondició correcta] crear

:PantallaModificacióRecollida :DadesRecollides

buscar

dades_buscar

:PantallaConfirmacio :PantallaError

dades_canviades

X

[dades incorrectes] crear

[dades incorrectes]

[dades_incorrectes] canvia

[dades_incorrectes] canvia

[canvia] crear

dades_canviades

dades_canviades

X

X

:CD

[dades correctes] guardar

:DadesAportades

[dades correctes] borrar

recollir aportacions

«invariant»
{n'hi han aportacions per recollir}

[no hi han més aportacions] crear

X

recollir

dades_recollides

:PantallaPrecondició

[precondició incorrecta] crear

error
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Cas d’ús número 4: “Veure aportacions” 
 

:VeureAportacionsGestorCD :Menu

:GestorMenu :Configuracio

veure_aportacions

veure_aportacions

[precondició correcta] crear

:PantallaLlistaAportacions :Programa

buscar

dades_buscar

:PantallaConfirmacio

veure aportacions

X

:CD

X

crear

seleccio

seleccio

[programa seleccio] crea

modificar_eliminar_validar

[programa seleccio] modificar_eliminar_validar

modificar eliminar validar

modificar eliminar validar

:PantallaDadesDirectori

[directori seleccio] crea

eliminar

[directori seleccio] eliminar

X

X

:PantallaDadesPrograma

dades

crea

dades

X

:PantallaPrecondició

[precondició incorrecta] crear

X
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Cas d’ús número 5: “Definir arbre” 
 

GestorCD :PantallaCriterisArbre :Menu :GestorMenu

:DefinirArbre

:CD

definir_arbre

definir_arbre

crear

crear

donar_dades

donar_dades

[dades correctes] guardar

X

X

:PantallaConfimació

crear

X

:PantallaErrorArbre

[dades incorrectes] crea

dades

dades

[dades incorrectes]

 
 
Cas d’ús número 6: “Filtrar” 
 

GestorCD :PantallaFiltrar :Menu :GestorMenu :Filtrar :CD

filtrar

filtrar

crear

crear

donar_dades

donar_dades

guardar

X

X

:PantallaConfimació

crear

X  
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Cas d’ús número 7: “Verificar programari” 
 

:AfegirAportacio

GestorCD

:Menu

:GestorMenu :Configuracio

verificar_programari

[precondició correcta] crear

:CD

:DadesPrograma

buscar

dades_buscar

:PantallaConfirmacio

PantallaError

buscar

buscar

[verificacion correcta] crear

[verificacion incorrecta] crear

X

X

[hi han més]

verificar_programari

X

:PantallaPrecondició

[precondició incorrecta] crear

error

X
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Cas d’ús número 8: “Generar CD” 
 

:GenerarCDGestorCD :Menu

:GestorMenu

generar_cd

generar_cd

[precondicions correctes] crear

:CD :ProgramariAportat:PantallaConfirmacio PantallaError

buscar

dades

buscar

arxius

[generacio correcta] crear

[generacio incorrecta] crear

X
X

X

:CDproglliure

guardar

index.html

verificar_espai

espai

X

[espai insuficient] crear

:PantallaError

buscar

dades_buscar

:Configuració

:PantallaPrecondició

[precondicions incorrectes] crear

error

X

 
 
 
3.4. Anàlisi de la interfície 
 

Partint de la documentació de les tasques futures i les especificacions 
d’usabilitat detallades en la documentació dels requisits, i de l’anàlisi dels casos 
d’ús i la llista de les classes frontera trobades en la fase de l’anàlisi, s’arriba al 
contingut de cada finestra associada a una classe de frontera. 
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Inici de programa 
 
PantallaPresentació 
 

Configurar

Afegir
aportació

Recollir
aportacions

Veure
aportacions

Definir
arbre

Filtrar

Verificar
programari

Generar CD

SORTIR

Gestió 
del CD de 

Programari Lliure

Gestió 
del CD de 

Programari Lliure

 
 
 
Cas d’ús número 1: “Configurar” 
 
PantallaConfiguració 
 

Configurar
Directori on es desarà la informació aportada:

Directori on es desarà la informació recollida:

Directori on es desarà el programari aportat:

Ubicació del directori “CDproglliure”:

SortirAcceptar
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PantallaConfirmacióConfiguració 
 

La configuració
ha estat 
guardada

CORRECTAMENT

Configurar

Afegir
aportació
Recollir

aportacions

Veure
aportacions

Definir
arbre

Filtrar

Verificar
programari

Generar CD

SORTIR

 
 
 
Cas d’ús número 2: “Afegir aportació” 
 
PantallaAfegirAportació 
 

Afegir aportació

Acceptar

Nom del programa:

Sistema operatiu: Idioma:

URL: Responsable:

Assignatura: Area:

Categoria: Comentari:

Sortir

Arxius:

Navega
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PantallaConfirmacióAfegirAportació 
 

Les dades del 
nou programa

han estat afegides
a la estructura

de dades

Configurar

Afegir
aportació
Recollir

aportacions

Veure
aportacions

Definir
arbre

Filtrar

Verificar
programari

Generar CD

SORTIR
 

 
 
PantallaErrorAfegirAportació 
 

Atenció !
A l’estructura 

de dades ja existeix
el programa que 

vols incloure

Torna
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Cas d’ús número 3: “Recollir aportacions” 
 
PantallaConfirmacióRecollida 
 

Les noves dades  
s’han incorporat a 

l’estructura de dades
CORRECTAMENT.

A més, s’han esborrat 
del directori de 

DADES APORTADES 
i s’han afegit al de 

DADES RECOLLIDES

Programari recollit

- Asdadad
- Dsffsfsf
- Gfsfffsfs
- Jfdgdfg

Configurar

Afegir
aportació
Recollir

aportacions

Veure
aportacions

Definir
arbre

Filtrar

Verificar
programari

Generar CD

SORTIR

 
 
 
PantallaErrorRecollida 
 

Atenció !
Aquest programa 

 ja existeix a 
l’estructura de dades:

jsdk 141

Descartar el nouReemplaçar.lo Modificar dades
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PantallaModificacióRecollida 
 

Modificació dades de la recollida 

Acceptar

Nom del programa:

Sistema operatiu: Idioma:

URL: Responsable:

Assignatura: Area:

Categoria: Comentari:

Sasliruaebffs

www.sasliruaebf.edu jrodriguez

EP1 Informatica

IDE

 
 
 
Cas d’ús número 4: “Veure aportacions” 
 
PantallaLlistaAportacions 
 

Configurar

Afegir
aportació
Recollir

aportacions

Veure
aportacions

Definir
arbre

Filtrar

Verificar
programari

Generar CD

SORTIR
Selecciona

Llista programari recollit 

Tamany:

Nombre
d’arxius:

Informació aportacions:

Filtre aplicat

Tamany:

Nombre
d’arxius:

Informació selecció:
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PantallaDadesPrograma 
 

Edició de les dades del programa 

Nom del programa:

Sistema operatiu: Idioma:

URL: Responsable:

Assignatura: Area:

Categoria: Comentari:

Sasliruaebffs

www.sasliruaebf.edu jrodriguez

EP1 Informatica

IDE

El.liminar programaAcceptar Torna 

 
 
 
PantallaDadesDirectori 
 

Atenció !
Has seleccionat un directori.
Si l’elimines s’esborrarà tot 
el programari  que contingui

Directori:

Linux
El.liminar directori Torna
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PantallaConfirmació 
 

La operació 
ha estat 

efectuada
CORRECTAMENT

Torna

 
 
 
Cas d’ús número 5: “Definir arbre” 
 
PantallaCriterisArbre 
 

Criteris de ordenació de l’arbre

5) 

SortirAcceptar

4) 

3) 

2) 

1) 

 
 
 

    Criteris d’ordenació de l’arbre 

  L’operació 
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PantallaConfirmacióArbre 
 

Els criteris per la 
jerarquia del arbre 

de dades s’han 
emmagatzemat
correctament

Configurar

Afegir
aportació
Recollir

aportacions

Veure
aportacions

Definir
arbre

Filtrar

Verificar
programari

Generar CD

SORTIR

 
 
 
PantallaErrorArbre 
 

Atenció !

Has intentat guardar
un arbre sense cap

jerarquia de directoris

Torna

 
 
 

   jerarquia de l’arbre 
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Cas d’ús número 6: “Filtrar” 
 
PantallaFiltre 
 

Criteris del filtratge a realitzar

SortirAcceptar

Camp Contingut

 
 
 
PantallaConfirmacióFiltre 
 

Els criteris per  
seleccionar programari 

s’han aplicat correctament.

AVÍS:
Ara només es veurà el 

programari que acompleixi
les condicions de filtratge

Configurar

Afegir
aportació
Recollir

aportacions

Veure
aportacions

Definir
arbre

Filtrar

Verificar
programari

Generar CD

SORTIR

 
 
 

        Criteris del filtratge a fer 
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Cas d’ús número 7: “Verificar programari” 
 
PantallaConfirmacióVerificació 
 

Configurar

Afegir
aportació
Recollir

aportacions

Veure
aportacions

Definir
arbre

Filtrar

Verificar
programari

Generar CD

SORTIR

Verificació correcta:
s
dades de cada programa 
existeix el corresponent 

arxiu al directori

’ha comprovat que per les 

 
 
 
PantallaErrorVerificació 
 

Atenció !
El següent programa no 

 s’ha localitzat al directori 
de programari recollit:

OpenOffice
jsdk 141

Sortir
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Cas d’ús número 8: “Generar CD” 
 
PantallaConfirmacióGenerarCD 
 

Configurar

Afegir
aportació
Recollir

aportacions

Veure
aportacions

Definir
arbre

Filtrar

Verificar
programari

Generar CD

SORTIR
D’acord

El CD de Programari Lliure
s’ha generat correctament
en el directori: Cdproglliure

Configuració efectuada
Arbre Definit
Verificat el programari
Memòria suficient en disc

Filtre aplicat

 
 
 
PantallaErrorPrecondicions 
 

Sortir

Atenció !

No s’ha pogut:
 Generar CD 

degut a que la operació:
Definir Arbre

no ha estat realitzada prèviament

 
 
 



—56— 

PantallaErrorGenèric 
 
 Es presenta una pantalla d’error genèric com a exemple de totes les 
possibles pantalles d’error que siguin necessàries per mantenir el feedback amb 
l’usuari. 
 

Torna

ERROR !
Ha succeït 

el següent problema:

directori inexistent 
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Capítol 4. Disseny 
 
4.1. Disseny de la implementació dels casos d’ús 
 

Pel disseny de la implementació dels casos d’ús partim dels diagrames de 
col·laboració simplificats i dels diagrames de seqüències obtinguts en la fase de 
l’anàlisi. 

 
Atès que la implementació s’efectua mitjançant Java i XML, les classes 

“Arxiu” i “Programa” detectades a la fase d’anàlisi han estat substituïdes per un 
document XML (recollida.xml) que conté la base de dades persistent amb la 
informació de tots els programes. 

 
Com ja s’ha dit anteriorment a l’anàlisi, cada cas d’ús té una classe de 

control que dirigeix tot el seu procés. 
 
 Tot seguit es mostren els casos d’ús amb els passos a seguir per poder-los 
implementar: 
 
 
Cas d’ús número 1: “Configurar” 
 
 Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida el 
constructor de la classe Configuracio. Aquesta operació instancia la classe, obre 
una finestra i hi presenta el format de pantalla PantallaConfiguracio. 
 
1- Es crida l’operació llegir de la classe Configuracio. S’intenta llegir una 

possible configuració anterior del mateix directori on s’ha executat 
l’aplicació. 

 
 Si ha llegit, retorna les dades llegides de l’arxiu de configuració a la 

classe Configuracio i aquesta classe fa que es visualitzin les dades en 
els camps corresponents del format de la pantalla 
PantallaConfiguracio, donant el focus d’interacció al primer camp de 
text editable de la pantalla. 

 
2- L’usuari modifica o introdueix les dades en els diferents camps de text de la 

pantalla. 
 
3- Si l’usuari vol sortir, es presenta la PantallaPresentació i es torna el control 

al menú. 
 
4- Si l’usuari accepta les dades, es crida l’operació guardar de la classe 

Configuracio. 
 

 Es guarden les dades en un arxiu localitzat en el mateix directori on 
s’ha executat l’aplicació i retorna el control a ConfigurarDirectoris. 
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 S’obre una finestra presentant el format de la pantalla 
PantallaConfirmacioConfiguracio i es retorna el control al menú. 

 
 
Cas d’ús número 2: “Afegir aportació” 
 
 Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida el 
constructor de la classe AfegirAportació. Aquesta operació instancia la classe, 
obre una finestra i presenta el format de pantalla PantallaAfegirAportació. 
 
1- Es crida l’operació llegirDadesConfiguracio de la classe AfegirAportació i es 

verifica que la configuració sigui correcta 
 

 Si no es correcte, es presenta el format de pantalla 
PantallaErrorGeneric informant d’aquest error i es torna el control al 
menú. 

 
2- L’usuari introdueix les dades en els diferents camps de text de la pantalla i 

escull l’opció adequada de les diferents llistes. Adjunta els arxius que 
formaran l’aportació, bé manualment o bé mitjançant navegació per 
l’estructura de fitxers de la seva màquina. 

 
3- Si l’usuari vol sortir, es presenta el format de pantalla PantallaPresentació i 

es torna el control al menú. 
 
4- Si l’usuari accepta les dades, es comprova que l’aportació sigui correcta 

(dades obligatòries i que com a mínim n’hi ha un arxiu adjunt).  
 

 Si l’aportació no és correcta, es torna a presentar el format de 
pantalla PantallaAfegirAportació amb les dades introduïdes i es torna 
al punt 2. 

 
 Si l’aportació és correcta, es crida l’operació guardar de la classe 

AfegirAportacio. L’operació guardar verifica que aquesta aportació no 
existeixi ja en la llista d’aportacions pendents de ser recollides, 
retornant cert o fals. 

 
 Si l’aportació existeix, es presenta un diàleg modal indicant 

que l’aportació ja existeix, i quan se surt d’aquest diàleg es 
torna al punt 2 per corregir les dades. 

 
 Si l’aportació no existeix, es crea el fitxer XML i s’omple amb 

les dades introduïdes per l’usuari. Aquest fitxer es guarda en el 
directori específic per recollir la informació aportada. A més a 
més, es copien els arxius adjuntats a un subdirectori del 
directori específic per recollir el programari aportat que 
identifiqui l’aportació. 
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 Si s’ha afegit l’aportació, s’obre una finestra presentant el 
format de la pantalla PantallaConfirmacioAfegirAportacio i es 
torna el control al menú. 

 
 
Cas d’ús número 3: “Recollir aportacions” 
 
 Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida el 
constructor de la classe RecollirAportacions. Aquesta operació instancia la classe i 
no mostra cap finestra. 
 
1- Es crida la operació llegirDadesConfiguracio de la classe RecollirAportacions i 

es verifica que la configuració sigui correcta 
 

 Si no es correcte, es presenta el format de pantalla 
PantallaErrorGeneric informant d’aquest error i es torna el control al 
menú. 

 
2- Es llegeix el document XML que conté la base de dades de les aportacions 

recollides (recollida.xml). 
 
3-  Es crida l’operació recollir, que farà iteracions mentre pugui obtenir 

aportacions del directori específic per a la informació aportada. 
 

 Si ha obtingut una aportació, es crida l’operació cercaEnRecollida per 
comprovar si existeix o no l’aportació en la estructura de dades. 

 
 Si no existeix, l’aportació s’inclou en el document XML que 
conté la base de dades de les aportacions (recollida.xml). Es 
crida l’operació moure de la classe RecollirAportacions amb 
l’aportació com a paràmetre, i mourà l’aportació del directori 
específic de la informació aportada al directori específic per a la 
informació recollida. 

 
 Si existeix, s’obre una finestra amb la presentació del format 
de pantalla PantallaErrorRecollida, on es podrà descartar 
l’aportació, modificar algunes dades o reemplaçar l’aportació 
existent per la nova recollida. 

 
 Si l’usuari descarta el programa, s’esborren les dades i els 
arxius dels directoris corresponents. Torna el control de la 
implementació d’aquest cas d’ús al punt  3. 

 
 Si selecciona reemplaçar-lo, s’esborra l’aportació existent 
de la base de dades de les aportacions recollides. 
L’aportació recollida s’inclou en el document XML que 
conté la base de dades de les aportacions (recollida.xml). 
Es crida l’operació moure de la classe RecollirAportacions 
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amb l’aportació com a paràmetre, i es mou l’aportació del 
directori específic de la informació aportada al directori 
específic per a la informació recollida. 

 
 Si modifica les dades, obre una finestra i presenta el 
format de pantalla PantallaEdicioRecollida amb les dades 
de l’aportació com a paràmetres.  

 
 Es canvien les dades per les noves modificades i 
s’actua com si fos una nova aportació recollida 
dintre d’una de les iteracions anteriors. 

 
4- Quan s’han acabat de recollir totes les aportacions existents es crida 

l’operació guardar que guardarà l’arbre DOM en el fitxer XML recollida.xml 
contenint tota la base de dades de les aportacions recollides. 

 
5- S’obre una finestra i es presenta el format de pantalla 

PantallaConfirmacioRecollida mostrant les aportacions que s’han recollit i es 
torna el control al menú. 

 
 
Cas d’ús número 4: “Veure aportacions” 
 
 Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida el 
constructor de la classe VeureAportacions. Aquesta operació instancia la classe i 
mostra una finestra presentant el format de pantalla PantallaLlistaAportacions. 
 
1- Es criden les operacions llegirDadesConfiguracio, llegirDadesArbre i 

llegirDadesFiltre de la classe VeureAportacions. Es verifica que la 
configuració sigui correcta. 

 
 Si no és correcte, es presenta el format de pantalla 

PantallaErrorGeneric informant d’aquest error i es torna el control al 
menú. 

 
 Si es correcte, es llegeix el document XML que conté la base de dades 

de les aportacions recollides (recollida.xml). 
 

2- Es visualitza el programari, organitzat en forma d’arbre, que acompleix amb 
el filtre aplicat (definit en el cas d’ús número 6: “Filtrar”), i amb els criteris 
d’ordenació (definits en el cas d’ús número 5: “Definir arbre”). Es mostra el 
format i el nombre d’arxius que conformen el total d’aportacions que es 
visualitzen. En la pantalla PantallaLlistaAportacions l’usuari pot posicionar-se 
sobre qualsevol programa o directori de l’estructura de dades que es 
presenta. La pantalla mostra el format i el nombre d’arxius de la selecció 
feta. 
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3- Si selecciona un programa, s’obre una finestra i es presenta el format de 
pantalla PantallaEdicioVeure on es mostren les dades del programa 
seleccionat. 

 
 L’usuari pot modificar les dades dels diferents camps i acceptar el 

seu contingut (hagi estat modificat o no). 
 
 Si s’accepten les dades, aquestes son canviades a l’arbre DOM i 

retorna el control al punt 2  de VeureAportacions. 
 
 Si elimina el programa, s’esborra l’aportació del directori específic 

per al programari aportat, del directori específic de les aportacions 
recollides i de l’arbre DOM de les aportacions recollides 
(recollida.xml). Es torna el control al punt 2 de VeureAportacions. 

 
 Si torna, torna el control al punt 2 de VeureAportacions. 

 
2- Si selecciona un directori, es mostra un diàleg modal indicant la selecció 

feta, on l’usuari pot escollir entre esborrar el directori, tornar o no fer res. 
 

 Si l’usuari torna, es torna el control al punt 2 de VeureAportacions. 
 
 Si l’usuari el vol eliminar, es crida l’operació eliminar amb el directori 
a esborrar com a paràmetre. 

 
 Per a tots els programes existents en l’estructura de dades es 
busca la dada interna de l’aportació que acompleix el criteri de 
definició d’arbre amb el directori a esborrar. Si la troba, 
s’esborra l’aportació del directori específic per al programari 
aportat, del directori específic de les aportacions recollides i 
de l’arbre DOM de les aportacions recollides (recollida.xml). 

 
 Torna el control al punt 2 de VeureAportacions. 

 
 
Cas d’ús número 5: “Definir arbre” 
 
 Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida el 
constructor de la classe DefinirArbre. Aquesta operació instancia la classe, obre 
una finestra i hi presenta el format de pantalla PantallaCriterisArbre. 
 
1- Es crida l’operació llegir de la classe DefinirArbre. Retorna les dades llegides 

d’una possible definició anterior d’un arbre. 
 

 Si existeix una definició anterior, es mostra aquesta informació en la 
visualització de la pantalla PantallaCriterisArbre. 

 
2- L’usuari selecciona les dades de les diferents llistes. 
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3- Si l’usuari vol sortir, es presenta la PantallaPresentació i es torna el control 

al menú. 
 
4- Si l’usuari vol acceptar les dades, es crida l’operació guardar de la classe 

DefinirArbre on es comprova que al menys hi ha un criteri d’ordenació de 
l’arbre.  

 
 Si els criteris són correctes es guarden les dades en un arxiu 

localitzat en el mateix directori on s’ha executat l’aplicació. S’obre 
una finestra presentant el format de la pantalla 
PantallaConfirmacioArbre, i es retorna el control al menú. 

 
 Si els criteris són incorrectes, s’obre una finestra i es presenta el 

format de pantalla PantallaErrorArbre. Quan l’usuari surt d’aquesta 
finestra es torna el control al punt 2 de DefinirArbre mostrant les 
últimes dades introduïdes. 

 
 
Cas d’ús número 6: “Filtrar” 
 
 Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida el 
constructor de la classe Filtrar. Aquesta operació instancia la classe, obre una 
finestra i hi presenta el format de pantalla PantallaFiltre. 
 
1- Es crida l’operació llegir de la classe Filtrar. S’intenta llegir una possible 

definició de filtre anterior del mateix directori on s’ha executat l’aplicació, i 
es retornen aquestes dades. 

 
 Si existeix un filtre definit, es visualitzen les seves dades en els 

camps corresponents del format de la pantalla PantallaFiltre. 
 
2- L’usuari modifica o introdueix les dades en els diferents camps de text i 

llistes de la pantalla. 
 
3- Si l’usuari vol sortir, es presenta el format de pantalla PantallaPresentació i 

es torna el control al menú. 
 
4- Si l’usuari vol acceptar les dades, es crida l’operació guardar de la classe 

Filtrar. 
 

 Es guarden les dades en un arxiu localitzat en el mateix directori on 
s’ha executat l’aplicació. S’obre una finestra presentant el format de 
la pantalla PantallaConfirmacioFiltrar, i es retorna el control al menú. 
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Cas d’ús número 7: “Verificar programari” 
 
 Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida el 
constructor de la classe VerificarProgramari. Aquesta operació instancia la classe i 
no mostra cap finestra. 
 
1- Es crida l’operació llegirDadesConfiguracio de la classe VerificarProgramari 

es verifica que la configuració sigui correcta 
 

 Si no és correcte, es presenta el format de pantalla 
PantallaErrorGeneric informant d’aquest error i es torna el control al 
menú. 

 
2- Es crida l’operació verificar. Aquesta operació llegirà el fitxer XML que conté 

la base de dades de les aportacions recollides (recollida.xml). Recorrerà tota 
l’estructura de dades cercant els programes que conformen les aportacions i 
que acompleixin el filtre que s’hagi aplicat.  

 
 Per cada programa existent en l’estructura de dades, es comprova 

que els arxius associats al programa existeixen en el directori 
específic del programari aportat. 

 
 Si no ha trobat algun arxiu dels que conformen el programa, 

es retorna el control a VerificarProgramari, obre una finestra 
on presenta el format de pantalla PantallaErrorVerificacio 
informant de quin programa no s’ha localitzat, i torna el 
control al menú. 

 
 Quan s’han comprovat tots els arxius que conformen els programes 

que hi ha en l’estructura de dades es presenta el format de pantalla 
PantallaConfirmacióVerificacio i es torna el control al menú. 

 
 
Cas d’ús número 8: “Generar CD” 
 
 Quan l’usuari selecciona l’opció corresponent al menú, es crida el 
constructor de la classe GenerarCD. Aquesta operació instancia la classe, obre 
una finestra i presenta el format de pantalla PantallaConfirmacioGenerarCD. 
 
1- Es crida l’operació llegirDadesConfiguracio de la classe GenerarCD. S’intenta 

llegir una possible configuració anterior del mateix directori on s’ha executat 
l’aplicació. 

 
 Si no l’ha pogut llegir, obre una finestra i presenta el format de 

pantalla PantallaErrorPrecondicions indicant que no existeix la 
configuració. Quan l’usuari surt d’aquesta pantalla es torna el control 
al menú. 
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2- Es crida l’operació llegirDadesArbre de la classe GenerarCD. S’intenta llegir 
una possible definició d’arbre del mateix directori on s’ha executat 
l’aplicació. 

 
 Si no l'ha pogut  llegir, obre una finestra i presenta el format de 

pantalla PantallaErrorPrecondicions indicant que no existeix la 
definició d’arbre. Quan l’usuari surt d’aquesta pantalla es torna el 
control al menú. 

 
3- Es crida l’operació verificar de la classe VerificarProgramari, i aquesta 

operació retorna cert o fals segons la verificació sigui o no correcta.  
 

 Si retorna fals, obre una finestra i hi presenta el format de pantalla 
PantallaErrorPrecondicions indicant que no s’ha verificat el 
programari. Quan l’usuari surt d’aquesta pantalla es torna el control 
al menú. 

 
4- Es comprova que existeix suficient espai en el disc dur on s’ha de generar 

l’estructura del CD. 
 

 Es crida a l’operació obteEspaiDisc de la classe GenerarCD. Aquesta 
operació accedeix al directori d’emmagatzematge del directori 
“CDproglliure” (segons la configuració existent) i retorna el volum de 
l’espai físic que és buit. 

 
 Si el valor retornat es inferior a 650 Mb dóna per suposat que no es 

pot generar un CD en condicions, obre una finestra i es presenta el 
format de pantalla PantallaErrorGenerarCD indicant que no hi ha 
espai suficient per a generar el CD. Quan l’usuari surt d’aquesta 
pantalla es torna el control al menú. 

 
5- Es llegeix el fitxer XML que conté la base de dades de les aportacions 

recollides (recollida.xml) i es carrega en memòria en un arbre DOM. 
 
6- En el directori “CDproglliure” es crea el arxiu index.html i es deixa obert per 

a escriptura. S’afegeix el nom “CDproglliure” en el directori específic 
d’emmagatzematge i es crea un directori amb el nom resultant d’aquesta 
concatenació. 

 
7- Es recorre tot l’arbre DOM cercant aportacions del tipus programa. Per cada 

programa localitzat s’obtenen les seves dades i es crida l’operació 
acompleixFiltre amb les dades com a paràmetres per a verificar si s’ha de 
incloure o no al CD que s’està generant. 

 
 Si el programa acompleix amb el filtre aplicat, crea el directori 
d’emmagatzematge en el directori “CDproglliure” d’acord amb els 
criteris de definició d’arbre. I per cada arxiu existent en el programa 
de l’estructura de dades que s’està analitzant, es copia del directori 
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específic del programari aportat i es crea, amb els subdirectoris 
necessaris, en el directori “CDproglliure” ja creat. En el arxiu 
index.html s’escriu: 

 
 el nom del programa guardat 

 
 si existeix, al nom se li associa com hipervincle les dades del 
camp url. 

 
 s’afegeix el camp comentari. 

 
8- Es tanca el fitxer index.html. 
 
9- Mostra en la pantalla de format PantallaConfirmacioGenerarCD el missatge 

en el qual el CD s’ha generat correctament. Es torna el control al menú. 
 
 
4.2. Diagrama estàtic de disseny 
 
 El diagrama estàtic de disseny és l’evolució del diagrama estàtic de l’anàlisi 
al qual s’incorporen les noves classes i operacions que apareixen mentre es 
dissenya la implementació dels casos d’ús. 
 
 Es representen totes les classes de control localitzades. Es normalitzen els 
noms i es té en compte la reutilització de classes. 
 
 També es mostren les relacions entre les diferents classes i la visibilitat de 
les operacions i els atributs. 
 
 Tenint en compte que la implementació es fa amb el llenguatge Java, s’han 
reflectit algunes relacions d’herència respecte a objectes com JDialog i JApplet 
per deixar una mica més clara quina és la seva relació amb el llenguatge. 
 
 D’altre banda, els objectes propis del disseny de les finestres i els atributs i 
operacions necessàries per la seva implementació s’han obviat per no carregar 
més del necessari el diagrama de classes. 
 



—66— 

+PantallaEdicioPrograma()
-setDades()
#setAsignacionsButtons()
#PantallaAtencio() : Integer
#afegeixButons()

#opcionsidioma : String[]
#opcionsso : String[]

PantallaEdicioPrograma

+PantallaEdicioRecollida()
-guardar() : Boolean

PantallaEdicioRecollida

+PantallaEdicioVeure()
-guardar() : Boolean

-nomVell : String
-soVell : String

PantallaEdicioVeure

+GestorCD()
+init()
+start()
+main()
+updated()

-ampleFinestra : Integer
-alcadaFinestra : Integer
-gestor : GestorCD

GestorCD

JAppletJDialog

+GestionaXML()

GestionaXML

+GestionaDadesInicials()

GestionaDadesInicials +DadesConfiguracio()
+esConfiguracioCorrecte() : Boolean

-pathInfoAportada : String
-pathInfoRecollida : String
-pathProgAportat : String
-pathCDproglliure : String

DadesConfiguracio

+DadesArbre()
+getContingutCamp(in index : Integer) : String
+setContingutCamp(in index : Integer)
+esArbreCorrecte() : Boolean

-contingutCamp : String[]
DadesArbre

+DadesFiltre()
+getFiltre(in index : Integer) : TipusFiltre
+setFiltre(in index : Integer, in filtre : TipusFiltre)

-filtre : TipusFiltre[]
DadesFiltre

+TipusFiltre()
+getCamp() : String
+getContingut() : String
+setCamp(in str : String)
+setContingut(in str : String)

-camp : String
-contingut : String

TipusFiltre

+FinestraAplicacio()
#finestraBotonera : FinestraBotonera

FinestraAplicacio

+FinestraBotonera()
+activaTotsElsBotons()

FinestraBotonera

+FinestraDreta()
+crear()

#dadesFiltre : DadesFiltre
#dadesArbre : DadesArbre
#dadesConfiguracio : DadesConfiguracio

FinestraDreta +PantallaSenseBotons()

PantallaSenseBotons

+PantallaErrorGeneric()

PantallaErrorGeneric

+Filtrar()
-llegir()
-guardar() : Boolean

-opcions : String[]
Filtrar

+DefinirArbre()
-llegir()
-guardar() : Boolean

DefinirArbre

+Configuracio()
+esConfiguracioCorrecte() : Boolean
-llegir()
-guardar() : Boolean

Configuracio

+PantallaConfirmacioRecollida()

PantallaConfirmacioRecollida

+GenerarCD()
-llegirDadesConfiguracio()
-llegirDadesArbre()
-llegirDadesFiltre()
-acompleixFiltre() : Boolean
-obteEspaiDisc() : Long
-generar()
-copiaFitxer()

-bolConfigurar : Boolean
-bolGenerat : Boolean
-bolArbre : Boolean
-bolFiltre : Boolean
-bolMemoria : Boolean
-bolVerificar : Boolean

GenerarCD
+AfegirAportacio()
-afegir()
-llegirDadesConfiguracio()
-guardar() : Boolean
-copiaFitxer()

-opcionsidioma : String[]
-opcionsso : String[]

AfegirAportacio

+RecollirAportacions()
-copiaFitxet()
-recollir()
-guardar()
-llegirDadesConfiguracio()
-gestionaDuplicat()

RecollirAportacions
+VeureAportacions()
-llegirDadesConfiguradio()
-llegirDadesArbre()
-llegirDadesFiltre()
-eliminar() : Boolean
-filtreAplicat()
-veure()
-aplicarFiltre() : Boolean

-idiomaString : String[]
-soString : String[]

VeureAportacions

+VerificarProgramari()
-llegirDadesConfiguracio()
+verificar() : Boolean
-existeixPrograma() : Boolean

-trobat : Boolean
VerificarProgramari
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4.3. Disseny de la persistència 
 
 El Gestor del CD de Programari Lliure fa servir dades que s’han de 
emmagatzemar de forma persistent, perquè en successives execucions del 
programa aquestes dades siguin vàlides fins que l’usuari no faci un canvi d’alguna 
d’elles. Dades com ara la configuració, la definició de l’arbre, els criteris dels 
filtres i les mateixes aportacions que formaran el contingut del CD s’han de 
guardar d’alguna forma. 
 
 El mètode escollit per fer aquesta persistència és el sistema de fitxers 
clàssic dissenyat amb estructures XML. Per la càrrega en memòria i poder llegir, 
manipular i modificar el seu contingut s’ha escollit el estàndard DOM (Document 
Object Model) de l’API JAXP (Java API for XML Processing). Aquest estàndard 
construeix un arbre en memòria amb el contingut del fitxer XML que pot ser 
recorregut, consultat i modificat dinàmicament. 
 
 
Fitxer de configuració 
 
 Hem cregut convenient que la configuració, la definició de l’arbre i els 
filtres formin part d’un mateix fitxer XML que serà llegit per l’aplicació quan 
aquesta es carregui en memòria. Fent-ho d’aquesta manera, s’estalvien accessos 
i obtenim el mateix resultat (dades llegides i carregades en els corresponents 
atributs del programa). 
 
 El fitxer de configuració s’anomena dades.xml, on cada tipus de dada es 
emmagatzemat dintre d’una subestructura de dades XML. Físicament, el fitxer 
dades.xml residirà en el mateix directori on estigui l’aplicació instal·lada, de tal 
manera que, quan es cridi el programa, disposi de les dades per poder treballar. 
Òbviament, la primera vegada aquesta informació no existirà fins que l’usuari la 
creï mitjançant els diferents menús de l’aplicació. 
 
 El contingut i l’estructuració d’aquest fitxer es la següent, on la part en 
negreta son els camps que l’usuari pot escollir de les diferents opcions dels 
menús corresponents: 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<dades.xml> 

<configuracio info_aportada="D:\a_aportacions" 
info_recollida="D:\a_recollides" 
prog_aportat="D:\a_programari" 
cd_proglliure="D:\a_CDproglliure" /> 

<arbre a1="Sistema operatiu" a2="Idioma" a3="Àrea" a4="Assignatura" 
a5="Categoria" /> 

<filtre camp1="Sistema operatiu" contingut1="Windows" camp2="Idioma" 
contingut2="" camp3="Àrea" contingut3="" 
camp4="Assignatura" contingut4="" camp5="Categoria" 
contingut5="" /> 

</dades.xml> 
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 Podem observar que en la primera línia del fitxer s’especifica el joc de 
caràcters que es farà servir en el mateix fitxer (camp encoding). Per defecte, XML 
fa servir el joc de caràcters ASCII de 7 bits. (UTF-8). En el nostre cas s’ha fet 
servir ISO-8859-1 ja que tenim la necessitat d’incloure caràcters no estàndard 
amb ASCII (7 bits), com ara lletres accentuades, la c trencada o la ñ. Aquest joc 
de caràcters fa servir un ASCII de 8 bits, on del 0 al 127 son el joc ASCII 
estàndard, del 128 al 159 son caràcters de control, i del 160 al 255 són les lletres 
accentuades i els caràcters especials per a certs idiomes.  
 
 El següent gràfic mostra una pantalla del programa XML Notepad on es veu 
el contingut d’aquest mateix fitxer en un format una mica més amigable: 
 

 
 
 
Aportacions 
 

Un altre informació que ha de tenir persistència són les aportacions fetes 
pels diferents usuaris. Aquestes aportacions s’emmagatzemen en dos directoris 
que formen part de la configuració i que en algun moment l’usuari ha hagut de 
definir: 

 
- la informació relativa al programa, en el directori específic per recollir la 

informació aportada 
- els arxius que formen el programa aportat, en el directori específic per 

recollir el programari aportat. 
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 Poden existir programes que amb el mateix nom tinguin objectius d’ús 
diferents. És el cas, per exemple, de l’OpenOffice que disposa de la seva versió 
per a Windows i un altre per a Linux. Conceptualment, el programa és el mateix 
però els arxius que el conformen són diferents, i possiblement, les dades 
identificatives també. Així doncs, per resoldre aquesta ambigüitat s’ha cregut 
convenient fer un subdirectori per cada programa aportat, fent servir la unió del 
nom del programa i del sistema operatiu com a nom diferenciador del programa. 
 
 Per exemple, les dades del programa OpenOffice per Windows es 
guardarien en un subdirectori anomenat “OpenOffice_Windows” del directori 
específic per recollir la informació aportada. De la mateixa manera es procedirà 
per els arxius que el conformen. La creació d’aquest subdirectori forma part del 
cas d’ús “Afegir aportació”. 
 
 El fitxer XML amb les dades s’anomenarà igual que el programa, amb 
l’extensió “.xml”, i disposarà de les etiquetes necessàries per emmagatzemar la 
informació. 
 
 S’ha tingut en compte la categoria d’un programa i la possible organització 
dels arxius aportats en subdirectoris, segons els criteris que l’aportador cregui 
oportuns. Per a implementar aquestes característiques es fan servir atributs 
dintre de les respectives etiquetes XML. 
 
 En el següent exemple es pot veure quina es l’estructura XML del fitxer que 
conté la informació del programa i quines són les etiquetes que identifiquen les 
dades emmagatzemades: 

 

<programa> 
<nom>Apache</nom>  
<so>Windows</so>  
<idioma>Anglès</idioma>  
<url>apache</url>  
<responsable>gcossponsable>  
<assignatura>Assignatura</assignatura>  
<area />  
<categoria />  
<comentari />  
<arxius> 

<arxiu>apache_1327-win32-x86-no_sr.msi</arxiu>  
<arxiu>apache_2045-win32-x86-no_ss.msi</arxiu>  
<arxiu>InstMsi.exe</arxiu>  
<arxiu>TROUBLESHOOTING.html</arxiu>  
<arxiu>W95ws2setup.exe</arxiu>  

</arxius> 
</programa> 
 
 

A continuació es mostra gràficament com s’organitzarien els subdirectoris 
dels programes aportats: 
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Directori
de programari

aportat

Gestor CD

……/OpenOffice_Windows/oo-ca-101tar.bz2
……/OpenOffice_Linux/oo-ca-101.zip
……/Tomcat_Windows/jakarta-tomcat-4124.zip
……/Tomcat_Windows/connectors/ApacheModuleJServ.dll
……/Tomcat_Windows/connectors/isapi_redirector.dll
……/Tomcat_Windows/connectors/jk_nt_service.exe
……/Tomcat_Windows/connectors/jni_connect.dll
……/Tomcat_Windows/connectors/mod_jk.dll
……/Tomcat_Windows/connectors/nsapi_redirect.dll
……/Tomcat_Windows/plugins/tomcatPluginV21.zip
……/Tomcat_Windows/Xarxes de Computadors IV/xc4.zip

Directori
d’informació

aportada

……/OpenOffice_Windows/OpenOffice.xml
……/OpenOffice_Linux/OpenOffice.xml
……/Tomcat_Windows/Tomcat.xml

 
 
 
4.4. Disseny de la interfície d’usuari 
 
Característiques generals 
 
La interfície gràfica ha estat dissenyada perquè acompleixi les següents 
característiques: 
 
Agilitat 

Perquè s’adeqüi al flux d’operacions de l’usuari, i que en tot moment 
pugui fer un canvi de tasca (cas d’ús) àgilment. Concretament el canvi d’un 
cas d’ús a un altre, té un golf d’execució força reduït: es pot canviar 
de cas d’ús amb un clic de ratolí si està a l’inici de qualsevol cas d’ús o 
bé en el moment d’haver completat una operació d’un cas d’ús. I tant sols 
amb dos clics, a tot estirar, quan està al mig d’una tasca o bé s’ha 
presentat per pantalla un missatge d’error.  
Això és possible perquè el menú principal es presenta com una botonera, 
de format suficient i que està sempre visible.  

 
Diàleg usuari-sistema 

S’ha procurat que el feedback amb l’usuari, quant a errors i confirmacions 
de les accions fetes, sigui immediat i sempre es mostri una finestra amb un 
missatge al respecte. 
Tanmateix es presenta per pantalla immediatament qualsevol dada que 
hagi estat sol·licitada per l’usuari. 

 
Retroalimentació 

Les accions amb el ratolí o el teclat han estat dissenyades perquè en tot 
moment l’usuari estigui assabentat que l’event s’ha produït. 
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Coherència 
 La presentació de les dades es fa de manera coherent:  

en totes les pantalles similars les dades es presenten amb el mateix tipus 
de lletra, amb el mateix estil i color i amb la mateixa situació. 

 
Senzillesa 
 S’ha procurat que el disseny sigui el més senzill possible: 

— No està carregat de continguts innecessaris. 
— Textos explicatius clars i directes, quant a informar l’usuari 

clarament de l’esdeveniment que s’ha produït i quant als títols que 
indiquen clarament quina tasca es pot dur a terme.   

 
 
Presentació de les dades 
 
Dades textuals 
 
Dades de sortida:  
 

Es presentaran com a àrees de text amb barra de desplaçament vertical. 
Es preveu implementar una barra de desplaçament horitzontal quan sigui 
necessari, atès que algunes dades poden presentar directoris organitzats 
jeràrquicament. 
Això pot provocar que quan s’incrementin els nivells, la informació no sigui 
visible en l’amplada horitzontal de l’espai disponible per el text. 

 
Dades d’entrada:  
 

Quan les opcions siguin limitades es presentaran com a llista desplegable. 
Quan sigui una única opció lliure es presentarà en un àrea de text de 
format aproximat al text que s’hagi d’introduir. 
Únicament en el cas d’afegir comentaris, cas de ser necessari, es 
presentarà l’àrea de text amb una barra de desplaçament vertical. 

 
 
Camps de longitud fixa 
 
Dades de sortida:  
 
 Es presenten com a camp de text. En alguns casos, com la informació 
d’alguna dada dintre d’un missatge d’error, sense mostrar l’àrea de text.  
 
Dades d’entrada: 
 
 En tots els casos, els camps de longitud fixa es triaran d’una llista 
desplegable. 
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Dades booleanes 
 
 Cal dir que no es presenta cap dada de tipus booleana en la interfície de 
l’usuari. 
 
 
Implementació dels diàlegs 
 
Menús 
 
Hi haurà un únic menú general. 
Cadascuna de les opcions del menú, es correspondrà amb un dels casos d’ús.  
A més s’afegirà una opció per sortir de l’aplicació. 
Es presenta en forma de botonera vertical a l’esquerra de la pantalla. 
Sempre serà visible, tot i que només estarà activa a l’inici o final de la tasca d’un 
cas d’ús. 
 
Canvis de pantalla 
 
Els canvis de pantalla es faran de la següent manera: 
 
1) Botons del menú per canviar de cas d’ús 
 
2) Botons per canvis de pantalles dintre d’un cas d’ús: 
 

Sortir:  
per situar-se a l’inici de l’aplicació sense validar el que s’ha fet fins al 
moment en un cas d’ús. 

 
Acceptar:  
per afegir dades: de configuració o dades per fer una selecció. 
per guardar noves dades: o dades d’ ordenació, dades d’un programa un 
cop modificades o eliminades parcialment. 

 
Torna: 
per tornar a l’inici del cas d’ús i poder bé modificar dades quan s’ha produït 
alguna inconsistència en les dades o bé per canviar una selecció feta. 

 
Selecciona:  
per triar la informació d’un dels programes emmagatzemats. 

 
Eliminar (Programa / Directori): 
per esborrar un programa o un directori de la base de dades. 

 
Reemplaçar-lo / Descartar el nou / Modifica nom:  
per tractar les duplicitats de noms entre un programa recollit i el que ja 
existeix a l’estructura de dades. 
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S’ha procurat unificar al màxim el text dels botons per tal d’una millor 
comprensió per part de l’usuari. 
 
 
Esquema del contingut 
 
A continuació es detallen el tipus i contingut dels camps per les dades 
d’entrada. 
 
PantallaConfiguració:  

Quatre àrees de text lliure. 
 
PantallaAfegirAportació:  

- Nom de programa: àrea de text lliure. 
- Sistema Operatiu: llista desplegable amb els valors “Windows” i “Linux” 
- Idioma: llista despleglable amb els valors “Català”, “Castellà” i “Anglès”.  
- URL: àrea de text lliure. 
- Responsable: àrea de text lliure. 
- Assignatura: àrea de text lliure.  
- Àrea: àrea de text lliure.  
- Categoria: àrea de text lliure.  
- Comentari: àrea de text lliure amb barra de desplaçament vertical.  
- Arxius: àrea de text lliure. 

 

Configurar
Directori on es desarà la informació aportada:

Directori on es desarà la informació recollida:

Directori on es desarà el programari aportat:

Ubicació del directori “CDproglliure”:

SortirAcceptar

   

Afegir aportació

Acceptar

Nom del programa:

Sistema operatiu: Idioma:

URL: Responsable:

Assignatura: Area:

Categoria: Comentari:

Sortir

Arxius:

Navega

 
 
PantallaModificacióRecollida/PantallaDadesPrograma:  

- Nom de programa: àrea de text lliure. 
- Sistema Operatiu: llista desplegable amb els valors “Windows” i “Linux” 
- Idioma: llista despleglable amb els valors “Català”, “Castellà” i “Anglès”.  
- URL: àrea de text lliure. 
- Responsable: àrea de text lliure. 
- Assignatura: àrea de text lliure.  
- Àrea: àrea de text lliure.  
- Categoria: àrea de text lliure.  
- Comentari: àrea de text lliure amb barra de desplaçament vertical.  

 
PantallaLlistaAportacions: cap 
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PantallaCriterisArbre: 
Cinc llistes desplegables, que contindran els valors: “Sistema Operatiu”, 

“Idioma”, “Assignatura”, “Àrea” i ”Categoria”. 
  
PantallaFiltre: 
Cinc llistes desplegables, que contindran els valors: “Nom del programa”, 

“Sistema Operatiu”, “Idioma”, “Responsable”, “Assignatura”, “Àrea” i 
”Categoria”.  

Al costat de cadascuna de les 5 llistes, hi haurà un àrea de text  lliure. 
 

Criteris de ordenació de l’arbre

5) 

SortirAcceptar

4) 

3) 

2) 

1) 

   

Criteris del filtratge a realitzar

SortirAcceptar

Camp Contingut

 
 
 



—75— 

Capítol 5. Implementació 
 
5.1. Java 
 

La implementació del codi s’ha realitzat amb el llenguatge de programació 
Java, que permet la seva inclusió dins un navegador mitjançant l’ús d’applets. 
D’aquesta manera es garanteix una de les principals premisses d’aquest projecte 
que és la portabilitat entre diferents plataformes, sistemes operatius i 
navegadors. De totes maneres, a més d’implementar el mètode init necessari per 
executar un applet en Java, també s’ha implementat un mètode main perquè el 
programa pugui ésser executat com a aplicació. 
 

Per a la realització de la interfície gràfica d’usuari (GUI) s’ha fet servir 
Swing, paquet de Java que permet dissenyar aplicacions amb potents 
components visuals, fàcils d’implementar i de personalitzar segons les necessitats 
de creixement del programa. 
 Swing forma part de la família de productes de Java coneguts com a Java 
Foundation Classes (JFC) i no conté codi natiu específic per a cap plataforma. 
 Swing fa servir l’arquitectura model-vista-controlador (MVC) com a disseny 
fonamental dels seus components. En MVC cada component de la interfície 
gràfica d’usuari es divideix en tres elements: 
 

 El model, que conté les dades del component 
 La vista, que identifica com es veu el component per pantalla i 

determina quins events són passats al controlador 
 El controlador, que indica com el component interactúa amb els events 

(pulsacions del ratolí, acció del focus, accions sobre el teclat, etc.). El 
controlador decideix com cada component reacciona a un event 
determinat. 

 
Las tres parts de l’arquitectura model-vista-controlador queden reflectides 

en el següent gràfic: 
 

Model Vista

Controlador

El model pasa les dades
a la vista per a la seva

visualització

La vista determina quins
events son passats al

controlador

El controlador actualitza
el model segons els

events rebuts

 
 

Swing fa servir una variant simplificada d’aquest model anomenada model-
delegate, la qual combina la vista i el controlador dins d’un simple element (UI 
delegate) que dibuixa el component a la pantalla i gestiona els events: 
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Model

Vista

Controlador

UI delegate  
 

Tot seguit es detallen els principals components del paquet Swing de Java 
que s’han fet servir: 

 
 JTextField, per a camps de text editables. 
 JTextArea, per a mostrar missatges d’error i el llistat dels arxius 

adjuntats a una aportació. 
 JScrollPane, per donar característiques de desplaçament a les àrees de 

text. 
 JLabel, per al text estàtic dels missatges i el textos identificatius dels 

camps de text editables, àrees de text i títols. 
 JButton, per a tots els botons. 
 JComboBox, per a totes les llistes desplegables. 
 JFileChooser, per a escollir els fitxers adjunts a una aportació. 
 JOptionPane, per a diàlegs modals. 
 JPanel, per a construir els blocs visuals que conformen cada cas d’ús i 

les finestres d’error o confirmació. 
 BoxLayout, per a posicionar de manera estàndard els components d’una 

finestra. 
 JTree, per construir la visualització de l’arbre d’aportacions. 

 
D’altre banda, de la biblioteca estàndard de classes Java,  les classes més 

importants que s’han fet servir són: 
 

 String, per manipular els strings de dades fixes. 
 Vector, per emmagatzemar les dades de format variable. 
 Iterator, per recórrer els vectors definits. 

 
Pel que fa als events, només els reben els components que estan 

interessats en ells. Per aconseguir això, les classes que necessiten que l’usuari 
interactuï, per exemple, amb els botons, barres de desplaçament o camps de 
text, necessiten implementar la interfície listener corresponent al event que s’ha 
de capturar. El component s’ha de subscriure al listener implementat. 

 
Un exemple d’aquest procediment és el següent: 
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public class FinestraBotonera extends FinestraAplicacio implements ActionListener 
{ 
 ... 
 private JButton b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8; 
 public FinestraBotonera() 
 { 
  ... 
  pane = new JPanel(); 
  b1 = new JButton("Configurar"); 
  setAsignacionsButtons(b1, 'c', "configurar", pane); 
  b1.addActionListener(this); // GestorMenu per a l'opcio 
  ... 
 } 
 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) 
 { 
  if (e.getActionCommand().equals("configurar")) 
  { 
   Configuracio configuracio = new Configuracio(); 
  } 
  else if (e.getActionCommand().equals("afegir")) 
  { 
   AfegirAportacio afegir = new AfegirAportacio(); 
  } 
  ... 
 } 

 

on es pot veure la implementació de la interfície ActionListener i el mètode 
actionPerformed, responsable de respondre al event provocat. 
 
 
5.2. XML 
 

Per la persistència de les dades s’han fet servir estructures de dades 
escrites en el llenguatge de marques XML, el qual descriu la informació amb 
independència de la pròpia informació. 

Per analitzar el contingut dels arxius XML podíem optar entre d’altres amb 
els analitzadors estàndard Simple API for XML (SAX) o Document Object Model 
(DOM). L’elecció triada ha sigut DOM, ja que existia la necessitat d’editar els 
arxius XML (SAX no està dissenyat per escriure XML sinó per llegir-los) i d’accedir 
aleatòriament a les seves dades (SAX accedeix seqüencialment). 

Per la implementació de tot això plegat, s’ha fet servir Java API for XML 
Processing (JAXP) que està inclosa amb el paquet estàndard de Java 
(javax.xml.parsers). 

JAXP fa ús de la classe DocumentBuilder per crear una estructura en arbre 
carregada totalment en memòria amb les dades del document, i dóna suport a la 
interfície DOM mitjançant el paquet org.w3c.dom. El següent codi és un exemple 
de com es llegeix un arxiu XML quedant carregat en memòria: 
 
File fitxer = new File(arxiu); 
DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance(); 
DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder(); 
Document document = builder.parse(fitxer); 
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Cada node d’aquest arbre XML està representat per un objecte de la classe 
genèrica Node, la qual té els mètodes que permeten navegar per l’estructura 
d’arbre. 
 
 
5.3. Seguretat en applets 
 

Tenint en compte que els navegadors permeten executar localment 
applets que podrien contenir codi maliciós, Java inicialment no permet que la 
execució d’un applet accedeixi al disc dur local. 
 
 Per salvar aquesta situació, quan es coneix la procedència de l’aplicació, 
Java ofereix el mecanisme de signar els fitxers jar que contenen l’applet. 
 
Creació del fitxer jar signat 
 
 Per crear el fitxer jar signat s’han implementat els passos necessaris 
mitjançant un fitxer executable .bat que es detalla tot seguit: 
 
jar -cvfm GestorCd.jar main.txt *.class 
keytool –genkey -alias GabrielJaume -keypass tfctfc -keystore tfc -storepass tfctfc 
jarsigner -keystore tfc -signedjar sGestorCD.jar GestorCD.jar GabrielJaume 
 
 

 D’aquesta manera quan s’executa l’applet es dóna l’opció d’autoritzar la 
seva execució, bé per una vegada o bé per sempre. 
 
 Tot seguit es mostra l’advertència de seguretat: 
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5.4. Llistat de les classes Java del codi implementat 
 
GestorCD.java 
GestorCDLayout.java 
Configuracio.java 
AfegirAportacio.java 
RecollirAportacions.java 
Veure aportacions.java 
DefinirArbre.java 
Filtrar.java 
VerificarProgramari.java 
GenerarCD.java 
DadesConfiguracio.java 
DadesArbre.java 
DadesFiltre.java 
GestorCD.java 
FinestraAplicacio.java 
FinestraBotonera.java 
FinestraDreta.java 
GestionaXML.java 
GestionaDadesInicials.java 
GranLabel.java 
Presentacio.java 
PantallaSenseBotons.java 
PantallaErrorGeneric.java 
PantallaConfirmacioRecollida.java 
PantallaEdicioPrograma.java 
PantallaEdicioRecollida.java 
PantallaEdicioVeure.java 
 
 
5.5. Jocs de proves 
 
 

PROVA RESULTAT COMENTARIS 
VARIS executar-lo com a aplicació OK  

 executar-lo com a applet amb l'html OK  
 executar-lo com a applet amb el .jar OK  
 provar-lo amb Windows 2000 OK  
 provar-lo amb WindowsXP OK  
 provar-lo amb Linux Pendent  

 entrar i sortir de tots els casos d'ús 
consecutivament sense fer rés OK  

 
    

CATEGORIA PROVA RESULTAT COMENTARIS 

CONFIGURAR deixar un directori en blanc (fer-lo amb 
cadascú dels 4) OK 

Es detecta quan un 
cas d’ús accedeix a la 
configuració 
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 posar un directori inexistent (fer-lo amb 
cadascú dels 4) OK 

Es detecta quan un 
cas d’ús accedeix a la 
configuració 

 posar una doble barra enmig (fer-lo amb 
cadascú dels 4) OK És eliminada 

 posar una doble barra al final (fer-lo amb 
cadascú dels 4) OK És eliminada 

 posar una barra al final (fer-lo amb cadascú 
dels 4) OK És eliminada 

 deixar un espai en blanc al mig (fer-lo amb 
cadascú dels 4) OK 

Ho permet. 
Els directoris poden 
tenir espais com a part 
del nom 

 deixar un espai en blanc al final o al principi 
(fer-lo amb cadascú dels 4) OK Són eliminats 

    
CATEGORIA PROVA RESULTAT COMENTARIS 

AFEGIR 
APORTACIO afegir una aportació buida OK Es detecta amb un 

missatge d’error 

 deixar de posar una dada obligatòria (fer-lo 
amb cadascuna de les 6) OK Es detecta amb un 

missatge d’error 

 deixar de posar un arxiu adjunt OK Es detecta amb un 
missatge d’error 

 posar un comentari molt llarg OK Ho permet 

 posar el nom d'un programa existent i que 
tingui el mateix sistema operatiu OK 

Es detecta la duplicitat 
amb un missatge 
d’error 

 posar el nom d'un programa existent i que 
tingui el sistema operatiu diferent OK L’accepta ja que són 

programes diferents 

 deixar un espai en blanc al mig (fer-lo amb 
cadascuna de les 6 dades obligatòries) OK Ho permet 

 deixar un espai en blanc al final (fer-lo amb 
cadascuna de les 6 dades obligatòries) OK Són eliminats 

  
   

CATEGORIA PROVA RESULTAT COMENTARIS 
RECOLLIR 

APORTACIONS recollir sense que hi hagi cap per recollir OK Surt un missatge 
d’avís 

 recollir havent una per recollir que no existeix 
al recollida.xml  OK La recull 

comprovar que: recollir havent vàries per recollir que no 
existeixen al recollida.xml OK Les recull 

s'esborren de 
informació 
aportada 

recollir havent una per recollir que sí existeix 
al recollida.xml  OK Es detecta amb un 

missatge de duplicitat 

es donen d'alta 
a informació 

recollida 

recollir havent vàries per recollir i que només 
una existeix al recollida.xml OK Es detecta amb un 

missatge de duplicitat 

es donen d'alta 
a recollida.xml 

recollir havent vàries per recollir i que 
algunes existeixen al recollida.xml OK Es detecta amb un 

missatge de duplicitat 

 amb una recollida que existeix reemplaçar el 
programa adjunt OK El reemplaça 

 amb una recollida que existeix descartar el 
nou OK 

La descarta, però no 
esborra els arxius 
adjunts de l’aportació 
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 amb una recollida que existeix modificar el 
nom i guardar-lo OK  

 amb una recollida que existeix modificar 
cadascuna de la resta de dades obligatòries OK Ho permet 

 amb una recollida que existeix modificar 
només el sistema operatiu i guardar-lo OK Es converteix en un 

programa diferent 

 amb una recollida que existeix modificar el 
sistema operatiu i el nom i guardar-lo OK Ho modifica 

 amb una recollida que existeix no modificar 
rés i guardar-lo OK Ho permet 

    
CATEGORIA PROVA RESULTAT COMENTARIS 

VEURE 
APORTACIONS provar la visualització del filtre amb 1 camp OK  

 provar la visualització del filtre amb 3 camps OK  
 provar la visualització del arbre amb 1 criteri OK  
 provar la visualització del arbre amb 3 criteri OK  

 provar la visualització del filtre amb 1 camp i 
un arbre amb 1 criteri OK  

 provar la visualització del filtre amb 3 camp i 
un arbre amb 3 criteri OK  

 comprovar la mida i tamany de 5 programes OK  
 comprovar la mida i tamany de 3 directoris OK  

 comprovar que la informació total de les 
aportacions és correcta OK  

 seleccionar un directori i sortir sense fer rés OK  
 seleccionar un directori i esborrar-lo OK  

comprovar que: seleccionar un programa i sortir sense fer rés OK  

s'esborren els 
programes seleccionar un programa i eliminar-lo OK 

Ho esborra. De 
vegades no es tanca la 
finestra 

s'esborren les 
fitxes 

seleccionar un programa i modificar el nom 
posant un d'existent   

s'esborren els 
nodes del 
recollida 

seleccionar un programa i modificar el nom 
posant un no existent   

s'actualtza la 
visió de l'arbre 

seleccionar un programa i modificar una 
dada de les 5 restants obligatòries (fer-lo 5 
cops) 

  

 seleccionar un programa i modificar el nom 
posant espai en blanc al principi   

 seleccionar un programa i modificar el nom 
posant espai en blanc al final   

 seleccionar un programa i modificar el nom 
posant espai en blanc al mig   

 
seleccionar un programa i modificar un altre 
dada obligatòria posant espai en blanc al 
principi 

  

 
seleccionar un programa i modificar un altre 
dada obligatòria posant espai en blanc al 
final 

  

 seleccionar un programa i modificar un altre 
dada obligatòria posant espai en blanc al mig   
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CATEGORIA PROVA RESULTAT COMENTARIS 
DEFINIR 
ARBRE guardar un arbre buit   

 deixar el criteri 2 sense seleccionar i posar el 
1 i el 3   

 deixar el criteri 1 sense seleccionar i posar el 
2   

 deixar el criteri 2 i 4 sense seleccionar i posar 
el 1, 3 i 5   

 posar dues vegades el criteri sistema 
operatiu    

 posar dues vegades el criteri idioma   

 posar dues vegades el criteri sistema 
operatiu i dues vegades l'idioma   

 posar un criteri que no l'acompleixi cap 
programa   

 posar un criteri que acompleixin alguns   

 posar el criteri 1 que no l'acompleixi cap 
programa i el 2 que l'acompleixi algú   

 posar el criteri 1 que l'acompleixi algun 
programa i el 2 que no l'acompleixi cap   

    
CATEGORIA PROVA RESULTAT COMENTARIS 

FILTRAR guardar un filtre buit   

 deixar un camp i el seu contingut sense 
omplir, del 2, omplint el 1 i el 3   

 deixar un camp sense posar i omplir el 
contingut   

 deixar un contingut sense posar i omplir el 
camp   

 posar un espai en blanc al principi del 
contingut   

 posar un espai en blanc al final del contingut   
 posar dues vegades el mateix filtre   

 posar 1 filtre complert(camp+contingut) que 
l'acompleixin alguns programes   

 posar 1 filtre complert(camp+contingut) que 
no l'acompleixi cap programa   

 posar 1 filtre complert(camp+contingut) que 
l'acompleixin tots els programes   

 posar 2 filtres complert(camp+contingut) que 
l'acompleixin alguns programes   

 posar 2 filtres complert(camp+contingut) que 
cap dels dos no l'acompleixin cap programa   

 posar 2 filtres complert(camp+contingut) que 
l'acompleixin tots els programes   

 
posar 2 filtres complert(camp+contingut) que 
un l'acompleixin alguns programes i l'altre 
cap 

  

 
posar 2 filtres complert(camp+contingut) que 
un l'acompleixin tots els programes i l'altre 
algun 

  

 
posar 2 filtres complert(camp+contingut) que 
un l'acompleixin tots els programes i l'altre 
cap 
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CATEGORIA PROVA RESULTAT COMENTARIS 
VERIFICAR 

PROGRAMARI 
PROGRAMA QUE SI ACOMPLEIX EL 
FILTRE:   

 esborrar un programa sencer i verificar   

 
esborrar un arxiu d'un programa que sigui fill 
directe del directori principal del programa i 
verificar 

  

 esborrar un subdirectori del programa i 
verificar   

 esborrar un arxiu d'un programa que sigui fill 
d'un subdirectori del programa i verificar   

 esborrar un node del recollida.xml i el 
programa sencer de prog_aportat i verificar   

 esborrar la fitxa del info_recollida i el 
programa sencer de prog_aportat i verificar   

 esborrar un node del recollida.xml i NO 
esborrar el programa i verificar   

 esborrar la fitxa del info_recollida i NO 
esborrar el programa i verificar   

  PROGRAMA QUE NO ACOMPLEIX EL 
FILTRE:   

 esborrar un arxiu d'un programa i verificar   
 esborrar un programa sencer i verificar   

 esborrar un subdirectori del programa i 
verificar   

    
CATEGORIA PROVA RESULTAT COMENTARIS 

GENERAR CD SENSE ACOMPLIR PRERREQUISITS:   

 generar CD amb un directori de la 
configuració inexistent   

 generar CD amb un directori de la 
configuració en blanc   

 generar CD sense definir arbre   

 generar CD amb verificació incorrecta (repetir 
el joc de proves del verificar)   

 generar CD amb espai insuficient en disc   
 ACOMPLINT PRERREQUISITS:   
 generar un CD buit   
 generar un CD amb un arbre de 1 criteri   
 generar un CD amb un arbre de 2 criteris   
 generar un CD amb un filtre de 1 criteri   
 generar un CD amb un filtre de 2 criteris   

 generar un CD amb un arbre de 1 criteri i un 
filtre amb 1 criteri   

 generar un CD amb un arbre de 2 criteris i un 
filtre amb 2 criteris   
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Capítol 6. Conclusions 

 La principal conclusió que caldria esmentar és que s’han aconseguit els 
objectius proposats: 
 

- Hem obtingut una aplicació útil que simplifica part d’una feina real i que 
a més és totalment independent de la màquina i del sistema. 

 
- Hem ampliat notablement els coneixements adquirits durant la carrera, 

però sobre tot cal destacar que han estat ampliats amb continguts força 
actuals com ara fer servir l’XML com a base de dades i programar una 
interfície gràfica d’usuari 

 
 Tenint en compte que les assignatures fetes fins ara només abastaven 
parts del que podríem anomenar un projecte íntegre (l’anàlisi i el disseny 
d’aplicacions, el disseny d’interfícies gràfiques d’usuari, la programació o 
implementació de codi, el disseny i gestió de bases de dades, etc.), cal destacar 
la importància d’aquest TFC com a element aglutinador de coneixements 
perquè ens ha permès desenvolupar una aplicació en la seva totalitat. 
 
 També és important constatar la importància del treball en equip, 
havent consolidat l’experiència que al llarg d’uns quants semestres han anat 
assolint els dos components de l’equip. 
 
 Ha quedat patent, arran d’una deficiència descoberta en la planificació 
inicial, que en el desenvolupament de qualsevol projecte seriós, ha de dotar-se 
a l’etapa de recollida d’informació i anàlisi d’un temps prou ampli per 
garantir l’èxit de les següents fases del projecte. 
 
 Tenint en compte les característiques d’aquest projecte, ha quedat palès 
que no sempre pot ser convenient una distribució equitativa de feina 
respecte a parts predefinides (per exemple classes), sense tenir en compte la 
càrrega de treball que suposa cadascuna d’elles. 
 En el desenvolupament d’aquest projecte ha estat pràcticament impossible 
respectar el repartiment de la feina per classes, i la distribució ha vingut 
imposada per la necessitat de tenir totalment implementades unes classes per 
poder continuar amb d’altres. Per això, tots dos participants han implementat una 
part de cadascuna de les classes principals. 
 
 Com a conclusió final, hem constatat que qualsevol projecte sempre 
serà susceptible de poder-se millorar i, per aquest motiu, s’incorpora a la 
memòria un apartat de suggeriments de futures millores. 
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Glossari 
 
Applet. Miniprograma incrustat en la part client dels navegadors web. 
 
DOM. (Document Object Model). Analitzador de XML per Java, que processa els 
documents XML (ver XML) com arbres. 
 
GUI. (Graphic User Interface). Interfície gràfica d’usuari. 
 
IDE. (Integrated Development Environment). Ambient de desenvolupament 
integrat. Eina que ajuda i facilita la interacció dins d’un altre programa. 
 
Java. Llenguatge de programació orientat a objectes, independent de la 
plataforma, desenvolupat per la companyia Sun Microsystems. 
 
JAXP. (Java API for XML Processing).  
 
JFC. (Java Foundation Classes). Col·lecció de cinc llibreries dissenyades per 
assistir als programadors en la creació d’aplicacions d’empresa fent servir Java. 
 
MVC. (Model-View-Controller architecture). Arquitectura model-vista-controlador. 
Els components de la interfície gràfica d’usuari són gestionats pel model, la vista i 
el controlador. 
 
SAX. (Simple API for XML). Processa els documents XML (ver XML) mitjançant 
events  
 
Swing. Una de les llibreries per desenvolupar les interfícies gràfiques que forma 
part de JFC. 
 
UML. (Unified Modeling Language) És un llenguatge de modelatge basat en una 
notació gràfica que permet especificar, construir, visualitzar i documentar els 
objectes d’un sistema. 
 
URL. (Unified Resource Locator). Localitzador de recursos unificat. En Internet és 
una comanda que indica al navegador on es troba un recurs determinat i quin 
tipus d’informació conté. 
 
XML. (eXtended Markup Language) Llenguatge de marques, l’objectiu del qual és 
representar l’estructura de la informació amb independència de la mateixa 
informació. És independent de la plataforma sobre la qual treballa. 
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Annexos 
 
Annex 1. Manual d’usuari 
 
1 – Instal·lació 
 
 S’han de copiar els fitxers GestorCD.html i sGestorCD.jar en el directori 
que es vulgui fer servir com a directori d’aquesta aplicació. 
 

 
 
 
2 – Execució del programa 
 
 El programa té dues possibilitats d’execució: una com a aplicació i una 
altra com a applet. 

- Com a aplicació, l’execució és mitjançant la comanda de Java java -jar 
sGestorCD.jar. 

 
- Com a applet, l’execució simplement és cridar a l’arxiu GestorCD.html. 

En aquest cas, i tenint en compte que Java no permet l’execució 
d’applets, juntament amb el navegador preestablert a l’ordinador, 
apareix una finestra de seguretat advertint del perill que comporten 
l’execució dels applets: 
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 Simplement polsem sobre “Sí” i tindrem la possibilitat d’executar una 
vegada l’applet. Si polsem sobre “Sempre” aquest avís de seguretat ja no tornarà 
a sortir. 
 
 Acte seguit, apareix l’aplicació, bé sigui com a applet o com a aplicació: 
 

 
 
 La finestra de l’aplicació està dividida en dues àrees ben definides. L’àrea 
esquerra, que conté els botons principals dels casos d’ús; i l’àrea de la dreta on 
l’usuari tindrà que interactuar amb l’aplicació o bé on l’aplicació anirà presentant 
missatges de confirmació u error. 
 
 
3 – Primer pas: Configurar l’aplicació 
 
 Casi tots els casos d’ús necessiten d’una configuració per poder treballar. 
Així doncs, el més sensat en primer lloc és omplir la configuració adient pel 
programa. 
 
 Polsem sobre el botó “Configurar” i ens apareix la següent pantalla: 
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 Omplim les dades amb els directoris que volem que siguin de l’aplicació. 
S’ha de tenir en compte que, ara per ara, els directoris no es creen, així doncs, 
hauran de existir prèviament. 
 
 Una vegada omplerts els camps del directoris on es deixaran les 
aportacions, el programari aportat, la informació recollida de les aportacions i el 
directori on es generarà el CD, podem Acceptar o Sortir. Si acceptem, es crea 
l’arxiu “dades.xml” en el directori on s’hagi instal·lat l’aplicació. Si sortim és com 
si no haguéssim fet res. 
 
 A partir d’aquest moment, si hem acceptat amb directoris vàlids, ja podem 
fer qualsevol operació sobre el programa. 
 
 
4 – Afegir aportacions 
 
 Permet afegir una nova fitxa. La fitxa contindrà les dades corresponents al 
programa que s’adjunta. 
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 Per poder efectuar una aportació és obligatori omplir els 5 primers camps 
(nom del programa, sistema operatiu, idioma, URL i responsable) i adjuntar al 
menys un arxiu. 
 L’adjunció de fitxers es fa mitjançant el botó “Navega”, el qual obre una 
finestra de navegació pels directoris del disc dur local de l’usuari. 
 

 
 
 Es poden escollir tants arxius com es desitgin adjuntar, al igual que 
directoris sencers. En cas d’ajuntar un directori sencer, l’aplicació s’encarregarà 
d’annexar els arxius que hi pertanyen. 
 Les fitxes es deixen en el directori d’informació aportada i els programes 
en el directori de programes aportats. Aquests dos directoris s’han definit en la 
Configuració. 
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5 – Recollir aportacions 
 
 Permet donar d’alta la informació dels programes (les fitxes) en la base de 
dades. 
 Això suposa que es mouen les fitxes xml del directori d’informació aportada 
al directori d’informació recollida i, a més, s’afegeix la informació de cada 
programa com a nous elements de la base de dades implementada en el 
document “recollida.xml”.  
 

 
 
 Els programes mai es mouen de la seva ubicació. 
 Comprova que tots els programes que es recullen no s’han aportat 
prèviament: si algun existeix a la base de dades, es pot canviar el nom al nou, 
descartar el nou o bé substituir el vell. 
 

 
 
 
6 – Veure aportacions 
 
 Permet gestionar les aportacions recollides. 
 Es presenten en forma d’arbre amb la jerarquia definida (veure “Definir 
Arbre”) tots els programes recollits que acompleixen les condicions del filtre 
(veure “Filtrar”). També es mostren les condicions de filtrat. 
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 Es pot seleccionar tant un programa com un directori. En els dos casos es 
presenten a la dreta les seves dades bàsiques. 
 Si es selecciona un programa, es poden editar i consultar les seves dades, 
o esborrar-lo de la base de dades. 
 

 
 
 Si es selecciona un directori, es pot esborrar sencer. 
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7 – Definir arbre 
 
 Permet definir fins a 5 criteris per emmagatzemar jeràrquicament el 
programari dins del directori que recollirà tot el que es vulgui incloure en el nou 
CD. 
 Els criteris seleccionats seran els que es faran servir per crear l’arbre de 
visualització en “Veure aportacions”. 
 Per poder generar el CD és obligatori triar al menys un criteri. 
 Les opcions per cadascun dels 5 criteris són: sistema operatiu, idioma, 
àrea, assignatura i categoria. 
 

 
 
 
8 – Filtrar 
 
 Permet fer una selecció dels programes. 
 Es poden definir fins a 5 camps i 5 continguts que permetran triar només 
els programes que acompleixin TOTES les condicions del filtre: perquè el 
programa estigui inclòs en la selecció, tots els camps de la seva fitxa que estiguin 
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definits en el filtre, hauran de tenir el mateix contingut  en cada camp dels 
especificats en el filtre. 
 

 
 
 Les opcions per cadascun dels 5 camps són: sistema operatiu, idioma, 
àrea, assignatura i categoria. 
 Per poder generar el CD no és precondició haver definit un filtre. 
 
 
9 – Verificar programari 
 
 Realitza la verificació de coherència entre les fitxes que formen la base de 
dades i els arxius que s’han adjuntat als programes. Es fa la comprovació que 
existeixen tots els arxius que s’han definit per a cada programa. 
 Si la comprovació és correcta, el missatge informatiu és el següent: 
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 En cas contrari, el missatge avisa de l’error que s’ha produït: 
 

 
 
 
10 – Generar CD 
 
 Genera l’estructura de directoris amb els fitxers que conformen les 
aportacions que es volen gravar. 
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 L’estructura de directoris ve donada per l’arbre que s’hagi definit en 
“Definir arbre” 
 Els programes que es bolquen a l’estructura són totes aquelles aportacions 
recollides que acompleixin el filtre definit en “Filtrar”. 
 

 
 
 Aquesta opció verifica que existeixi una configuració de directoris correcta, 
un arbre definit, la coherència del programari recollit i que hi hagi suficient espai 
en disc per generar una estructura de directoris amb cabuda per 650 megabytes, 
creant al final una estructura de directoris semblant al següent exemple: 
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Annex 2. Suggeriments de futures millores 
 
Notes generals 
 

- Centrar l’applet en mig de la pantalla. 
 
Cas d’ús Configuracio 
 

- Afegir un botó “navegar” per seleccionar directoris dinàmicament 
(semblant al existent en el cas d’ús “Afegir aportacions”). 

- Comprovar que la introducció dels directoris no acaben amb “/” 
- Comprovar que no s’introdueixin espais en blanc ni per davant ni per 

darrere dels camps de text dels directoris. També comprovar que no 
existeixin subdirectoris buits o directoris “espai” entremig del nom del 
subdirectori. 

- Demanar a l’usuari si vol crear el directori en cas que no existeixi. 
 
Cas d’ús Afegir aportacions 
 

- Quan s’estan copiant els arxius adjunts al directori de programari aportat 
que surti un missatge mostrant el que està fent, o bé una barra de 
progrés perquè no sembli que s’ha penjat el programa. 

- Quan s’estan annexant els arxius que composen un directori, que surti un 
missatge mostrant el que està fent, o bé una barra de progrés perquè no 
sembli que s’ha penjat el programa. 

- Comprovar el funcionament de la barra de desplaçaments del JTextArea 
d’arxius adjunts. Sembla que no funciona correctament. 

- Comprovar que quan l’usuari introdueix caràcters que són invàlids com a 
valor en els arxius XML (com ara “<>&’), aquest són canviats per la 
seqüència correcta XML. 

 
Cas d’ús Veure aportacions 
 

- Les aportacions que encara no han sigut revisades deuen sortir en color 
vermell per facilitar la seva localització a l’usuari. 

- Quan l’usuari modifica una aportació rebuda, comprovar que els caràcters 
que són invàlids com a valor en els arxius XML (com ara “<>&’) són 
canviats per la seqüència correcta XML. 

 
Cas d’ús GenerarCD 
 

- Verificar el funcionament de l’operació obtéEspaiDisc quan el sistema 
operatiu Windows és diferent del Windows XP. Desenvolupar el tros de la 
operació que correspon al sistema Linux. 

- Mostrar un missatge a tall de barra de progrés on s’indiqui el programa 
que està copiant en aquell moment. Quan es mouen molts megabytes, en 
no existir ara cap missatge, sembla que el programa estigui penjat. 

- Generar l’arxiu index.html amb el contingut del CD. 


