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Capítol 1. Resum 
 
L’objectiu d’aquest projecte és analitzar la tecnologia XML amb la finalitat d’arribar 
a la conclusió de per quins casos és realment útil i en quins casos el seu ús és 
discutible. 
 
Actualment l’XML és un estàndard molt extés i sembla que, degut a les seves 
característiques de fàcil aprenentatge i interpretació, tingui un gran futur per 
endavant. Pero realment, perquè l’ús del XML està tant extés i, sobretot, fins a quin 
punt està justificat el seu ús davant d’altres tecnologies, en principi, més eficients? 
 
Mitjançant el desenvolupament d’una aplicació que utilitza intensament la 
tecnologia XML, aquest PFC pretén estudiar els diferents usos del XML i, per cada 
un d’aquests usos arribar a una conclusió sobre la seva utilitat real. 
 
Així, en el transcurs de la memòria s’estudia l’ús del XML per a compartir informació 
entre organitzacions, com a forma de comunicació mitjançant missatges SOAP, per 
a generar diferents representacions d’una mateixa informació mitjançant XSLT, per 
a crear nous llenguatges de programació i també, dins de l’òrbita del llenguatge 
Java, s’estudia les diferents APIs que ofereix aquest per a tractar amb els 
documents XML com son el JAX-RPC, el JAXP i el JAXB. 
 
La conclusió a que s’arriba és, bàsicament, a que el que aporta principalment l’XML 
és la facilitat d’aprenentatge del mateix i, sobretot, la facilitat d’interpretació dels 
documents generats i, degut a que la tecnologia XML pràcticament no contempla 
criteris d’eficiència, s’ha d’estudiar en cada cas si realment l’ús del XML és 
recomanable davant d’una altra tecnologia que pugui ser més eficient. 
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Capítol 3. Introducció 
 
3.1 Justificació del PFC i context en el qual es desenvolupa: 

punt de partida i aportació del PFC. 
 
Tots hem sentit parlar, en major o menor mesura, de la tecnologia XML i com 
aquesta ha de revolucionar el món d’Internet pero realment pocs ens hem aturat a 
pensar en què consisteix realment o, si més no, si son realment certes totes les 
virtuts que se li atribueixen. 
 
Aquest PFC pretén realitzar un estudi a fons de la utilitat real del XML prestant 
especial atenció al fet de per a que realment és útil l’XML i per a que no és útil. 
 
Per a això s’ha desenvolupat una aplicació implementada en Java que es comunica 
amb diferents serveis web per a obtenir la informació que ha de mostrar a l’usuari, i 
que permet mostrar diferents tècniques d’utilització de la tecnologia XML. En cada 
forma d’utilitzar l’XML es fa una reflexió de la utilitat d’aquella tècnica explicant el 
perque l’ús del XML és especialment interessant o, pel contrari, es podria substituir 
per una altra tècnica més clàssica. 
 
Com s’anirà descobrint al llarg del projecte, una de les majors utilitats del XML és 
ser la base dels missatges SOAP que, a la seva vegada son la forma de comunicació 
entre clients i serveis web, i d’això tracta el projecte que desenvolupem. Així, al 
llarg del projecte desenvolupem una aplicació, implementada en Java, que permet 
als usuaris de consultar informació sobre establiments, assegurances, lloguers, 
etc… . Aquesta informació s’obté de diferents serveis web que existeixen a internet 
i que retornen a l’aplicació les dades sol·licitades. 
 
Per tant, l’aplicació a desenvolupar no és un objectiu si no un mitjà per a estudiar la 
tecnologia XML. 
 
Així, el PFC aporta una visió del llenguatge XML molt propera al mateix intentant 
desgranar les seves característiques explicant quines son, en realitat, les seves 
virtuts i les seves mancances. 
 
Sobretot, l’objectiu del PFC és que el lector, un cop llegit el mateix, no tingui una 
idea abstracta de la tecnologia XML si no una idea concreta i objectiva basant-se en 
l'experiència extreta de l’ús d’aquesta tecnologia en un projecte concret. 
 
Per tant, el punt de partida és la idea extracta del llenguatge XML que tots, en 
major o menor mesura, podem tenir en ment, i l’aportació del PFC és una visió 
concreta i objectiva de la utilitat del XML. 
 
 
3.2 Objectius del PFC. 
 
L’objectiu principal del PFC és realitzar un estudi sobre la utilitat del llenguatge XML 
arribant a conclusions concretes sobre quan és útil o no utilitzar-lo. 
 
L’estudi de la utilitat del XML passa, inevitablement, per l’estudi de les seves 
aplicacions més comuns i, per tant, de les aplicacions en les que s’ha anat trobant 
major utilitat per a utilitzar-lo. Entre aquestes aplicacions podem destacar les 
transformacions XSLT, els diferents llenguatges de programació basats en XML, els 
missatges SOAP, els serveis web i les crides a aquests serveis web. 
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Per altra banda, aprofitant el desenvolupament de l’aplicació Java que ha de tractar 
amb documents XML, també s’estudiaran les diferents tecnologies que s’han 
desenvolupat per a fer més senzilla la interacció amb aquests tipus de documents. 
Entre aquestes tecnologies podem destacar: JAXB, JAXP i JAX-RPC . 
 
 
3.3 Enfocament i mètode seguit 
 
El mètode seguit per aconseguir l’objectiu principal del projecte, que és el 
d’analitzar la utilitat real del llenguatge XML, ha estat desenvolupar una aplicació 
que utilitzi el llenguatge XML des de diferents punts de vista. D’aquesta forma he 
anat analitzant, en cada ús del XML, les avantatges i inconvenients d’estar utilitzant 
aquesta tecnologia i no una altra. 
 
Així podem dir que l’aplicació és el mètode utilitzat per a l’estudi de la tecnologia 
XML. 
 
De totes formes, encara que amb el desenvolupament de l’aplicació queden 
cobertes moltes de les utilitats que s’han trobat al XML, no queden cobertes totes, 
per tant, per a completar l’anàlisi del XML en un capítol a part faig una anàlisi 
d’altres escenaris en els que, teòricament, l’ús del XML és millor que altres 
tecnologies i reflexiono fins a quin punt aquesta avantatge és real. 
 
Per a desenvolupar l’aplicació utilitzo el model del Rational Unified Process amb 
notacions de l’UML explicat a l’assignatura “Enginyeria del programari III”. En 
aquesta assignatura és a on en la meva vida d’estudiant he tingut l'oportunitat 
d’apropar-me més al model UML, per tant és lògic que utilitza la metodologia pròpia 
emprada en aquesta assignatura. 
 
El cicle de vida del desenvolupament de l’aplicació és iteratiu i incremental. Iteratiu 
perque en cada part del desenvolupament segueixo el cicle de vida en cascada des 
de l’anàlisi fins les proves, i incremental perque vaig desenvolupant l’aplicació per 
parts.  
 
 
3.4 Planificació del projecte 
 
El mètode per a assolir l’objectiu principal del projecte és el desenvolupament d’una 
aplicació Java que faci ús de la tecnologia XML, pero com he explicat, l’aplicació és 
el mètode i no l’objectiu per tant, a part de desenvolupar l’aplicació, quan em trobo 
amb un ús concret del XML llavors analitzo detalladament els avantatges i 
inconvenients de la tecnologia XML. 
 
Per tant, encara que en la planificació no hi consta explícitament aquesta anàlisi, 
degut a que en l’inici del projecte no sé exactament a on i en quina magnitud tindré 
que aplicar la tecnologia XML, aquest forma una part fonamental del 
desenvolupament: (Veure pàgina següent) 
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Nota: En l’annex 4 es pot veure una revisió de la planificació que vaig fer el dia 29 
de Maig. 
 
 
Explicació 
 
Després de fer una anàlisi a priori del projecte, he identificat 4 parts diferenciades 
del desenvolupament que em serveixen per a dividir el projecte i poder acurar més 
l'estimació del cost en temps del mateix: 
 
Nucli comunicació Aplicació Java – Proveïdors d’informació 
 
En aquesta part he desenvolupat l’objecte que és l’encarregat de preguntar als 
diferents proveïdors d’informació les dades que tenen segons uns paràmetres 
donats. Aquest objecte crida als serveis web dels proveïdors d’informació i amb les 
diferents respostes crea un sol document XML utilitzant DOM. 
 
Desenvolupament del controlador 
 
El controlador és el component que indica a l’aplicació Java (de fet, a totes les 
aplicacions Java que hi poden haver instal·lades per tot el món) a quins proveïdors 
d’informació té que adreçar-se per a obtenir dades i quines son les adreces dels 
seus serveis web 
 
Interfície de l’aplicació Java 
 
En aquesta part del projecte es desenvolupa la interfície amb l’usuari. És la part a 
on s’implementen les pantalles que permetran a l’usuari indicar quina informació 
està buscant i que permetran mostra-li la informació resultant. 
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Web de suport 
 
Com tot software que pretengui arribar als usuaris, l’aplicació Java que estem 
desenvolupant necessita d’una pàgina web a on es mostri informació de la mateixa i 
des d’on es pugui descarregar. A més, en aquest cas, a part dels usuaris hi ha un 
altre agent molt important per a l’èxit de l’aplicació: El proveïdor d’informació.  
 
Aquest necessitarà una amplia informació de com fer que les seves dades siguin 
accessibles per mitjà de l’aplicació i és aquí a on haurem de mostrar, entre d’altres 
coses, els WSDL que cal que compleixin els serveis web a desenvolupar(Veure 
annex 2). 
 
 
Justificació de l'estimació de costos en temps 
 
Per a estimar els dies que em costarà fer cada part del projecte no he utilitzat cap 
model d’estimació de costos com ara el COCOMO II que seria el model que 
utilitzaria degut a la seva actualitat, la seva capacitat d’adaptació a projectes de 
diferent tamany, i la forma en què te en conte els llenguatges de programació 
orientats a objecte com ara el Java. 
 
La raó és principalment el tamany del projecte que considero que és suficientment 
petit com per a poder fer una estimació basant-me amb la meva experiència com a 
programador tant en Java com, sobretot, en pàgines HTML. Un altre motiu prou 
important és el fet de que aquest projecte té una gran càrrega d’explicació(de la 
tecnologia XML) deixant en un segon pla el fet d’acabar totalment l’aplicació Java. 
 
Vull deixar molt clar que en un projecte “real” en el que l'estimació de costos tant 
en temps com en diners sigui crítica, utilitzaria un model d’estimació de costos, 
probablement el COCOMO II, juntament amb dos factors clau: La meva experiència 
personal i l'experiència de l'organització en la que estigués. 
 
 
3.5 Productes obtinguts. 
 
Els productes resultants del desenvolupament del projecte son: 
 
Anàlisi del XML 
L’anàlisi del XML, les seves virtuts i mancances, és el producte troncal del projecte. 
Aquesta anàlisi es troba repartit en la memòria perque va apareixent segons l’ús 
que s’en fa en cada moment. També hi ha una anàlisi final de la tecnologia XML al 
final de la memòria. 
 
L’aplicació Java 
D’entre els components software obtinguts, aquest és el més important en quan 
temps invertit pel seu desenvolupament i per la seva relació amb la resta de 
components software. 
 
L’aplicació Java és el component que s’instal·laran els usuaris als seus ordinadors i 
que utilitzarà els serveis web per a obtenir dades i el controlador per a saber a on 
ha d’anar a buscar aquestes dades. 
 
El servei web d’exemple 
Per a poder provar l’aplicació amb dades reals s’han desenvolupat diversos serveis 
web en el context del portal www.comoviajar.com . Aquest portal, que és a on 
treballa l’autor d’aquesta memòria, ha acceptat que s’utilitzi la seva base de dades 
per a poder provar l’aplicació desenvolupada. 
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El controlador 
El controlador és el component software que guarda les dades dels proveïdors. Una 
de les dades més important que guarda és l’adreça del servei web de cada 
proveïdor-tipus d’informació . Aquestes dades son utilitzades per l’aplicació Java per 
a saber a on té que anar a buscar la informació que li demana l’usuari. 
 
La pàgina web de suport 
Per a la promoció de l’aplicació desenvolupada s’ha creat una pàgina web amb dos 
parts diferenciades: Una pels usuaris finals i l’altra per als proveïdors d’informació.  
 
El més important de la part dels usuaris finals és que aquests es puguin baixar 
l’aplicació per internet, i la dels proveïdors és l'explicació que se’ls hi fa per a que 
formin part dels proveïdors d’informació de l’aplicació. 
 
La seva adreça és: http://80.35.9.49/infoviatge 
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Capítol 4. Anàlisi global de requeriments 
 
4.1 Tipus de consultes que podran fer els usuaris 
 
Introducció 
 
En aquesta part del PFC especifico quin tipus de consultes podran fer els usuaris 
amb l’aplicació Java. 
 
Remarco “quin tipus” perque en aquest document no especificarem, encara, quines 
consultes concretes podran fer, si no quin tipus d’informació es podrà obtenir amb 
aquestes consultes. 
 
La finalitat és obtenir els DTD’s o esquemes XML (encara està per decidir per quina 
de les dos opcions optaré) que hauran de complir els documents XML que retornin 
els proveïdors d’informació. 
 
Anàlisi per a arribar a la conclusió de quin tipus de consultes es podran fer 
 
L’aplicació a desenvolupar pretén ser un assistent per planificar un viatge, tant de 
negocis com d’oci. Així doncs, ens podem fer aquesta pregunta: Que pot voler 
saber una persona que està planificant un viatge? 
 
Sembla lògic pensar que aquesta persona sabrà, almenys, a quina zona vol anar, 
per exemple voldrà anar a Mèxic, o voldrà anar a la Costa Daurada, o inclús pot 
saber exactament a quina població concreta vol anar. 
 
Possiblement, aquesta persona no només vol visitar una població concreta sinó que 
en pot voler visitar vàries i, a més, pot ser que en unes poblacions vulgui fer nit i 
en d’altres només hi vulgui fer una visita. Aquesta qüestió ens implica que 
l’aplicació, a mes d’oferir dades sobre establiments, també hauria d’oferir dades 
sobre transports (tipus de transport, horaris, preus, etc…) 
 
A part dels dos elements que hem anomenat fins ara(establiments i transports), hi 
ha també un tipus d’element turístic molt important que podem anomenar “visites” 
i que inclouria: parcs d’atraccions, parcs animals(Zoològics,delfinaris,aviaris,etc…), 
parcs temàtics, visites a museus, visites a fires, visites a exposicions, i tot el que fa 
referència a una visita a un lloc concret. 
 
Finalment, tenim dos elements concrets més que també poden interessar als 
viatjants que son: Lloguer de vehicles(cotxes,motos,vaixells,motos nàutiques,…), i 
Contractació d’assegurances. La idea d’incloure aquests dos elements concrets que 
semblen trets de la màniga, en realitat és fruit de la meva experiència laboral a la 
web Comoviajar.com en la que tractem aquest tipus de contractacions. 
 
Recapitulem, tenim: 
- Establiments 
- Transports 
- Visites 
- Lloguer de vehicles 
- Assegurances 
 
Amb la informació que hem tret fins ara, sembla lògic que l’usuari de l’aplicació 
podria fer consultes del tipus: Quins establiments hi ha en una ciutat/zona 
concreta?, Quins transports em porten de la ciutat/zona A a la ciutat/zona B?, 
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quines visites es podran fer en una ciutat/zona concreta o si es podrà fer un tipus 
de visita determinat o no?, etc… 
 
Així, tenint en conte que per a cada un dels elements concrets que es poden 
incloure en una de les quatre categories, hem de poder saber dates, horaris, preus, 
descripcions, i d’altres, sembla que ja disposem de molta informació per a planificar 
un viatge 
 
Un altre element que podem afegir a la llista i que vindria donat, quasi per la pròpia 
naturalesa de l’aplicació es el d’enllaços interessants. Aquests enllaços estarien 
relacionats amb una ciutat/zona i serien enllaços “http” cap a pàgines web en les 
que hi hauria informació d’interès. 
 
I ara, finalment, arriba l’hora d’introduir el tipus d’element més complex de tots, 
que seria una combinació dels anteriors. M’explico: Els proveïdors d’informació de 
l’aplicació seran empreses u organitzacions que intentaran vendre alguna cosa a 
l’usuari. Un exemple de cada element podria ser: 
- Establiments: Hotel Ciutat de Reus. 
- Transports: Iberia. 
- Visites: Port Aventura. 
- Lloguer de vehicles: Avis. 
- Assegurances: Fénix. 
- Enllaços interessants: Comoviajar.com 
 
Això és així i és correcte, pero un altre tipus, pot ser el mes habitual, serà un viatge 
que pugui oferir una agència i que, per exemple, inclou vol des de Barcelona fins 
Tenerife, 7 nits d’hotel, visita al Teide i a un parc temàtic, i vol de tornada a 
Barcelona. A aquest nou element, l’anomenarem “combinat” i serà un element 
propi pero que aprofitarà l’especificació de la resta per a la seva pròpia 
especificació. 
 
 
Especificació dels diferents tipus d’elements 
 
Tot seguit indico, per a cada tipus d’element, quina informació ens interessarà per a 
l’aplicació. 
 
Establiments 
D’un establiment ens interessarà: 
- Dades generals(Nom, tipus, categoria, direcció, número d’habitacions, cadena, 

telèfon, fax, email, web) 
- Preu per nit depenen de les dates i del tipus de pensió. Aquest preu seria el 

preu si es reserva per telèfon o “in situ”, o sigui sense cap intermediari. 
- Web de reserva on-line. 
 
Transports 
Un proveïdor de transports pot ser Iberia, o pot ser Renfe, o pot ser TMB, etc… 
D’un transport ens interessarà: 
- Empresa 
- Tipus(Avió,Vaixell,Tren o Bus) 
- Lloc de sortida i d’arribada 
- Horaris de sortida i d’arribada amb les dates en què es compleix l’horari 
- Preu 
- Web de reserva on-line 
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Visites 
- Tipus(Parc temàtic,Museu,etc…) 
- Lloc(per exemple: Madrid) 
- Nom(per exemple: Museo del Prado) 
- Horaris 
- Preus 
- Web de compra d’entrada on-line 
 
Lloguer de vehicles 
- Empresa 
- Tipus(Cotxe,moto,etc…) 
- Descripció del vehicle 
- Lloc de recollida 
- Lloc de devolució 
- Número d’hores/dies de lloguer 
- Dates disponibles 
- Preu 
- Web de reserva on-line 
 
Assegurances 
- Asseguradora 
- Tipus d’assegurança(d’accident,d’assistència en carretera,de furt,…) 
- Descripció detallada 
- Preu 
- Zona de cobertura 
- Web de reserva on-line 
 
Enllaços interessants 
- Lloc 
- Descripció 
- URL 
 
Combinat 
Un “combinat” és qualsevol combinació dels elements anteriors(excepte enllaços 
interessants) que ofereix un ofertador(una agència, un touroperador, un 
establiment, una organització, una empresa, etc…). 
 
Final 
 
Fins aquí hem especificat la informació que hauran de proveir els diferents 
proveïdors d’informació a través dels serveis web que hauran d’implementar. El 
pròxim pas serà dissenyar els DTD’s o esquemes XML (encara està per decidir per 
quina de les dos opcions optaré) que hauran de complir els documents XML que 
alimentaran l’aplicació i que generaran els proveïdors d’informació. 
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4.2 Esquema general 
 
Abans de posar-nos en temes més concrets sobre la tecnologia XML, en aquest 
punt m’agradaria introduir la següent figura que mostra de forma esquematitzada 
en què consisteix l’aplicació a desenvolupar: 
 

 
 
En aquest esquema hi podem distingir els següents components: 
 
- Aplicació Java: És l’aplicació, implementada en Java, que utilitzaran els 

usuaris per a realitzar consultes sobre viatges. 
- Proveïdors: Son els proveïdors d’informació de l’aplicació Java. Un proveïdor es 

una organització que té dades que son interessants per a l’aplicació, per 
exemple, un proveïdor pot ser “Renfe” que té dades sobre els trajectes que fan 
els trens d’Espanya. Un altre exemple de proveïdor pot ser la cadena d’hotels 
“NH Hoteles” que té dades sobre els seus establiments. Un proveïdor 
d’informació pot proveir un o diversos tipus d’informació. El tipus d’informació 
pot ser de 7 tipus diferents: Establiments, Transports, Visites, Lloguer de 
vehicles, Assegurances, Enllaços interessants i Combinat. 

- Controlador: L’aplicació Java necessitarà saber quins serveis web té que 
utilitzar per a resoldre les consultes dels usuaris. En qualsevol moment es podrà 
afegir un nou proveïdor d’informació, o be es podrà eliminar-ne un, o un 
proveïdor ja existent podrà afegir o eliminar un tipus d’informació i, aquests 
canvis, els ha de veure d’alguna forma l’aplicació Java. Així doncs, el 
“Controlador” serà el component que informarà a l’aplicació Java d’aquests 
canvis i, qui administrarà el “Controlador” serà l’administrador de tot el sistema 
que serà la persona que autoritzarà als proveïdors d’informació a formar part 
del mateix. 
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4.3 Disseny dels XML-Schema 
 
DTD Vs XML-Schema 
 
Existeixen dos diferències fonamentals entre un DTD i un XML-Schema, i en les dos 
surt com a vencedor l’XML-Schema: 
 
- Definició més precisa: L’XML-Schema permet ser més precís amb la definició 

de l'estructura del document XML, dels diferents tipus de dades que hi 
participen, i de les restriccions que han de complir aquestes dades i, per tant, 
compleix millor la tasca que li ha estat encomanada que és, ni més ni menys, la 
de validar que el document XML compleixi unes determinades restriccions. 

 
- Millor rendiment: un document XML-Schema és en si mateix un document 

XML i, per tant, per a processar-lo no és necessari un motor diferent del que 
processa el document XML que té que validar, el que significa que es necessita 
menys recursos informàtics. 

 
Per tant he escollit el XML-Schema per a la validació dels XML, ja que aquests 
permeten ser més precisos en la definició del XML i, a més, exigeixen menys 
recursos per a poder validar un document XML perque ells mateixos estan fets amb 
XML i, per tant, no és necessari el processador d’un altre llenguatge diferent al 
XML. 
 
XML-Schema del tipus d’informació “Establiments” 
 
D’un establiment ens interessarà: 
- Dades generals(Nom, tipus, categoria, direcció, número d’habitacions, cadena, 

telèfon, fax, email, web) 
- Preu per nit depenen de les dates i del tipus de pensió. Aquest preu seria el 

preu si es reserva per telèfon o “in situ”, o sigui sense cap intermediari. 
- Web de reserva on-line. 
 
 
Per tant, el seu disseny pot ser el següent(*=Obligatori): 
- * Nom: Texte(255) 
- * Tipus: Enter (1=Hotel,2=Aparthotel,3=Apartament) 
- * Categoria: Enter 

(1=*,2=**,3=***,4=****,5=*****,6=Lujo,7=1LL,8=2LL,9=3LL,10=4LL,11=5
LL) 

- * Població: Enter 
- * Adreça: Texte(255) 
- Nhab: Enter(max=2000) 
- Cadena: Texte(255) 
- * Telèfon: Texte(15) (S’han de tenir en conte els telèfons internacionals) 
- Fax: Texte(15) (S’han de tenir en conte els telèfons internacionals) 
- Email:Texte(255) 
- Web:Texte(255) 
- Web_reserva: Texte(255) 
 
Per a indicar els preus hi podran haver tants grups com el següent com sigui 
convenient. És possible que no tingui cap grup: 
- * Data_ini: Data 
- * Data_fi: Data 
- * Preu: Decimal 
- * Règim: Enter (1=Només allotjament,2=Esmorçar,3=Mitja pensió,4=Pensió 

complerta,5=Tot inclòs) 
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Cada grup com l'anterior indicarà el preu d’una nit que estigui entre Data_ini i 
Data_fi. 
 
Com que el més normal es que els establiments agrupin els preus per temporada, 
nosaltres farem el mateix, o sigui que un establiment podrà tenir N temporades, i 
una temporada podrà tenir N règims amb el seu preu cada una. 
 
Veure XML-Schema en l’annex 1. 
 
Veure WSDL corresponent en servei web que retorna documents XML amb 
informació d’establiments en l’annex 2. 
 
XML-Schema del tipus d’informació “Transports” 
 
Un proveïdor de transports pot ser Iberia, o pot ser Renfe, o pot ser TMB, etc… 
D’un transport ens interessarà: 
- Empresa 
- Tipus(Avió,Vaixell,Tren o Bus) 
- Lloc de sortida i d’arribada 
- Horaris de sortida i d’arribada amb les dates en què es compleix l’horari 
- Preu 
- Web de reserva on-line 
 
Per tant, un disseny pot ser: 
- * Empresa: Texte(255) 
- * Tipus: Enter(1=Avió,2=Vaixell,3=Tren,4=Bus) 
- * Lloc_Sortida: Enter 
- * Lloc_Arribada: Enter 
- Web_reserva: Texte(255) 
 
Per a saber els horaris, aquests els agruparem per dates i, per a saber els preus, 
aquests també els agruparem per dates. Serà necessari tenir almenys d’un grup de 
dates i d’un grup de preus. 
 
Veure XML-Schema en l’annex 1. 
 
Veure WSDL corresponent en servei web que retorna documents XML amb 
informació de transports en l’annex 2. 
 
XML-Schema del tipus d’informació “Visites” 
 
D’una visita ens interessarà: 
- Tipus(Parc temàtic,Museu,etc…) 
- Lloc(per exemple: Madrid) 
- Nom(per exemple: Museo del Prado) 
- Horaris 
- Preus 
- Web de compra d’entrada on-line 
 
Un possible disseny seria: 
- *Tipus: Enter(1=Parc temàtic,2=Parc natural,3=Zoològic,4=Art i 

Cultura(Museus,Visites culturals,etc…)) 
- *Lloc: Enter 
- *Nom: Texte(255) 
- Web_reserva: Texte(255) 
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Els horaris i els preus tindrien una estructura similar als horaris i preus de 
transports, per tant, es podria definir els horaris segons unes dates, i també els 
preus segons unes dates. 
 
Veure XML-Schema en l’annex 1 
 
XML-Schema del tipus d’informació “Lloguer de vehícles” 
 
D’un lloguer ens interessarà: 
- Empresa 
- Tipus(Cotxe,moto,etc…) 
- Descripció del vehicle 
- Lloc de recollida 
- Lloc de devolució 
- Número d’hores/dies de lloguer 
- Dates disponibles 
- Preu 
- Web de reserva on-line 
 
Un possible disseny seria: 
- * Empresa: Texte(255) 
- * Tipus: Enter(1=Cotxe,2=Moto,3=Bici individual,4=Bici de més d’una 

plaça,5=Motonàutica,6=Vaixell) 
- * Descripció: Texte(255) 
- * Lloc_recollida: Enter 
- Lloc_devolució: Enter (Si no s’especifica es igual al lloc de recollida) 
- * N_dies o N_hores: Enter (Obligatori un dels dos) 
- * Preus 
- Web_reserva 
 
Veure XML-Schema en l’annex 1 
 
XML-Schema del tipus d’informació “Assegurances” 
 
D’una assegurança voldrem saber: 
- Asseguradora 
- Tipus d’assegurança(d’accident,d’assistència en carretera,de furt,…) 
- Descripció detallada 
- Preu 
- Zona de cobertura 
- Web de reserva on-line 
 
El disseny del XML pot ser el següent: 
- * Asseguradora: texte(255) 
- * Tipus: Enter(1=accident,2=assistencia en carretera,3=furt) 
- * Descripcio: Texte(1000) 
- * Preu: Decimal 
- Zona de cobertura: Enter 
- Web_reserva: Texte(255) 
 
Veure XML-Schema en l’annex 1 
 
XML-Schema del tipus d’informació “Enllaços interessants” 
 
D’un enllaç ens interessarà: 
- Lloc 
- Descripció 
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- URL 
 
Un disseny podria ser: 
- *Lloc: Enter 
- *Descripció: Texte(255) 
- *URL: Texte(255) 
 
Veure XML-Schema en l’annex 1 
 
XML-Schema del tipus d’informació “Combinat” 
 
Tot i que per a fer-nos una idea general, podem pensar que es una combinació dels 
elements anteriors, en realitat no és ben be així ja que mentre, per exemple, un 
XML que conté dades d’un hotel pot contenir els preus per tot l’any depenen del 
tipus de règim, en un combinat un hotel apareixerà indicant un preu determinat per 
unes nits concretes i un règim especificat. 
 
Per tant, un combinat serà una combinació qualsevol dels elements anteriors 
excepte de l’element “enllaç interessant”. Hi ha, però, una diferència important que 
és que aquests elements només contindran informació sobre les dates i preus 
inclosos en el combinat i, per tant, no inclouran cap “grup” per als preus i els 
horaris. 
 
 
4.4 Anàlisi de l’ús de la tecnologia XML 
 
En aquest punt vaig a analitzar l’ús del XML que han de fer els proveïdors 
d’informació per a la generació dels documents que contenen les dades dels 
establiments, transports, etc… 
 
Estem desenvolupant una aplicació que ha d’obtenir una sèrie d’informació 
d’organitzacions que poden ser molt heterogènies entre elles. És fàcil deduir que 
per a que l’aplicació pugui tractar la informació que aquestes organitzacions poden 
donar, aquesta té que tenir un format conegut a priori per l’aplicació i, per tant, un 
format que ha de complir sempre unes mateixes regles. 
 
Tot seguit anem a reflexionar com podríem donar una solució a aquesta necessitat 
si no existís l’XML. 
 
Probablement la millor sol·lució seria cridar a una pàgina web que retornés, per 
exemple, un arxiu de text amb un format predeterminat. Per exemple, en el cas 
d’establiments, en cada línia hi podria haver un establiment i, dins de cada línia hi 
haurien els diferents atributs d’un establiment separats per una coma. 
 
Crec que seria la millor sol·lució perque seria independent de la tecnologia utilitzada 
per cada organització i seria relativament senzill d’implementar si ho comparem, 
per exemple, amb un tipus de sol·lució que permeti fer crides directament a una 
base de dades o a un objecte remot. 
 
Comparant aquesta sol·lució amb la que hem aplicat nosaltres amb l’ús de la 
tecnologia XML podria semblar que, en un principi, l’XML no aporta cap avantatja; 
al cap i a la fi amb l’XML estem fent el mateix, estem entregant la informació amb 
arxius de text separant la mateixa amb unes marques determinades. 
 
Això és cert, pero hi ha una diferència fonamental: A la sol·lució de l’arxiu NO-xml 
necessitem explicar a l'organització que vulgui proveir de dades a l’aplicació que 
cada establiment ha d’anar separat per una línia, que cada valor ha d’anar separat 
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per una coma, etc… . En canvi, amb la sol·lució XML pràcticament només mostrant 
l’XML-Schema corresponent aquesta ja hauria de saber generar els documents amb 
el format correcte. 
 
Aquesta diferència és més important del que crec que pot semblar en un principi, 
perque si no ho reflexionem be també pot semblar que, al fi i al cap, la diferència 
només es basa en la forma d’explicar com ha de ser el document pero es que això, 
en realitat, és una diferència de temps molt important. M’explico: 
 
Si estem pensant en intercanviar registres senzills en els que, per cadascun, hi ha 
molts pocs atributs i, a més, tots son del mateix tipus llavors la diferència entre 
utilitzar l’XML i no utilitzar-lo, encara que existent, és reduïda perque és fàcil 
explicar com ha de ser el document resultant i és fàcil comprovar la correctesa del 
mateix. En canvi, si pensem en un intercanvi de, per exemple, informació 
d’establiments en la que hi ha categories, règims, preus, dies d’entrada, de sortida, 
etc… llavors hi ha dos problemes molt importants: 
- L'explicació del format del document resultant que ha de ser una explicació 

llarga i complexa. 
- L'explicació de les restriccions que han de complir les dades que acabarà sent 

molt difícil de verificar. 
 
Aquí trobem la gran avantatja del XML: En ser un estàndard se suposa que tot 
informàtic l’ha de saber gestionar i ha de saber interpretar el XML-Schema(o DTD) 
que se li assigni i, en cas de necessitat d’aprenentatge del XML només serà 
necessari aprendre-ho un cop i després es podrà aplicar a tots els intercanvis que 
s’hagin de fer amb les diferents organitzacions. 
 
Com a conclusió final podem dir que amb l’XML el que es guanya és temps i, per 
tant, diners al no tenir que adaptar-se de zero a cada intercanvi d’informació que 
s’hagi de fer entre organitzacions i que el seu ús només es pot discutir en el cas de 
que l’intercanvi d’informació sigui molt senzill. 
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Capítol 5. Desenvolupament de l’objecte de 
comunicació. 
 
5.1 Documentació de requisits 
 
Informació inicial 
 
Necessitem un component de software per a l’aplicació a desenvolupar que ens 
serveixi per a obtenir la informació dels diferents proveïdors d’informació. 
 
Aquest component ha de permetre obtenir informació de cada un dels tipus 
especificats(establiments, transports, visites, lloguers, assegurances, enllaços i 
combinats). Quan se li demani un dels tipus, llavors ha de demanar a tots els 
proveïdors del tipus d’informació en qüestió un document XML amb les dades de 
que disposin. 
 
A més, el tipus d’informació que se li demani a l’objecte comunicació, a d’anar 
acompanyat d’uns paràmetres per a especificar en quins tipus d’elements s’està 
interessat(per exemple, Hotels de 3 estrelles). 
 
Un cop el component hagi cridat a tots els proveïdors, haurà de retornar un únic 
document XML que contindrà tota la informació obtinguda. Aquest document serà el 
resultat de “fusionar” la informació obtinguda de la següent forma: 
 
Si, per exemple, el proveïdor A ens retorna l'establiment Oasis Park de Salou amb 
uns determinats preus i el proveïdor B ens retorna el mateix establiment amb 
diferents preus, llavors el document que retornarà l’objecte comunicació contindrà 
un sol establiment, el qual, contindrà a la seva vegada dos elements del “tipus” 
temporada. 
 
 
Guions 
 
Podem veure clarament 7 guions que son molt semblants entre si. De fet, 
descrivint-ne un els descrivim tots: 
 
- L’aplicació Java demana a l’objecte “comunicacio” els establiments que 

compleixen unes determinades característiques. L’objecte ha de cridar en servei 
web de cada proveïdor d’establiments per a obtenir els seus respectius 
documents XML, i té que retornar a l’aplicació Java un sol document amb tota la 
informació obtinguda. 

- La resta de guions son iguals que el primer canviant el concepte establiment pel 
concepte transport,visita,lloguer,assegurança,enllaç o combinat. 
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Casos d’ús 
 
A partir dels guions podem veure que tenim 7 casos d’ús, un per cada tipus de  
consulta. El diagrama de casos d’ús podria ser el següent: 
 
 

 
No incloc una descripció textual dels casos d’ús perque seria reincidir amb el 
mateix. 
 
 
5.2 Anàlisi 
 
Identificació de classes 
 
Classes d’entitats 
 
Aquesta part del desenvolupament global de l’aplicació que estem desenvolupant 
és, conceptualment, molt senzilla, ja que simplement es tracta d’un component 
software que permet la comunicació entre l’aplicació Java i els proveïdors 
d’informació. 
 
Això provoca que només identifiquem una classe d’entitat que és, precisament, la 
classe “comunicacio”. 
 
De fet, podem identificar dos classes més d’entitat que serien externes al 
desenvolupament que ara ens ocupa: La classe que representa la resta de 
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l’aplicació Java i la classe que representa els serveis webs dels proveïdors 
d’informació, pero, per ara, només hem de desenvolupar la classe de comunicació. 
 
La classe comunicació necessitarà saber a quins proveïdors d’informació té que anar 
a buscar la informació que se li demana, o sigui necessitarà tenir, per a cada tipus 
d’informació, un llistat d’adreces de serveis web. Considerarem aquesta informació 
com atributs de la classe comunicació. 
 
Per tant, obtenim el següent diagrama de classes que conté una sola classe: 
 
 

 
 
 
Classes de control 
 
El component “comunicació” l’utilitza l’aplicació Java i “l’únic” que fa l’objecte 
comunicació és demanar la informació als serveis web i retornar-la a l’aplicació, per 
tant, podem considerar la mateixa aplicació Java com a classe de control. 
 
Classes de frontera 
 
En ser un procés que no té interfície amb l’usuari, no tindrem cap classe de 
frontera. 
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Especificació formal dels casos d’ús 
 
El següent és el diagrama de seqüències resultant: 
 

 
 
Descripció: L’aplicació Java crida al mètode establiments de la classe comunicació i 
aquesta demana la informació als proveïdors d’informació d’establiments. Pot ser 
que hi hagi un sol proveïdor, que n’hi hagi diversos o que no n’hi hagi cap, per tant, 
el nombre de crides als proveïdors dependrà d’aquest fet(En el diagrama hem 
suposat que hi ha dos proveïdors d’informació d’establiments). 
 
Aquest diagrama representa el cas d’ús “establiments”, pero també és 
representatiu de la resta de casos d’ús en els que només canviaria el concepte 
“establiments” pel del cas d’ús en qüestió. 
 
Paràmetres 
 
A cada un dels 7 mètodes se li passa uns paràmetres que indiquen les 
característiques de la informació que busquem(per exemple lloguers de motos, o 
visites a “Port Aventura”). 
 
Establim que per conveniència, si un paràmetre és indiferent, llavors, en cas de ser 
numèric s’ha de passar un –1, en cas de ser una cadena s’ha de deixar en blanc i, 
en cas de ser una data, serà l’1 de Gener del 1970. O sigui que si volem obtenir els 
hotels de tots els tipus, el paràmetre tipus tindrà el valor –1. 
 
Els paràmetres que he establert per a cada mètode son: 
 
establiments(enter id,cadena nom,enter tipus,enter cat,enter lloc,decimal 
preu,enter regim,data data_ent,data data_sort,booleà mostrar_preus) 
- id: Id de l'establiment segons el proveïdor. 
- nom: Nom de l’establiment 
- tipus: tipus d’establiment(1=Hotel,2=Aparthotel,3=Apartament) 
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- cat: categoria de l’establiment 
(1=*,2=**,3=***,4=****,5=*****,6=Luxe,7=1LL,8=2LL,9=3LL,10=4LL,11=
5LL) 

- lloc: Lloc del que volem veure els establiments. Pot ser una població pero 
també, per exemple, un país. 

- preu: Només es volen veure els establiments que tinguin nits d’igual o inferior 
preu a l'indicat. 

- regim: Règim de l’estança (1=Només allotjament,2=Esmorzar,3=Mitja 
pensió,4=Pensió complerta,5=Tot inclòs) 

- data_ent: Data en què es vol entrar a l’establiment. 
- data_sort: Data en què es vol deixar l’establiment. 
- mostrar_preus: Indica si només volem obtenir les dades de l’hotel o si també 

volem obtenir el llistat de preus. 
 
transports(enter id,cadena empresa,enter tipus,enter lloc_sortida,enter 
lloc_arribada,datahora data_sort_1,datahora data_sort_2,decimal 
preu,booleà mostrar_preus_i_dates) 
- id: Id del transport segons el proveïdor. 
- empresa: Empresa propietària del transport. 
- tipus: Tipus del transport (1=Avió,2=Vaixell,3=Tren o 4=Bus) 
- lloc_sortida: Lloc des del que es vol sortir. 
- lloc_arribada: Lloc de destí. 
- data_sort_1,data_sort_2: Franja horària en la que es vol sortir. 
- preu: Preu màxim que s’està disposat a pagar. 
- mostrar_preus_i_dates: Indica si només volem obtenir les dades del transport o 

si també volem obtenir els horaris i els preus. 
 
visites(enter id,enter tipus,enter lloc,cadena nom,datahora 
data_ent_1,datahora data_ent_2,decimal preu,booleà 
mostrar_preus_i_horaris) 
- id: Id de la visita segons el proveïdor. 
- tipus: Tipus de visita (Parc temàtic,Museu,etc…) 
- lloc: Lloc de la visita 
- nom: Nom de l’element visitat(per exemple: Museo del Prado) 
- data_ent_1,data_ent_2: Franja horària en la que es vol realitzar la visita 
- preu: Preu màxim que s’està disposat a pagar. 
- mostrar_preus_i_horaris: Indica si només volem obtenir les dades de la visita o 

si també volem obtenir els horaris i els preus. 
 
lloguers(enter id,cadena empresa,cadena descripcio,enter tipus,enter 
lloc_recollida,enter lloc_devolucio,decimal durada,data 
data_recollida,decimal preu,booleà mostrar_preus) 
- id: Id del lloguer segons el proveïdor. 
- empresa: Empresa que ofereix el lloguer. 
- descripcio: Descripció del lloguer en el que s’està interessat. 
- tipus: Tipus de l’element a llogar (Cotxe,moto,etc…) 
- lloc_recollida: Lloc de recollida de l’element llogat. 
- lloc_devolucio: Lloc de devolucio de l’element llogat. 
- durada: Durada del lloguer en hores (0.5 voldria dir 30 minuts) 
- data_recollida: Data de recollida de l’element llogat. 
- preu: Preu màxim que s’està disposat a pagar. 
- mostrar_preus: Indica si només volem obtenir les dades del lloguer o si també 

volem obtenir els preus. 
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assegurances(enter id,cadena asseguradora,enter tipus,cadena 
descr,enter lloc,decimal preu) 
- id: Id. de l’assegurança segons el proveïdor 
- asseguradora: Empresa que assegura 
- tipus: Tipus d’assegurança(d’accident,d’assistència en carretera,de furt,…) 
- descr: Descripció de l’assegurança en el que s’està interessat 
- lloc: Lloc que cobreix l’assegurança 
- preu: Preu màxim que s’està disposat a pagar 
 
enllacos(enter id,enter tipus,enter lloc,cadena descr) 
- id: Id. de l’enllaç segons el proveïdor. 
- tipus: Tipus de l’enllaç (portals, aeroports,…) 
- lloc: Lloc en el que està relacionat l’enllaç 
- descr: Descripció de l’enllaç 
 
combinats(enter id,enter lloc,decimal preu,data data) 
- id: Id. del combinat segons el proveïdor. 
- lloc: Lloc a on es vol anar (Es retornaran els combinats que un dels seus destins 

sigui aquest lloc) 
- preu: Preu màxim que s’està disposat a pagar. 
- data: Data en què es vol viatjar (Es retornaran els combinats que, almenys un 

dels seus dies coincideixi amb aquesta data) 
 
 
Disseny de la persistència 
 
En el desenvolupament de l’objecte comunicació no ens preocupem de la gestió de 
les adreces dels proveïdors d’informació perque, en aquest aspecte, ens hi 
centrarem en la pròxima etapa del desenvolupament. Serà en aquesta pròxima 
etapa en la que ens preocuparem del manteniment d’aquesta informació i de la 
seva persistència en l’aplicació. 
 
 
5.3 Programació 
 
La descripció textual de la programació de l’objecte comunicació és la següent: 
 
L’objecte tindrà 8 mètodes, un per cada tipus d’informació que es pot obtenir i un 
més que inicialitzarà els objectes del tipus ‘Call’ i del tipus ‘DocumentBuilder’ que 
utilitzarem en els altres 7 mètodes. Els objectes de tipus Call els utilitzarem per a 
fer les crides als serveis web i els del tipus DocumentBuilder per a obtenir 
l'estructura DOM dels documents obtinguts dels proveïdors. 
 
El que farem a cada mètode serà: 
1. Inicialitzar el document XML que retornarem deixant-lo, de moment, sense cap 

element. 
2. Per cada proveïdor d’informació fem la crida en servei web corresponent 
3. Per cada element retornar pel proveïdor(per exemple, establiments) mirem si el 

tenim al document que retornarem. Si no el tenim el creem indicant de quin 
proveïdor l’hem obtingut. Si ja el teníem afegim el proveïdor d’informació a 
l’element junt amb les dades pròpies d’aquest que seran la web de reserva 
online, els preus i, si l’element en té, els horaris. 

4. Retornem el document resultant. 
 
Si es produeix un error de comunicació amb el servei web d’un proveïdor, o si el 
document que ens retorna no és vàlid, llavors ho considerem igual que com si no 
ens hagués retornat cap element i continuem l’execució. 
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5.4 Proves 
 
Per a realitzar les proves he utilitzat un arxiu auxiliar que crida a un dels mètodes 
de la classe comunicacio i crea un arxiu amb el document XML que la classe 
comunicacio retorna. 
 
Per altra banda, a l’empresa a on treballo (comoviajar.com) he creat uns serveis 
web d’exemple per a poder cridar-los des de l’objecte comunicació. 
 
 
5.5 Possibles millores sobre la implementació resultant 
 
En el tractament dels documents XML resultants d’una crida a un proveïdor 
d’informació, suposo sempre que aquest no contindrà salts de línia. Aquesta 
suposició és molt important perque hi ha una diferència clau entre que hi hagi o no 
aquests salts: Si no hi ha salts de línia, l’element que és germà d’un altre element 
s’agafa amb el mètode getNextSibling(), en canvi, si hi ha un salt de línia s’ha 
d’utilitzar dos cops aquest mètode perque el salt de línia provoca un altre germà 
“buit” en la representació DOM del document. 
 
Una millora clara seria tenir en comte aquest fet i mirar si hi ha o no salt de línia 
per a aplicar un o dos vegades el mètode getNextSibling(). Crec que una altra 
sol·lució seria l’ús del mètode normalize() que, segons la seva descripció, entre 
d’altres coses elimina els nodes “buits”. 
 
Un altre aspecte millorable es el fet de que la forma de procedir en cada tipus 
d’informació es molt semblant (es crea un document nou, es crida a cada proveïdor 
i, segons la clau que considerem, fusionem els XML obtinguts en el document 
retornat), pero tot i aquesta semblança, el codi de cada mètode és totalment 
independent de la resta, així, una possible millora seria reduir el codi utilitzant 
funcions comuns que realitzessin les tasques més repetitives. 
 
 
5.6 Anàlisi de l’ús de la tecnologia XML 
 
Ús dels serveis web 
En aquesta part analitzarem la conveniència d’utilitzar els serveis web com a forma 
de comunicació entre l’aplicació Java i els servidors dels proveïdors d’informació. 
 
Els serveis web és un conjunt de tecnologies que es basen, sobretot, amb els 
missatges SOAP. Un missatge SOAP és bàsicament un document XML en què és 
realitza una crida o en el que es retorna un resultat. 
 
Els missatges SOAP pretenen aportar les mateixes avantatges a la comunicació 
entre ordinadors que els documents XML ho pretenen amb l’intercanvi d’informació, 
o sigui un estàndard amb el que no sigui necessari arribar a un acord previ sobre la 
forma de comunicació concreta sinó que amb la definició del WSDL, que és el 
document que indica quines crides es poden fer, quins paràmetres han de tenir i 
quins resultats es poden esperar, n’hi hagi suficient. 
 
A l'igual que en el capítol anterior, anem a comparar la solució que adoptaríem si 
no utilitzéssim la tecnologia del XML amb la solució que sí l’utilitza. 
 
Una sol·lució podria ser fer, per exemple, una crida a una pàgina web i llegir el 
contingut de la pàgina per a obtenir el resultat. Això, en principi seria molt 



 25

semblant a l’ús de missatges SOAP que també son missatges de text amb un 
format determinat. 
 
Així, d'igual forma que amb els documents XML, amb els missatges XML trobem les 
mateixes avantatges que amb els primers: Si no utilitzéssim missatges SOAP(XML) 
llavors hauríem d’explicar detalladament al receptor/emissor quin format tindran els 
missatges. Això s’aconseguiria a base d’emails, trucades, trobades presencials, 
etc… . En canvi amb la tecnologia XML, amb el document WSDL corresponent en 
tindríem prou. 
 
A més, ens anem trobant en què si utilitzem XML per a la generació de documents 
amb dades i per a la comunicació podem utilitzar el mateix software per a la gestió 
d’aquests tipus de documents que, a més a més, en ser un estàndard, no tindrem 
dificultats en trobar el software adequat a cada situació. 
 
Per tant, un aspecte important que aporta l’ús de l'estàndard XML i que no havíem 
comentat fins ara és que, en ser un estàndard molt extès, és fàcil trobar les eines 
de software necessàries per a tractar aquests tipus de documents. 
 
En aquest punt voldria ressaltar un aspecte molt important: Encara que l’ús dels 
serveis web és molt llaminer degut a la seva simplicitat ja que és un estàndard 
reconegut i extès, no podem oblidar que es basa en text i, per tant, la seva 
eficiència deixa molt que desitjar si ho comparem, per exemple, amb la 
comunicació basada amb “sockets”. El que vinc a dir és que abans d’optar per l’XML 
sempre s’ha de mirar si és possible optar per una sol·lució a més baix nivell i més 
eficient. 
 
Ús de JAX-RPC 
JAX-RPC és un API de Java que serveix per a la programació de serveis web. En el 
nostre cas ens serveix per a realitzar les crides als serveis web dels proveïdors i per 
a obtenir el resultat d’aquestes crides. 
 
Aquesta és una altra avantatja de l’ús del XML, en ser un estàndard tenim diferents 
APIs disponibles que ens permeten treballar amb la tecnologia XML d’una forma 
relativament senzilla. És evident que si en lloc d’XML féssim servir una comunicació 
no-estàndard llavors ens hauríem de programar nosaltres mateixos tot el codi 
necessari per a tractar la informació. 
 
Ús de SAX/DOM i de JAXP 
SAX i DOM son dos protocols per a la manipulació de documents XML. La diferència 
fonamental és que el SAX tracta els documents de forma seqüencial mentre que el 
DOM primer els posa en memòria i desprès permet una manipulació directa. 
 
El desavantatge del DOM respecte al SAX és que necessita més recursos pel fet de 
manipular el document en memòria i, l’avantatja, és la seva gran velocitat de 
manipulació respecte el SAX. Com que l’aplicació està pensada per a funcionar en 
un ordenador personal en els que la memòria disponible és relativament gran, 
utilitzo el DOM. 
 
JAXP és una API de Java que utilitza el protocol SAX o el protocol DOM (segons 
vulgui el programador) per a manipular documents XML. Per tant, he utilitzat 
aquesta API per, a la seva vegada, utilitzar el protocol DOM. 
 
Igual que he comentat abans passa que, al treballar amb XML que és un estàndard, 
disposem de diverses APIs que no disposaríem si no treballéssim amb un 
estàndard. 
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Capítol 6. Desenvolupament del Controlador. 
 
6.1 Documentació de requisits 
 
Informació inicial 
 
Necessitem un component que indiqui a l’objecte de comunicació que hem 
desenvolupat anteriorment a quins proveïdors web té que adreçar-se per a obtenir 
la informació. 
 
Per tant, per a cada tipus d’informació, l’objecte de comunicació necessitarà saber 
les adreces dels serveis web dels proveïdors d’aquell tipus d’informació. 
 
El controlador ha de ser un component software en el que l’administrador de tot el 
sistema hi pugui indicar la informació dels proveïdors i el que, després, d’alguna 
forma transmeti a l’objecte de comunicació que es troba dins l’aplicació Java 
aquesta informació. 
 
Transmissió de la informació des del controlador a l’objecte de 
comunicació. 
 
L’escenari en el que ens trobem està format per un nombre que pot ser molt elevat 
d’aplicacions Java instal·lades cadascuna en un ordenador diferent i distribuïdes per 
tot el món, per tant, descartem la possibilitat de transmetre la informació de forma 
síncrona des del controlador a les aplicacions. Per a que això fos possible hauríem 
de tenir guardada l’adreça de cada aplicació Java, a més, cada aplicació Java 
instal·lada hauria d’estar escoltant per si li arriba la informació i, a més, l’ús de les 
línies de comunicació seria molt elevat. 
 
Una bona opció és que cada aplicació Java pregunti al controlador la informació que 
necessita. Per a això només fa falta que el controlador estigui accessible des de 
internet en forma d’un servei web o, inclús, d’una pàgina HTML. La direcció del 
controlador pot ser coneguda per totes les aplicacions Java que, a més, només 
demanarien la informació quan la necessitessin. 
 
Per tant, l’opció que elegeixo és aquesta última. Així, crearem un altre objecte dins 
de l’aplicació Java que anomenarem controlador_request i la seva funció serà la de 
preguntar al controlador la informació sobre els proveïdors i transmetre-la a 
l’objecte de comunicació. 
 
Com que la informació a retornar pel controlador es molt senzilla, aquest 
l’implementarem amb una pàgina web que contindrà la informació demanada. 
 
 
Guions 
 
En aquesta part del projecte estem desenvolupant exclusivament el fet d’obtenir la 
informació dels proveïdors per part de l’objecte comunicació, per tant, el possible 
guió que seria el que l’administrador introdueix les dades al controlador queda fora 
de l’abast d’aquesta part de la documentació. 
 
Així, distingim un sol guió: 
 
- L’objecte controlador_request demana al controlador la informació sobre els 

proveïdors i la transmet a l’objecte comunicació. 
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Casos d’ús 
 
En aquest cas tenim un sol cas d’ús que és iniciat per l’objecte controlador_request. 
Com ja he explicat, aquest cas d’ús consistirà en demanar la informació al 
controlador i passar-la a l’objecte comunicació. El diagrama resultant és el següent: 
 

 
 
No incloc una descripció textual del cas d’ús perque seria reincidir amb el mateix. 
 
 
6.2 Anàlisi 
 
Identificació de classes 
 
Classes d’entitats 
 
En aquesta fase del desenvolupament podem identificar una sola classe que 
realment és la que ara desenvoluparem: la classe controlador_request. 
 
La classe controlador que serà cridada per la classe controlador_request la 
desenvoluparem en una altra fase del projecte. De moment, només necessitem 
saber que ha de disposar d’una crida que retornarà la informació dels proveïdors. 
Com hem dit, aquesta crida junt amb la seva resposta es basaran en HTTP sense 
utilitzar els serveis web. 
 
També podem identificar una altra classe: la classe comunicacio. Aquesta classe no 
és nova perque ja l’hem desenvolupat, pero ara l’haurem de modificar per a 
incloure-hi un mètode que permeti de configurar-hi la informació sobre els serveis 
web. 
 
Així, podem identificar 2 classes, una serà la ‘controlador_request’ que és la que 
estem desenvolupant i l’altra serà la ‘comunicacio’ que ja hem desenvolupat en una 
fase anterior del projecte i que ara modifiquem afegint un nou mètode 
(guardar_infoprov()). 
 
Atenció: En aquest punt m’adono de que la classe controlador_request no tindria 
cap informació a guardar, ja que l’únic que fa és preguntar al controlador la 
informació sobre els proveïdors i passar-la a l’objecte comunicació, per tant, 
decideixo que la funcionalitat que hauria de tenir ‘controlador_request’ la tingui la 
classe ‘comunicacio’ i, per tant, no crearé una nova classe. Així, a partir d’aquí el 
que faré serà revisar la classe comunicació per a incloure aquesta funcionalitat. 
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Per tant, el guió que he identificat en realitat formarà part de l’objecte comunicació 
i el diagrama de casos d’ús quedarà de la següent forma: 
 

 
 
 
El raonament per a la identificació de classes, tant per les classes d’entitat, de 
control i de frontera continua essent vàlid i, per tant, no el repetiré aquí. 
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Especificació formal dels casos d’ús 
 
El següent es el diagrama de seqüències pel nou cas d’ús: 

 
 
Descripció: L’aplicació Java cada cop que s’inicií o, pot ser, un cop al dia indicarà a 
l’objecte comunicació que s’actualitzi les dades sobre els proveïdors. L’objecte 
comunicació preguntarà aquestes dades al controlador que, com hem dit, estarà 
implementat en forma de pàgina web, i el controlador retornarà les dades a 
l’objecte comunicacio. 
 
En aquest cas cap de les dos crides conté paràmetres ja que només cal indicar que 
es vol fer l’acció. 
 
 
Disseny de la persistència 
 
La informació dels proveïdors, un cop obtinguda del controlador s’haurà de guardar 
de forma persistent perque no sempre que s’inicií l’aplicació es preguntarà aquesta 
informació i, a més, encara que es preguntés cada cop podria passar que en aquell 
moment el controlador no estigués disponible per qualsevol motiu (servidor caigut, 
línies de comunicació no operatives, etc…). 
 
Com ja sabem, per cada tipus d’informació necessitem saber quins proveïdors 
proveeixen informació i a quina URL. 
 
Per tant, podem extreure el següent diagrama Entitat-Relació: 
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Descripció: L’objecte comunicació conté 7 tipus diferents de tipus d’informació i 
cada un d’aquests és dins de l’objecte comunicació. Cada tipus d’informació té N 
proveïdors i cada proveïdor ho pot ser d’un o més tipus d’informació. De cada 
relació entre un tipus d’informació i un proveïdor d’aquell tipus necessitem saber la 
URL del servei web corresponent. 
 
 
Transformació al model relacional 
 
De la classe comunicació només hi haurà un objecte del qual no necessitem guardar 
cap informació. De la classe tipus_info només necessitem saber l’identificador que 
serà un nombre entre 1 i 7 perque en el codi de l’aplicació ja tindrem implementat 
a quin tipus d’informació correspon cada identificador. Dels proveïdors només 
necessitarem guardar el nom i, de la relació entre tipus d’informació i proveïdor 
necessitem guardar la URL. 
 
Les necessitats descrites ens poden portar a una primera versió del model E-R en el 
que tindríem una sola taula amb els camps ID del tipus d’informació, Nom del 
proveïdor, i URL. Els problemes principals que tindria aquesta solució son tres: 
- Si volguéssim canviar el nom a un proveïdor s’hauria de canviar a tots els 

registres de la taula. 
- Si volguéssim afegir més informació dels proveïdors hauríem de duplicar 

aquesta informació per a cada registre de la taula. 
- Si suposem que la mitjana de la longitud dels noms dels proveïdors és de 10 

caràcters estarem ocupant molt més espai que si només guardéssim un 
identificador del proveïdor. 

 
Per tant, decidim canviar aquest disseny per un altre en el que la informació de 
cada proveïdor estigui en una taula a part, i en la taula de les relacions tipus 
d’informació – proveïdor identifiquem a cada proveïdor amb un número. 
 
 
Així el model E-R final ens queda: 

 
Els arxius que contindran la informació seran, en principi, petits i, a més, només hi 
accedirem un cop quan s’inicií l’aplicació i haurem de llegir tota la informació que 
contenen. Aquest fet ens porta a que podem utilitzar dos arxius seqüencials per a 
guardar la informació com, per exemple, dos arxius de text. 
 
Per a guardar i llegir la informació dels arxius crearem una nova classe dins 
l’aplicació Java que utilitzarem per tot el referent a la gestió d’arxius i, així, si en un 
futur hem d’afegir noves funcionalitats que impliquin la lectura/escriptura d’arxius, 
les implementarem en aquesta classe. 
 
 
6.3 Programació 
 
En la programació ens trobem amb dos parts. Per una banda la modificació de 
l’objecte comunicació per a incloure-hi el nou mètode act_info_prov() que és el que 
preguntarà les dades dels proveïdors al controlador. 
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Per una altra banda ara tenim una nova necessitat que abans no teníem: la 
persistència. Això provoca que necessitem d’algun component que ens permeti 
guardar les dades a disc. Per tant, tal i com he dit, creem una nova classe per a 
centralitzar les sortides/entrades de disc. La classe l’anomenem gestor_disc. 
 
Control d’errors 
 
És molt possible que quan s’executi el mètode act_info_prov() el servidor que 
suporta el controlador no estigui disponible en aquell moment per qualsevol motiu. 
En aquest cas el que fem és no modificar les dades dels proveïdors que tenim 
actualment i retornar al component de l’aplicació Java que hagi realitzat la crida del 
mètode un –1 per a indicar que l'operació no s’ha pogut completar amb èxit. 
 
 
6.4 Proves 
 
Per a realitzar les proves necessàries per a validar el nou codi he seguit els 
següents passos: 
- Comprovar que els mètodes del nou objecte gestor_disc realment escriuen i 

llegeixen d’un arxiu determinat del disc. Per a això he provat de cridar aquests 
mètodes directament amb unes determinades cadenes de text en el cas de 
l’escriptura. Després he comprovat el contingut de l’arxiu escrit o el contingut 
de la cadena que contenia l’arxiu llegit en el cas de l’escriptura o lectura 
respectivament. 

- Comprovar la inicialització de les estructures internes a partir d’una 
determinada informació. Per a aquesta finalitat he cridat el mètode privat 
estableix_proveidors passant-li una informació concreta i després he comprovat 
el contingut dels arrays de proveïdors i dels 7 tipus d’informació diferents que 
tenim. 

- Fer diferents crides al nou mètode act_info_prov() variant el contingut de 
controlador.html i veure que el contingut de les estructures de dades i dels 
arxius locals es correspon amb la informació introduïda a controlador.html 

 
 
6.5 Anàlisi de l’ús de la tecnologia XML 
 
Com he explicat, per a la comunicació entre l’aplicació Java i el document XML no 
utilitzo els serveis web sinó una simple crida a una pàgina web. Igualment el 
document retornat no és un document XML si no una cadena de text amb un format 
predeterminat. 
 
En aquest context està plenament justificat el no utilitzar XML: Pensem que es 
tracta del servidor central que forma part de la mateixa organització que l’aplicació 
Java i que, per tant, és trivial posar-se d’acord sobre el format que ha de tenir tant 
el document retornat com la crida per a obtenir-lo. 
 
Així, podem extendre aquest cas i dir que en el cas d’una crida molt determinada 
que s’hagi de fer via web dins d’una mateixa organització en la que no hi ha cap 
problema sobre formats, l’ús del XML pot quedar en un segon pla. És evident que, 
inclús en una comunicació concreta entre dos organitzacions que no es tingui 
previst d’extendre cap a d’altres organitzacions, l’ús del XML pot quedar relegat 
davant una comunicació basada en crides a pàgines webs “convencionals”. 
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Capítol 7. Interfície de l’aplicació Java 
 
7.1 Documentació de requisits 
 
Informació inicial 
 
Fins ara hem desenvolupat l’objecte comunicacio que, bàsicament, ens serveix per 
a generar un document XML amb la informació d’un tipus de tots els proveïdors 
disponibles. 
 
Ara necessitem crear una interfície que permeti, per una banda,  indicar per quins 
criteris es vol realitzar la cerca d’informació i, per l’altra, que mostri el resultat a 
l’usuari. 
 
 
Guions 
 
D’aquesta fase del desenvolupament podem extreure un sol guió que engloba una 
sèrie de passos: 
 
L’usuari introdueix els paràmetres de cerca mitjançant la interfície que se li 
presentarà. Aquests paràmetres inclouen la indicació de cercar només uns 
determinats tipus d’informació, o tots, o només els que es desitgin. Per a cada tipus 
d’informació l’usuari ha d’introduir els valors dels paràmetres de cerca, per 
exemple, en el cas d’establiments, el règim o la categoria o el preu màxim per nit, 
etc… 
 
Quan s’indiqui que s’inicií la cerca, s’haurà d’obtenir la informació dels proveïdors 
utilitzant l’objecte comunicació que hem desenvolupat anteriorment. 
 
Un cop obtinguda la informació, la mostrarem a l’usuari. En aquest punt l’usuari 
podrà seleccionar “una de les informacions” mostrades per a veure quins proveïdors 
ofereixen aquella informació i, en el cas dels proveïdors que ofereixin reserva on-
line per aquell element, accedir a la web. 
 
En qualsevol moment l’usuari podrà iniciar una nova cerca. 



 33

Casos d’us 
 
A partir del guió descrit podem distingir 3 casos d’ús: 
 

 
 
Descripció textual 
 
- Realitzar cerca: L’usuari introdueix els valors dels paràmetres pels que vol 

realitzar la cerca i la inicia. Un cop obtinguts els resultats, la interfície els hi 
mostra. Aquest cas d’ús utilitza el cas d’ús ‘Obtenir_dades’. 

- Obtenir dades: Aquest cas d’ús és utilitzat pel cas d’ús ‘Realitzar cerca’. El que 
fa és preguntar a l’objecte comunicació, que ja hem desenvolupat, la informació 
que disposen els proveïdors a partir dels paràmetres introduïts per l’usuari. 

- Veure detall: Un cop se li han mostrat les dades a l’usuari, com que ja podem 
deduir que no podrem mostrar tota la informació dels proveïdors degut al seu 
tamany, l’usuari podrà seleccionar “una informació” per a veure quins 
proveïdors l’han ofert i per a accedir a la reserva on-line de cada proveïdor en 
cas de disposar-ne. 

 

 
7.2 Anàlisis 
 
Identificació de classes 
 
Classes d’entitats 
 
Observant les descripcions de cada cas d’ús, només n’extrec una sola classe 
d’entitat: La classe ‘resultat’. Així, a priori, en el procés de consulta es crearan 
tants objectes d’aquesta classe com resultats s’obtinguin. 
 
Un resultat podrà ser de 7 tipus diferents, un per cada tipus d’informació, pero tot i 
així, per a cada un necessitarem guardar els mateixos tipus de dades: El tipus 
d’informació de la que es tracta(Establiments, Transports,…), una descripció per a 
mostrar a l’usuari, el nom dels proveïdors que han donat la informació i, per a cada 
un d’ells, la url de la web de reserva online.  
 
Així, decideixo que hi hagi una sola classe d’entitat anomenada ‘resultat’ i que la 
resta d’informació siguin atributs de la classe. 
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El diagrama de la classe podria ser: 

 
 
Classes de control 
 
En principi identifiquem dos classes de control, una per cada cas d’ús que pot iniciar 
l’usuari. A la que controla el procés de cerca li direm ‘ctr_cerca’ i a la que controla 
el procés de veure el detall li direm ‘ctr_detall’. 
 
 
Classes de frontera 
 
Igualment identifiquem dos classes de frontera, una que servirà per a realitzar la 
cerca i veure els resultats i una altra que s’utilitzarà per a veure els proveïdors d’un 
resultat. A la primera l’anomenarem ‘principal’ i a la segona ‘detall’. 
 
 
Especificació formal dels casos d’ús 
 
Diagrama de seqüències per al cas d’ús ‘Realitzar cerca’ i ‘Obtenir dades’: 
 

 
 
Explicació textual 
 
1. L’usuari introdueix les dades de cerca a la interfície corresponent. 
2. La interfície activa la classe de control de la cerca “passant-li” els paràmetres de 

la mateixa. 
3. La classe de control de la cerca demana a la classe ‘comunicacio’ les dades d’un 

dels tipus d’informació que s’estan cercant. 
4. La classe de control de la cerca crea els objectes ‘resultat’ que facin falta i els 

transmet a la classe d’interfície per a mostrar-los a l’usuari. 
(Els passos 3 i 4 es repetiran un cop per cada tipus d’informació que s’ha 
seleccionat per a cercar) 
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Diagrama de seqüències per al cas d’ús ‘Veure detall’: 

 
 
Explicació textual 
 
1. L’usuari selecciona un resultat de la interfície principal per a veure’n el seu 

detall. 
2. La interfície inicia la classe de control ‘ctr_detall’. 
3. La classe de control ‘ctr_detall’ pregunta a l’objecte resultat seleccionat les 

dades del seu detall. 
4. Un cop retornades aquestes dades, ‘ctr_detall’ inicia la interfície ‘detall’ i mostra 

en aquesta el detall de les dades seleccionades. 
5. Un cop mostrades les dades, la interfície ‘detall’ torna el control a ‘ctr_detall’ i 

aquest, a la seva vegada, el retorna a l’usuari. 
 
 
7.3 Anàlisi i Disseny de la interfície 
 
Diagrama general de tasques 
 
 

 
 
 
Explicació textual 
 
El diagrama es una visió general de les tasques que permet realitzar l’aplicació. Així 
es mostra com el procés normal es que un usuari faci una cerca d’informació i que 
després, si ho desitja, vegi en detall una de les informacions mostrades. 
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Elaboració del model conceptual 
 
L’aplicació que estem desenvolupant fa que el més adient sigui seguir un disseny 
orientat al procés en lloc d’un disseny orientat al producte. Això és així perque no 
estem desenvolupant cap producte i sí, en canvi, un procés que ha de permetre a 
l’usuari obtenir una informació concreta. 
 
La jerarquia de les tasques que pot realitzar l’usuari és la següent: 
 
 

 
 
Diagrama d’estats del diàleg 

 
Explicació textual 
 
En aquest diagrama es mostra, amb detall, quines pantalles existiran i quines 
accions podrà realitzar l’usuari en cadascuna. Les fletxes indiquen quina acció ha de 
fer l’usuari per anar de la pantalla de la cua de la fletxa a la pantalla que apunta la 
fletxa. 
 
 
Disseny dels formats de pantalla 
 
En aquest punt ja podem pensar amb la tecnologia que utilitzarem per a 
implementar l’aplicació i que, com sabem es el llenguatge de programació Java. 
 
Així, pensant amb les diferents classes gràfiques podem fer, per exemple, que hi 
hagi una pantalla dividida amb una part superior i una altra d’inferior en què a la 
part superior hi hagi el formulari de cerca, i que a la part inferior es mostrin els 
resultats. 
 
Pel que fa al formulari de cerca hem de pensar en què s’han de poder introduir el 
valor dels diferents paràmetres per cadascun dels 7 tipus d’informació que tenim. 
Això provocaria que, si ho féssim amb un formulari ‘clàssic’ ocuparia molt de lloc. 
Una solució a que no ocupi tant lloc podria ser mostrar una barra de desplaçament 
vertical pero, en aquest cas, costaria molt trobat les diferents dades i se seguiria 
veient un formulari enorme. 
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La sol·lució per la que he optat és utilitzar un formulari amb 7 pestanyes i, a 
cadascuna d’aquestes, mostrar els camps corresponent a un tipus d’informació. 
D’aquesta manera els diferents camps d’entrada queden ben organitzats. 
 
En el cas de mostrar els resultats utilitzo una llista, el que em permet mostrar una 
icona diferent segons el tipus d’informació que estem mostrant i també una petita 
descripció. 
 
Així, el disseny de la pantalla de cerca/resultats és el següent: 
 

 
Pel que fa a la pantalla de detall, en aquesta només hem de mostrar el nom de 
cada proveïdor que ha donat la informació i, en cas de tindre, l’adreça URL de 
reserva on-line. 
 
Per tant, el disseny del seu format pot ser el següent: 

 
 
7.4 Programació 
 
Per a implementar el disseny obtingut he creat diverses classes: 
 
Una classe principal que anomeno “infoviatge” i que és el punt d’inici de l’aplicació, 
aquesta classe instància a la classe “principal” que és la que implementa la finestra 
principal que se li mostra a l’usuari. La part superior d’aquesta finestra és 
implementada per la classe “busqueda” que és la que conté el codi dels formularis 
de cerca i, la part inferior, és implementada per la classe “result” que és la que 
mostra en format llistat els resultats a l’usuari. 
 
Els resultats tenen una classe pròpia que és “resultat”. 
 
El procés que agafa els paràmetres entrats als formularis i crida als mètodes 
oportuns de la classe “comunicacio” és la classe “control_cerca”. 
 
Finalment, les localitzacions també tenen una classe pròpia, la classe “localització”. 
Aquesta classe bàsicament està implementada per un array que serveix per a fer la 
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traducció entre descripcions de localitzacions i el seus identificadors. També tenim 
la classe “presentacio” que serveix per a mostrar la imatge que surt just en el 
moment d’iniciar l’aplicació. 
 
 
7.5 Proves 
 
Amb la finalització d’aquesta part del desenvolupament ja només faltarà fer la web 
de suport, per tant, en aquest punt ja podem provar tota l’aplicació com un 
conjunt. 
 
Per a provar-ho he suposat que tenia 2 proveïdors d’informació, i que els dos eren 
proveïdors d’establiments i de transports. Així, he creat un servei web per cada 
proveïdor amb les crides corresponents per a obtenir establiments i transports. 
 
Aquests serveis web els he creat en servidor de www.comoviajar.com d’aquesta 
manera ho he pogut provat en el context d’internet i no només en local. 
 
 
7.6 Anàlisi de l’ús de la tecnologia XML 
 
En aquesta part del desenvolupament he utilitzat una eina molt interessant que 
aporta el Java: El JAXB. 
 
El JAXB és una tecnologia de Java que permet de generar classes de forma 
automàtica a partir de documents XML i dels seus respectius XML-Schema. A més, 
en aquestes classes es creen tots els mètodes necessaris per a obtenir les diferents 
parts d’un document XML. 
 
Aquesta tecnologia també permet l’ús invers, o sigui generar documents XML a 
partir de classes implementades amb Java. 
 
En el meu cas he utilitzat el JAXB per a generar els resultats que mostro a 
l’usuari. Així, aplico la utilitat JAXB sobre el document XML que prèviament 
he generat amb l’ús de JAXP a partir dels documents XML que he obtingut 
dels proveïdors d’informació. Dient que aquests documents XML els he 
obtingut mitjançant serveis web dels proveïdors d’informació es pot veure 
el conjunt de tecnologies XML utilitzades en el desenvolupament global de 
l’aplicació. 
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Capítol 8. Web de suport 
 
La web de suport ha de ser una web estàtica a on es mostri informació a dos grups 
ben diferenciats d’actors: 
 
El primer grup està format pel conjunt d’usuaris finals que s’instal·laran l’aplicació 
en el seu ordinador personal amb la finalitat d’obtenir informació sobre viatges, 
suposadament aquesta informació estarà relacionada amb algun viatge que vulguin 
fer pròximament. 
 
A aquest grup d’usuaris els hi hem d’explicar les qualitats de l’aplicació per a que 
puguin saber si estan interessats o no en utilitzar-la. També és molt important 
oferir-los un enllaç per a que es puguin descarregar l’aplicació. 
 
El segon grup està format per organitzacions que estan interessades en ser 
proveïdors d’informació de l’aplicació. 
 
La informació que se li ha de donar a aquest segon grup és una informació més 
tècnica explicant quines condicions han de complir per a ser admesos com a 
proveïdors d’informació i quines característiques han de tenir els serveis web que 
publiquin. Per aquesta finalitat es mostraran els WSDL corresponents a cada servei 
web que han de tenir. 
 
L’adreça de la web de suport és: http://80.35.9.49/infoviatge 
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Capítol 9. Anàlisi d’altres usos del XML 
 
En el transcurs del projecte hem tingut l'oportunitat d’analitzar la tecnologia XML 
des de diferents punts de vista. Així, hem analitzat la utilitat dels documents XML i 
dels seus respectius documents de validació XML-Schema, hem analitzat la utilitat 
dels missatges SOAP, dels serveis web i dels seus documents de definició WSDL, 
hem vist dos protocols per a manipular documents XML com son el SAX i el DOM, i 
hem utilitzat diferents APIs de Java com son el JAXP, JAX-RPC i JAXB que faciliten 
la relació del llenguatge de programació Java amb la tecnologia XML. 
 
Tot seguit vaig a analitzar altres usos que se li dóna a l’XML i que no hem analitzat 
per quedar fora de l’abast del desenvolupament de l’aplicació Java: 
 
XSLT 
 
Una forma molt comú  d’utilitzar l’XML és utilitzar-lo junt amb fulls d’estil. Els fulls 
d’estil serveixen per a donar format a un document, en concret els XSLT serveixen 
per a transformar un document XML en, per exemple, un document HTML amb un 
format concret(colors,capçalera,tipus de lletra,etc…) . 
 
La utilitat real del XSLT és que donat un document XML es pot transformar en el 
document que es vulgui i, només modificant el XSLT, es podrà obtenir un altre 
document completament diferent. 
 
Aquí ens trobem amb una de les idees principals dels documents XML: Aquests  
només contenen dades sense cap tipus de format i, per a poder mostrar-los d’una 
forma amigable a l’usuari és necessari aplicar-los-hi algun tipus de tractament. 
 
La idea, en principi, sembla molt bona: A partir d'un sol document podem 
aconseguir totes les representacions que necessitem modificant només l’XSLT, pero 
si analitzem els passos que s’han d’aplicar veiem un problema d’eficiència 
important. 
 
Estudiem per exemple el cas d’una pàgina web de viatges que té una base de 
dades amb informació d’establiments i que vol aplicar la tecnologia XML per a 
mostrar aquesta informació en un format HTML i en un format WAP. 
 
Aquesta informació estarà en el format intern del SGBD(sistema de gestor de bases 
de dades) que s’utilitzi, per exemple DB2, Mysql, SQL Server, etc… . Llavors per 
aplicar XSLT primer es necessita obtenir un document XML que s’haurà de construir 
fent una consulta a la base de dades per a obtenir les dades i després, amb algun 
llenguatge de programació, s’haurà de generar el document XML. Un cop generat 
s’haurà d’aplicar el XSLT de HTML o de WAP segons correspongui per a obtenir el 
document final. 
 
Realment és un gran camí que podríem reduir si enlloc de construir aquest 
document XML construíssim directament el document HTML o WAP corresponent 
mitjançant programació. És evident que perdríem estandardització al no utilitzar 
XML i que, possiblement, les modificacions serien més costoses, pero no és menys 
evident que guanyaríem eficiència a l’hora de mostrar el document corresponent. 
 
Per tant, sincerament crec que en aquests casos l’ús del XML no està plenament 
justificat ja que s’està perdent molta eficiència només pel fet de poder utilitzar un 
estàndard. L'única avantatja que té utilitzar XML en aquests casos és que per a 
modificar la presentació de la pàgina no cal modificar cap codi de programació sinó 
que només cal modificar el XSLT, cosa que en algun procés molt especial pot ser 
suposaria alguna avantatja com, per exemple, no tenir que recompilar el codi. 
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Com a conclusió diré que l’ús de la tecnologia XML no està plenament justificat en 
un context tant habitual com és el de mostrar la informació d’una base de dades 
per a diferents tipus d’interfícies. 
 
 
Definició de llenguatges de programació 
 
Aquest és un altre ús molt extés del XML: Crear nous llenguatges de programació 
de marques. 
 
Existeixen molt llenguatges de programació que s’han creat amb la base del XML, 
algun d’aquests son: 
- WAP: És un dels més utilitzats. Serveix per a mostrar continguts per als 

dispositius mòbils de pantalles molt reduïdes. 
- SVG: És un llenguatge per a la representació de gràfics vectorials. 
- MathML: Per a la representació de fórmules matemàtiques. 
 
Fins ara hem vist la utilització del XML per a poder compartir informació d’una 
forma o altra, ja sigui per a donar format a un document XML per a poder ser 
visualitzat amb HTML o WAP, o ja sigui per a compartir el document amb una altra 
organització d’una forma estàndard, pero perque utilitzar XML per a crear 
llenguatges de programació? 
 
Doncs la resposta està en què un llenguatge de programació basat amb XML és 
molt fàcil d’aprendre degut a que està format per marques que casi son 
autoexplicatives de la seva funció. A més, tots els llenguatges d’aquest tipus han de 
tenir uns trets comuns que venen condicionats per l’XML, bàsicament han d’estar 
ben formats que vol dir, per exemple, que una etiqueta sempre s’ha de tancar, que 
ha d’haver una etiqueta principal que s’obre al començament de tot i es tanca al 
final, etc… . Això provoca que sigui més fàcil de crear i d’aprendre un llenguatge 
d’aquests tipus en el que hi ha unes característiques predeterminades ben definides 
i conegudes, que un llenguatge partint de zero sense cap esquema predeterminat. 
 
Utilitzant l’XML també serà més senzill construir el compilador o intèrpret 
corresponent perque sigui quin sigui la gramàtica del llenguatge hi haurà una part 
important que haurà de tractar amb el document XML i, degut a l'estandardització 
del XML, serà senzill trobar el software adequat per aquesta finalitat. 
 
Així, com hem vist, utilitzar l’XML per a la creació de nous llenguatges sembla que 
aporta una sèrie d'avantatges pero hem de tenir clar que aquestes avantatges son, 
bàsicament, la facilitat d’aprenentatge i la facilitat d’interpretació, i aquests dos 
criteris no semblen, a priori, criteris purament informàtics; a on està el criteri de 
l'eficiència i de la capacitat de definir al nivell més baix possible el que volem que 
facin els programes creats? 
 
Crec que l’XML té una limitació molt important pel que fa a realitzar programes de 
baix nivell a on intervenen tipus de dades, funcions, i tot el que se li pot exigir a un 
llenguatge de programació modern. 
 
Com a conclusió exposaré dos idees fonamentals: 
- Abans d’optar per a l’XML com a base d’un llenguatge de programació s’ha 

d’estudiar si realment el llenguatge resultant serà prou ric per a poder 
implementar els programes que es necessitin. 

- Si l’XML és suficient llavors l’XML és una bona opció degut a la seva 
estandardització, facilitat d’aprenentatge, i facilitat d’interpretació. 
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Capítol 10. Conclusions 
 
Després de l’ús de la tecnologia XML durant el desenvolupament de l’aplicació Java, 
i després d’analitzar altres usos que quedaven fora de l’abast de l’aplicació, les 
meves conclusions finals son les següents: 
 
- L’ús més adequat per a l’XML és la compartició d’informació entre 

organitzacions. 
- L’ús per a la comunicació entre ordinadors(SOAP) és només recomanable quan 

no és possible la comunicació mitjançant un altre mètode de més baix nivell. 
Això és degut a la ineficiència que suposa l’enviament i la recepció basada en 
caràcters de text.  

- L’ús del XSLT per a transformar documents XML en altres tipus de documents 
només és recomanable quan s’ha de fer modificacions molt sovint al XSLT, o 
sigui quan el procés de modificació ha de canviar contínuament. La raó és que 
el cost de crear un document XML i el cost de transformar el document 
mitjançant XSLT és elevat en comparació al que suposa que, mitjançant un 
llenguatge de programació, crear directament el document transformat. 

- No s’ha d’agafar de bon principi l’XML com a base per a la creació de nous 
llenguatges. Encara que els llenguatges basats amb XML presenten una 
característica molt interessant com és la facilitat d’aprenentatge i interpretació, 
també presenten unes carències molt importants pel que fa a la seva capacitat 
de definició i control sobre l'execució. 

- En ser un estàndard molt extès, treballar amb l’XML suposa disposar de moltes 
eines que faciliten les tasques més rutinàries i, per tant, l’augment d’eficiència 
en el desenvolupament. És important, però, fer abans un estudi de cada cas 
concret per a saber si aquesta facilitat de desenvolupament no és a costa d’una 
pèrdua d’eficiència important. 

- L’aplicació Java que he desenvolupat en el PFC és una situació clara de 
l’avantatja d’utilitzar l’XML: Demanem dades a diferents organitzacions que 
poden ser molt heterogènies entre elles i, per tant, per a intentar facilitar la 
tasca a totes optem per utilitzar l’XML tant en els documents que han de 
retornar com en la forma de comunicació (serveis web). 

 
 
Conclusió final 
 
L’èxit del XML s’ha de buscar en raons humanes com son: La facilitat de comprensió 
d’un document XML i la facilitat d’utilitzar un protocol que és estàndard i molt extés 
i que, per tant, si una persona es decideix pel seu aprenentatge llavors el podrà 
aplicar en totes les situacions en què intervé l’XML. 
 
No es pot perdre mai de vista que l’XML es basa, en gran part, en la facilitat de 
comprensió dels llenguatges de marques i no en l'eficiència, per tant, sempre s’ha 
d’estudiar si realment és la millor opció abans d’utilitzar-lo. 
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Capítol 11. Què ha quedat per fer? 
 
L’objectiu principal del projecte, que és el de fer una anàlisi de la utilitat del XML, el 
dono per assolit ja que en les diferents etapes del desenvolupament de l’aplicació 
Java he tingut l’oportunitat de posar-me en contacte amb la tecnologia XML des de 
diversos punts de vista. 
 
A més, aquells aspectes que no han quedat coberts pel desenvolupament de 
l’aplicació, els he analitzat a part en un capítol propi. 
 
Tot i així hi ha alguns aspectes que, amb més temps, haguéssa pogut resoldre 
millor. Aquests aspectes son: 
- El XML-Schema del tipus d’informació ‘Combinat’. 
- Encara que està completament dissenyat, no he pogut implementar les cerques 

dels 7 tipus d’informació de dades disponibles si no només d’establiments i de 
transports. 

- Fer una anàlisi i un disseny més acurat de la web de suport. 
 
La realització d’aquests aspectes no aportarien res de nou a les conclusions del 
projecte i, per tant, crec que es poden considerar secundàries encara que si 
haguéssa tingut més temps ho haguéssa fet perque així ho requereix el procés 
d’enginyeria informàtica. 
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Capítol 12. Futur de l’aplicació 
 
En un principi la meva intenció era donar una finalitat real a l’aplicació i que no es 
quedés només dins del conjunt del PFC. Per tant, la meva idea era fer promoció de 
l’aplicació i de la seva web de suport fent que l’aplicació fos realment utilitzable. 
 
Crec que l’aplicació és realment molt interessant perque permetria als usuaris 
d’internet obtenir informació sobre viatges de fonts molt heterogènies des d'un 
punt centralitzat. També crec que l’interès dels potencials proveïdors d’informació 
hauria de ser elevada perque sent una aplicació que es distribuiria gratuïtament per 
internet hi hauria molts usuaris que la tindrien instal·lada i, per tant, l’interès de 
diferents organitzacions d’oferir la seva informació seria elevat. 
 
La realitat ha estat, però, que el desenvolupament en tenir que formar part del PFC 
ha tingut unes fortes restriccions de temps, fet que ha portat a no poder completar 
totalment l’aplicació en sí (veure capítol anterior). A més, com que l’objectiu 
principal del projecte ha estat fer un estudi sobre la utilitat del XML, finalment he 
donat més importància a aquest aspecte que al fet que l’aplicació estigués realment 
pensada per a tenir un èxit d’utilització. 
 
Per tant, de moment, el cicle de vida de l’aplicació finalitza amb el PFC i si, en un 
futur, decideixo continuar amb l’aplicació per a que tingui una utilitat real la 
redissenyaria, almenys la seva interfície, per a donar-li un aspecte més modern i 
més comercial. De totes maneres realment la interfície seria l’únic que canviaria, ja 
que la resta em sembla totalment aplicable a la versió real, sobre tot l’ús de la 
tecnologia XML que seria la base del suposat èxit de l’aplicació. 
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Capítol 13. Glossari 
 
Glossari d’aquest PFC 
 
Tipus d’informació: Hi ha 7 tipus d’informació possibles: Establiments, 
Transports, Assegurances, Visites, Enllaços, Lloguers i Combinats. Cada proveïdor 
d’informació pot aportar a l’aplicació un o més tipus d’informació. 
 
Proveïdor: Un proveïdor és una organització que té una base de dades amb dades 
d’un dels tipus d’informació que permet tractar l’aplicació Java, i que ha creat els 
serveis webs necessaris per a que l’aplicació Java pugui obtenir aquestes dades. 
 
 
Glossari de tecnologia 
 
XML: Llenguatge de marques extensible. No és un llenguatge per si mateix sinó 
que es podria definir com una base per a realitzar nous llenguatges. És l’objectiu de 
l’estudi d’aquest PFC. 
 
DTD/XML-Schema: Un document XML pot tenir associat un DTD o un XML-
Schema. Aquests contenen unes regles que ha de complir l’XML sobre el número i 
el tipus de les dades que aquest conté. Una diferència important entre un DTD o un 
XML-Schema és que l’últim permet de definir de forma més precisa les regles del 
XML. Una altra diferència important és que l’XML-Schema és a la seva vegada un 
document XML i, per tant, no cal un altre motor de processament diferent al 
document XML que es pretén validar.  
 
SOAP: És un protocol que utilitza l’XML per a enviar missatges entre ordinadors de 
forma independent de la tecnologia que utilitzen l’emissor i el receptor. Un missatge 
pot ser, per exemple, una confirmació d’una comanda, o una petició d’un llistat 
d’uns determinats elements, etc… De fet, al basar-se amb l’XML una de les 
principals característiques és la seva extensibilitat que fa que es pugui establir un 
conjunt de crides possibles atenen a les necessitats de les organitzacions que 
intervenen. 
 
Servei web: Un servei web es pot definir com un receptor de missatges SOAP del 
que és conegut tant la seva adreça com la seva interfície(conjunt de crides 
disponibles). 
 
WSDL: Un WSDL és un document XML que conté l'explicació de la interfície d’un 
servei web determinat així com el seu propòsit. 
 
SAX/DOM: Son dos protocols molt diferents que defineixen dues formes de 
manipular documents XML. El SAX està pensat per a realitzar un tractament 
seqüencial dels documents XML mentre que el DOM genera un model del document 
en memòria i després permet accedir directament a les parts del document XML. 
L'avantatja principal del SAX és la poca memòria que consum i el desavantatge 
principal és la velocitat d’accés al document XML. Pel DOM és al revés, major 
velocitat pero també major consum de memòria. 
 
JAXP: És un API de Java que permet d’utilitzar SAX o DOM per a tractar els 
documents XML. 
 
JAXB: És una tecnologia pròpia del Java que permet de crear classes i objectes de 
forma automàtica a partir dels documents XML i dels seus respectius XML-Schema. 
 
JAX-RPC: És un API de Java per a l'ús de serveis web. 
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Capítol 14. Recursos utilitzats 
 
Bibliografia 
 
“Programación en Java” de Anaya Multimedia. 
 
“XML” de Anaya Multimedia. 
 
Assignatura “Interacció humana amb els ordinadors” de la carrera d’Enginyeria en 
Informàtica de la UOC. 
 
Assignatura “Metodologia de gestió de projectes informàtics” de la carrera 
d’Enginyeria en Informàtica de la UOC. 
 
Assignatura “Gestió d’una organització informàtica” de la carrera d’Enginyeria en 
Informàtica de la UOC. 
 
Assignatura “Enginyeria del programari III” de la carrera d’Enginyeria en 
Informàtica de la UOC. 
 
Assignatura “Enginyeria del programari de components i de sistemes distribuïts” de 
la carrera d’Enginyeria en Informàtica de la UOC. 
 
“The Java Web Services Tutorial” de java.sun.com 
 
 
Pàgines web 
 
www.w3c.org – Apartat “Web Services”, “SOAP/XMLP” i “XML” 
 
www.w3schools.com – Apartat “XML Tutorials” 
 
 
Software 
 
J2SDK 1.4.1_02 
 
Java Web Services Developer Pack 1.3 
 
Eclipse Platform 2.1.0 
 
Macromedia Fireworks MX 
 
Pacestar UML Diagrammer 
 
Microsoft Word 97 
 
Microsoft Project 98 
 
 
Hardware 
 
Pentium III amb 192 Mb de RAM 
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Capítol 15. Annexos 
 
15.1 XML-Schema corresponents als documents XML que han 
de retornar els proveïdors. 
 
Establiments 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> <xs:schema 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
<xs:element name="establiment" maxOccurs=”1000”> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence>  

 
<xs:element name=”nom”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="255"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”tipus”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 

<xs:minInclusive value="1"/> 
<xs:maxInclusive value="3"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”categoria”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 

<xs:minInclusive value="1"/> 
<xs:maxInclusive value="11”/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”poblacio”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 

<xs:minInclusive value="1"/> 
</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
</xs:element> 
 
<xs:element name=”adreca”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="255"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
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</xs:element> 
 
<xs:element name=”nhab” minOccurs=”0”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 

<xs:minInclusive value="1"/> 
<xs:maxInclusive value="2000"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”cadena” minOccurs=”0”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="255"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”telefon”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="15"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”fax” minOccurs=”0”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="15"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”email” minOccurs=”0”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="255"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”web” minOccurs=”0”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="255"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”web_reserva” minOccurs=”0”> 
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<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="255"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
 
<xs:element name=”temporada" minOccurs=”0” maxoccurs=”10”> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
 <xs:element name=”fini” type=”xs:date”>  
 <xs:element name=”ffi” type=”xs:date”>  

<xs:element name=”regim” maxoccurs=”5”> 
<xs:complexType> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name=”tipus_regim”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction 

base="xs:integer"> 
<xs:minInclusive 

value="1"/> 
<xs:maxInclusive 

value="5"/> 
</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element name=”preu” > 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction 

base="xs:decimal"> 
<xs:minInclusive 

value="1"/> 
</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
</xs:element> 

     </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
 
 

</xs:sequence>  
</xs:complexType> 

</xs:element> 
 
</xs:schema> 
 
 
Transports 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> <xs:schema 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
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<xs:element name="transport" maxOccurs=”1000”> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence>  
 
<xs:element name=”empresa”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="255"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”tipus”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 

<xs:minInclusive value="1"/> 
<xs:maxInclusive value="4"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”lloc_sortida”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 

<xs:minInclusive value="1"/> 
</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
</xs:element> 
 
<xs:element name=”lloc_arribada”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 

<xs:minInclusive value="1"/> 
</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
</xs:element> 
 
<xs:element name=”web_reserva” minOccurs=”0”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="255"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”temporada_horari" minOccurs=”0” maxoccurs=”10”> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
 <xs:element name=”fini” type=”xs:date”>  
 <xs:element name=”ffi” type=”xs:date”>  

<xs:element name=”horari” maxoccurs=”20”> 
<xs:complexType> 
 <xs:sequence> 
  <xs:element name=”hora_sortida” 

type=”xs:time”/> 
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<xs:element name=”hora_arribada” 
type=”xs:time”/> 

     </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
 
<xs:element name=”temporada_preus" minOccurs=”0” maxoccurs=”10”> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
 <xs:element name=”fini” type=”xs:date”>  
 <xs:element name=”ffi” type=”xs:date”>  

<xs:element name=”preu” > 
<xs:simpleType> 

<xs:restriction base="xs:decimal"> 
<xs:minInclusive value="0"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
 
 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
 
</xs:schema> 
 
 
Visites 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> <xs:schema 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
<xs:element name="visita" maxOccurs=”1000”> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence>  

 
<xs:element name=”tipus”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 

<xs:minInclusive value="1"/> 
<xs:maxInclusive value="4"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”lloc”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 

<xs:minInclusive value="1"/> 
</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
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</xs:element> 
 
<xs:element name=”nom”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="255"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”web_reserva” minOccurs=”0”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="255"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”temporada_horari" minOccurs=”0” maxoccurs=”10”> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
 <xs:element name=”fini” type=”xs:date”/>  
 <xs:element name=”ffi” type=”xs:date”/>  

<xs:element name=”hora_entrada” type=”xs:time” 
maxOccurs=”20”/> 

 </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
 
<xs:element name=”temporada_preus" minOccurs=”0” maxoccurs=”10”> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
 <xs:element name=”fini” type=”xs:date”>  
 <xs:element name=”ffi” type=”xs:date”>  

<xs:element name=”preu” > 
<xs:simpleType> 

<xs:restriction base="xs:decimal"> 
<xs:minInclusive value="0"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
 
</xs:schema> 
 
 
Lloguer de vehicles 
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> <xs:schema 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
<xs:element name="lloguer" maxOccurs=”1000”> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence>  

 
<xs:element name=”empresa”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="255"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”tipus”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 

<xs:minInclusive value="1"/> 
<xs:maxInclusive value="6"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”descripcio”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="255"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”lloc_recollida”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 

<xs:minInclusive value="1"/> 
</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
</xs:element> 
 
<xs:element name=”lloc_devolucio” minOccurs=”0”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 

<xs:minInclusive value="1"/> 
</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
</xs:element> 
 
<xs:element name=”durada"> 

<xs:complexType> 
<xs:choice> 
 <xs:element name=”hores” type=”xs:integer”/>  
 <xs:element name=”dies” type=”xs:integer”/>  
</xs:choice> 

 </xs:complexType> 
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</xs:element> 
 

 
<xs:element name=”web_reserva” minOccurs=”0”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="255"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”temporada_preus" minOccurs=”0” maxoccurs=”10”> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
 <xs:element name=”fini” type=”xs:date”>  
 <xs:element name=”ffi” type=”xs:date”>  

<xs:element name=”preu” > 
<xs:simpleType> 

<xs:restriction base="xs:decimal"> 
<xs:minInclusive value="0"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
 
</xs:schema> 
 
 
Assegurances 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> <xs:schema 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
<xs:element name="assegurança" maxOccurs=”1000”> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence>  

 
<xs:element name=”asseguradora”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="255"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”tipus”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 

<xs:minInclusive value="1"/> 
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<xs:maxInclusive value="3"/> 
</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
</xs:element> 
 
<xs:element name=”descripcio”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="1000"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”preu”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:decimal"> 

<xs:minInclusive value="0"/> 
</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
</xs:element> 
 
<xs:element name=”zona_cobertura”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:integer"> 

<xs:minInclusive value="1"/> 
</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 
</xs:element> 
 
<xs:element name=”web_reserva” minOccurs=”0”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="255"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
 
</xs:schema> 
 
 
Enllaços interessants 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> <xs:schema 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
<xs:element name="enllaç" maxOccurs=”1000”> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence>  

 
<xs:element name=”lloc”> 

<xs:simpleType> 
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<xs:restriction base="xs:integer"> 
<xs:minInclusive value="1"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”descripcio”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="255"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 
<xs:element name=”url”> 

<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="255"/> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

</xs:element> 
 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
 
</xs:schema> 
 
 
15.2 WSDL dels diferents serveis web 
 
Establiments 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<wsdl:definitions targetNamespace="http://webservices.html" 
xmlns:impl="http://webservices.html" xmlns:intf="http://webservices.html" 
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:tns1="http://rpc.xml.coldfusion" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"><wsdl:types><schema 
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://rpc.xml.coldfusion"><import 
namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/><complexType 
name="CFCInvocationException"><sequence/></complexType></schema></wsdl
:types> 
  <wsdl:message name="establimentsRequest"> 
    <wsdl:part name="id" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="nom" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="tipus" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="cat" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="lloc" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="preu" type="xsd:string"/> 
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    <wsdl:part name="regim" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="data_ent" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="data_sort" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="mostrar_preus" type="xsd:string"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="CFCInvocationException"> 
    <wsdl:part name="fault" type="tns1:CFCInvocationException"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="establimentsResponse"> 
    <wsdl:part name="establimentsReturn" type="xsd:string"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:portType name="establiments"> 
    <wsdl:operation name="establiments" parameterOrder="id nom tipus cat lloc 
preu regim data_ent data_sort mostrar_preus"> 
      <wsdl:input name="establimentsRequest" 
message="impl:establimentsRequest"/> 
      <wsdl:output name="establimentsResponse" 
message="impl:establimentsResponse"/> 
      <wsdl:fault name="CFCInvocationException" 
message="impl:CFCInvocationException"/> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:portType> 
  <wsdl:binding name="establiments.cfcSoapBinding" type="impl:establiments"> 
    <wsdlsoap:binding style="rpc" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
    <wsdl:operation name="establiments"> 
      <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 
      <wsdl:input name="establimentsRequest"> 
        <wsdlsoap:body use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output name="establimentsResponse"> 
        <wsdlsoap:body use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:output> 
      <wsdl:fault name="CFCInvocationException"> 
        <wsdlsoap:fault use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:fault> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:binding> 
  <wsdl:service name="establimentsService"> 
    <wsdl:port name="establiments.cfc" 
binding="impl:establiments.cfcSoapBinding"> 
      <wsdlsoap:address 
location="http://www.comoviajar.com/html/webservices/establiments.cfc"/> 
    </wsdl:port> 
  </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 
 
 
Transports 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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<wsdl:definitions targetNamespace="http://webservices.html" 
xmlns:impl="http://webservices.html" xmlns:intf="http://webservices.html" 
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:tns1="http://rpc.xml.coldfusion" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"><wsdl:types><schema 
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://rpc.xml.coldfusion"><import 
namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/><complexType 
name="CFCInvocationException"><sequence/></complexType></schema></wsdl
:types> 
  <wsdl:message name="transportsRequest"> 
    <wsdl:part name="id" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="empresa" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="tipus" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="lloc_sortida" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="lloc_arribada" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="data_sort_1" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="data_sort_2" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="preu" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="mostrar_preus_i_dates" type="xsd:string"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="CFCInvocationException"> 
    <wsdl:part name="fault" type="tns1:CFCInvocationException"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="transportsResponse"> 
    <wsdl:part name="transportsReturn" type="xsd:string"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:portType name="transports"> 
    <wsdl:operation name="transports" parameterOrder="id empresa tipus 
lloc_sortida lloc_arribada data_sort_1 data_sort_2 preu mostrar_preus_i_dates"> 
      <wsdl:input name="transportsRequest" message="impl:transportsRequest"/> 
      <wsdl:output name="transportsResponse" 
message="impl:transportsResponse"/> 
      <wsdl:fault name="CFCInvocationException" 
message="impl:CFCInvocationException"/> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:portType> 
  <wsdl:binding name="transports.cfcSoapBinding" type="impl:transports"> 
    <wsdlsoap:binding style="rpc" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
    <wsdl:operation name="transports"> 
      <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 
      <wsdl:input name="transportsRequest"> 
        <wsdlsoap:body use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output name="transportsResponse"> 
        <wsdlsoap:body use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:output> 
      <wsdl:fault name="CFCInvocationException"> 
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        <wsdlsoap:fault use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:fault> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:binding> 
  <wsdl:service name="transportsService"> 
    <wsdl:port name="transports.cfc" binding="impl:transports.cfcSoapBinding"> 
      <wsdlsoap:address 
location="http://www.comoviajar.com/html/webservices/transports.cfc"/> 
    </wsdl:port> 
  </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 
 
 
Visites 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<wsdl:definitions targetNamespace="http://webservices.html" 
xmlns:impl="http://webservices.html" xmlns:intf="http://webservices.html" 
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:tns1="http://rpc.xml.coldfusion" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"><wsdl:types><schema 
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://rpc.xml.coldfusion"><import 
namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/><complexType 
name="CFCInvocationException"><sequence/></complexType></schema></wsdl
:types> 
  <wsdl:message name="visitesResponse"> 
    <wsdl:part name="visitesReturn" type="xsd:string"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="CFCInvocationException"> 
    <wsdl:part name="fault" type="tns1:CFCInvocationException"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="visitesRequest"> 
    <wsdl:part name="id" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="tipus" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="lloc" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="nom" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="data_ent_1" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="data_ent_2" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="preu" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="mostrar_preus_i_horaris" type="xsd:string"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:portType name="visites"> 
    <wsdl:operation name="visites" parameterOrder="id tipus lloc nom data_ent_1 
data_ent_2 preu mostrar_preus_i_horaris"> 
      <wsdl:input name="visitesRequest" message="impl:visitesRequest"/> 
      <wsdl:output name="visitesResponse" message="impl:visitesResponse"/> 
      <wsdl:fault name="CFCInvocationException" 
message="impl:CFCInvocationException"/> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:portType> 
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  <wsdl:binding name="visites.cfcSoapBinding" type="impl:visites"> 
    <wsdlsoap:binding style="rpc" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
    <wsdl:operation name="visites"> 
      <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 
      <wsdl:input name="visitesRequest"> 
        <wsdlsoap:body use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output name="visitesResponse"> 
        <wsdlsoap:body use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:output> 
      <wsdl:fault name="CFCInvocationException"> 
        <wsdlsoap:fault use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:fault> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:binding> 
  <wsdl:service name="visitesService"> 
    <wsdl:port name="visites.cfc" binding="impl:visites.cfcSoapBinding"> 
      <wsdlsoap:address 
location="http://www.comoviajar.com/html/webservices/visites.cfc"/> 
    </wsdl:port> 
  </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 
 
 
Lloguers 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<wsdl:definitions targetNamespace="http://webservices.html" 
xmlns:impl="http://webservices.html" xmlns:intf="http://webservices.html" 
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:tns1="http://rpc.xml.coldfusion" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"><wsdl:types><schema 
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://rpc.xml.coldfusion"><import 
namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/><complexType 
name="CFCInvocationException"><sequence/></complexType></schema></wsdl
:types> 
  <wsdl:message name="lloguersResponse"> 
    <wsdl:part name="lloguersReturn" type="xsd:string"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="lloguersRequest"> 
    <wsdl:part name="id" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="empresa" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="descripcio" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="tipus" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="lloc_recollida" type="xsd:string"/> 
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    <wsdl:part name="lloc_devolucio" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="durada" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="data_recollida" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="preu" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="mostrar_preus" type="xsd:string"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="CFCInvocationException"> 
    <wsdl:part name="fault" type="tns1:CFCInvocationException"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:portType name="lloguers"> 
    <wsdl:operation name="lloguers" parameterOrder="id empresa descripcio tipus 
lloc_recollida lloc_devolucio durada data_recollida preu mostrar_preus"> 
      <wsdl:input name="lloguersRequest" message="impl:lloguersRequest"/> 
      <wsdl:output name="lloguersResponse" message="impl:lloguersResponse"/> 
      <wsdl:fault name="CFCInvocationException" 
message="impl:CFCInvocationException"/> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:portType> 
  <wsdl:binding name="lloguers.cfcSoapBinding" type="impl:lloguers"> 
    <wsdlsoap:binding style="rpc" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
    <wsdl:operation name="lloguers"> 
      <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 
      <wsdl:input name="lloguersRequest"> 
        <wsdlsoap:body use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output name="lloguersResponse"> 
        <wsdlsoap:body use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:output> 
      <wsdl:fault name="CFCInvocationException"> 
        <wsdlsoap:fault use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:fault> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:binding> 
  <wsdl:service name="lloguersService"> 
    <wsdl:port name="lloguers.cfc" binding="impl:lloguers.cfcSoapBinding"> 
      <wsdlsoap:address 
location="http://www.comoviajar.com/html/webservices/lloguers.cfc"/> 
    </wsdl:port> 
  </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 
 
 
Assegurançes 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<wsdl:definitions targetNamespace="http://webservices.html" 
xmlns:impl="http://webservices.html" xmlns:intf="http://webservices.html" 
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
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xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:tns1="http://rpc.xml.coldfusion" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"><wsdl:types><schema 
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://rpc.xml.coldfusion"><import 
namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/><complexType 
name="CFCInvocationException"><sequence/></complexType></schema></wsdl
:types> 
  <wsdl:message name="assegurancesResponse"> 
    <wsdl:part name="assegurancesReturn" type="xsd:string"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="CFCInvocationException"> 
    <wsdl:part name="fault" type="tns1:CFCInvocationException"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="assegurancesRequest"> 
    <wsdl:part name="id" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="asseguradora" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="tipus" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="descr" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="lloc" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="preu" type="xsd:string"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:portType name="assegurances"> 
    <wsdl:operation name="assegurances" parameterOrder="id asseguradora tipus 
descr lloc preu"> 
      <wsdl:input name="assegurancesRequest" 
message="impl:assegurancesRequest"/> 
      <wsdl:output name="assegurancesResponse" 
message="impl:assegurancesResponse"/> 
      <wsdl:fault name="CFCInvocationException" 
message="impl:CFCInvocationException"/> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:portType> 
  <wsdl:binding name="assegurances.cfcSoapBinding" type="impl:assegurances"> 
    <wsdlsoap:binding style="rpc" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
    <wsdl:operation name="assegurances"> 
      <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 
      <wsdl:input name="assegurancesRequest"> 
        <wsdlsoap:body use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output name="assegurancesResponse"> 
        <wsdlsoap:body use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:output> 
      <wsdl:fault name="CFCInvocationException"> 
        <wsdlsoap:fault use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:fault> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:binding> 
  <wsdl:service name="assegurancesService"> 
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    <wsdl:port name="assegurances.cfc" 
binding="impl:assegurances.cfcSoapBinding"> 
      <wsdlsoap:address 
location="http://www.comoviajar.com/html/webservices/assegurances.cfc"/> 
    </wsdl:port> 
  </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 
 
 
Enllaços 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<wsdl:definitions targetNamespace="http://webservices.html" 
xmlns:impl="http://webservices.html" xmlns:intf="http://webservices.html" 
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:tns1="http://rpc.xml.coldfusion" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"><wsdl:types><schema 
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://rpc.xml.coldfusion"><import 
namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/><complexType 
name="CFCInvocationException"><sequence/></complexType></schema></wsdl
:types> 
  <wsdl:message name="enllacosResponse"> 
    <wsdl:part name="enllacosReturn" type="xsd:string"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="CFCInvocationException"> 
    <wsdl:part name="fault" type="tns1:CFCInvocationException"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="enllacosRequest"> 
    <wsdl:part name="id" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="tipus" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="lloc" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="descr" type="xsd:string"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:portType name="enllacos"> 
    <wsdl:operation name="enllacos" parameterOrder="id tipus lloc descr"> 
      <wsdl:input name="enllacosRequest" message="impl:enllacosRequest"/> 
      <wsdl:output name="enllacosResponse" message="impl:enllacosResponse"/> 
      <wsdl:fault name="CFCInvocationException" 
message="impl:CFCInvocationException"/> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:portType> 
  <wsdl:binding name="enllacos.cfcSoapBinding" type="impl:enllacos"> 
    <wsdlsoap:binding style="rpc" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
    <wsdl:operation name="enllacos"> 
      <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 
      <wsdl:input name="enllacosRequest"> 
        <wsdlsoap:body use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output name="enllacosResponse"> 
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        <wsdlsoap:body use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:output> 
      <wsdl:fault name="CFCInvocationException"> 
        <wsdlsoap:fault use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:fault> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:binding> 
  <wsdl:service name="enllacosService"> 
    <wsdl:port name="enllacos.cfc" binding="impl:enllacos.cfcSoapBinding"> 
      <wsdlsoap:address 
location="http://www.comoviajar.com/html/webservices/enllacos.cfc"/> 
    </wsdl:port> 
  </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 
 
 
Combinats 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<wsdl:definitions targetNamespace="http://webservices.html" 
xmlns:impl="http://webservices.html" xmlns:intf="http://webservices.html" 
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:tns1="http://rpc.xml.coldfusion" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"><wsdl:types><schema 
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://rpc.xml.coldfusion"><import 
namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/><complexType 
name="CFCInvocationException"><sequence/></complexType></schema></wsdl
:types> 
  <wsdl:message name="combinatsRequest"> 
    <wsdl:part name="id" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="lloc" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="preu" type="xsd:string"/> 
    <wsdl:part name="data" type="xsd:string"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="combinatsResponse"> 
    <wsdl:part name="combinatsReturn" type="xsd:string"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:message name="CFCInvocationException"> 
    <wsdl:part name="fault" type="tns1:CFCInvocationException"/> 
  </wsdl:message> 
  <wsdl:portType name="combinats"> 
    <wsdl:operation name="combinats" parameterOrder="id lloc preu data"> 
      <wsdl:input name="combinatsRequest" message="impl:combinatsRequest"/> 
      <wsdl:output name="combinatsResponse" 
message="impl:combinatsResponse"/> 
      <wsdl:fault name="CFCInvocationException" 
message="impl:CFCInvocationException"/> 
    </wsdl:operation> 
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  </wsdl:portType> 
  <wsdl:binding name="combinats.cfcSoapBinding" type="impl:combinats"> 
    <wsdlsoap:binding style="rpc" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
    <wsdl:operation name="combinats"> 
      <wsdlsoap:operation soapAction=""/> 
      <wsdl:input name="combinatsRequest"> 
        <wsdlsoap:body use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output name="combinatsResponse"> 
        <wsdlsoap:body use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:output> 
      <wsdl:fault name="CFCInvocationException"> 
        <wsdlsoap:fault use="encoded" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
namespace="http://webservices.html"/> 
      </wsdl:fault> 
    </wsdl:operation> 
  </wsdl:binding> 
  <wsdl:service name="combinatsService"> 
    <wsdl:port name="combinats.cfc" binding="impl:combinats.cfcSoapBinding"> 
      <wsdlsoap:address 
location="http://www.comoviajar.com/html/webservices/combinats.cfc"/> 
    </wsdl:port> 
  </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 
 
 
15.3 Codi de programació més rellevant 
 
Desenvolupament de l’objecte comunicació 
 
La part més significativa de l’objecte comunicació és les crides als serveis web. 
Aquestes crides es fan a través de l’API JAX-RPC. 
 
Per exemple, el següent és el codi que crida a un servei web que ha de retornar 
dades d’establiments: 
 
call_establiments.setTargetEndpointAddress(establiments[i][1]); 
Object[] params= 
{id+"",nom,tipus+"",cat+"",lloc+"",dosDecimals(preu)+"",regim+"",data(
data_ent)+"",data(data_sort)+"",mostrar_preus+""}; 
result=((String)call_establiments.invoke(params)); 
 
Prèviament a aquest codi hem posat a l’array “establiments” les URL dels diferents 
serveis web que proporcionen establiments a l’aplicació. També hem inicialitzat 
l’objecte de crida call_establiments de la següent forma: 
 
call_establiments = S.createCall(port); 
call_establiments.setReturnType(QNAME_TYPE_STRING); 
call_establiments.setProperty(Call.SOAPACTION_USE_PROPERTY,new 
Boolean(true)); 
call_establiments.setProperty(Call.SOAPACTION_URI_PROPERTY,""); 



 66

call_establiments.setProperty("javax.xml.rpc.encodingstyle.namespace.u
ri","http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"); 
call_establiments.setOperationName(new QName("establiments")); 
call_establiments.addParameter("id",QNAME_TYPE_STRING,ParameterMode.IN
);    
call_establiments.addParameter("nom",QNAME_TYPE_STRING,ParameterMode.I
N);    
call_establiments.addParameter("tipus",QNAME_TYPE_STRING,ParameterMode
.IN); 
call_establiments.addParameter("cat",QNAME_TYPE_STRING,ParameterMode.I
N); 
call_establiments.addParameter("pob",QNAME_TYPE_STRING,ParameterMode.I
N);    
call_establiments.addParameter("preu",QNAME_TYPE_STRING,ParameterMode.
IN); 
call_establiments.addParameter("regim",QNAME_TYPE_STRING,ParameterMode
.IN); 
call_establiments.addParameter("data_ent",QNAME_TYPE_STRING,ParameterM
ode.IN); 
call_establiments.addParameter("data_sort",QNAME_TYPE_STRING,Parameter
Mode.IN); 
call_establiments.addParameter("mostrar_preus",QNAME_TYPE_STRING,Param
eterMode.IN); 
 
Amb aquesta inicialització indiquem a l’objecte de crida quina operació haurà de 
cridar del servei web que, en aquest cas, l’operació és “establiments” i també 
indiquem quins paràmetres haurà de passar a l’operació. 
 
Tal i com anem cridant als diferents serveis web d’un determinat tipus d’informació, 
anem creant en memòria un document XML amb el resultat d’aquestes crides, a 
més, el que retornen aquestes crides també son documents XML; doncs be, tant 
per llegir els documents XML retornats com per crear el document XML utilitzem 
l’API corresponent de Java que és el JAXP. 
 
El següent és un exemple de lectura d’un document XML retornat per un proveïdor: 
 
NL_nom=doc_result.getElementsByTagName("nom"); 
for (int j=0; j < NL_nom.getLength(); j++) 
{ 
  N_result=NL_nom.item(j); 
  nom_busq=N_result.getFirstChild().getNodeValue(); 
  N_result=N_result.getNextSibling(); 
  tipus_busq=N_result.getFirstChild().getNodeValue(); 
  N_result=N_result.getNextSibling(); 
  cat_busq=N_result.getFirstChild().getNodeValue(); 
  N_result=N_result.getNextSibling(); 
  pob_busq=N_result.getFirstChild().getNodeValue(); 
  . 
  . 
  .   
 
A on primerament hem inicialitzat doc_result amb el document XML retornat 
d’aquesta forma: 
 
doc_result = builder_establiments.parse(new ByteArrayInputStream( 
result.getBytes())); 
 
On “result” és una cadena de text que conté el document XML retornat. 
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I aquest és un exemple de manipulació del document XML que anem creant en 
memòria: 
 
//Creem un nou element establiment 
N_estab=N_establiments.appendChild(doc_final.createElement("establimen
t")); 
 
//Creem el node Nom 
N=N_estab.appendChild(doc_final.createElement("nom")); 
T=doc_final.createTextNode(nom_busq); 
N.appendChild(T); 
//Creem el node Tipus 
N=N_estab.appendChild(doc_final.createElement("tipus")); 
T=doc_final.createTextNode(tipus_busq); 
N.appendChild(T); 
 
 
Desenvolupament del Controlador 
 
En aquesta part del desenvolupament l’aplicació Java pregunta al servidor central 
quins proveïdors hi ha de cada tipus i quines URLs tenen els seus serveis web. 
Després, amb aquesta informació s’actualitzen els arrays corresponents (l’array 
“establiments” que hem vist anteriorment n'és un exemple) i també s’actualitzen 
els arxius que guarden aquesta informació. 
 
Com sabem, amb la comunicació amb el servidor central s’obté una pàgina HTML 
amb la informació necessària i, per tant, com ja ho he argumentat, no utilitzem 
XML. 
 
Així possiblement el codi més interessant d’aquesta part és la crida en servidor 
central per a obtenir les dades: 
 
String result;   
try 
{ 

URL U = new 
URL("http://80.34.184.142/wwwcontenidos/controlador.html"); 

 BufferedReader BR = new BufferedReader(new InputStreamReader(
 U.openStream())); 
 
 result = BR.readLine(); 
 BR.close(); 
} 
catch(Exception e) 
{ 
 return -1; 
} 
 
 
Interfície de l’aplicació Java 
 
En aquesta part el que es fa, bàsicament, és preguntar a l’usuari el valor dels 
paràmetres de cerca, cridar a l’objecte “comunicacio” el mètode corresponent amb 
aquests valors, i mostrar el resultat a l’usuari. 
 
L’objecte “comunicacio” com a resposta a la crida d’un dels seus mètodes retorna 
un document XML amb els resultats corresponents. Aquí el més interessant és la 
tècnica emprada per a generar els objectes del tipus “resultat” a partir d’aquest 
document XML. 
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Per a aquesta finalitat he utilitzat la tecnologia JAXB de Java que el que fa és, donat 
un document XML amb el seu XML-Schema corresponent, crea automàticament un 
conjunt de classes i mètodes per a manipular el document XML. 
 
Per exemple, en aquest codi tenim a “doc” el document XML retornat per l’objecte 
“comunicacio”. El que fem és primer obtenir l’objecte principal del document que és 
el que correspon a la primera etiqueta del mateix. Després, amb un bucle, obtenim 
un darrere l’altre els diferents establiments que hi ha dins el document i, per 
cadascun creem un objecte “resultat” i el posem dins l’array que utilitza la classe 
d’interfície corresponent per a mostrar els resultats: 
 
//Utilizem JAXB per aconseguir tenir una interfície pel document XML 
java.útil.List L_estabs=null; 
try 
{ 

JAXBContext jc = JAXBContext.newInstance( 
"pfc.establiments_result" ); 
 Unmarshaller u = jc.createUnmarshaller(); 
 Establiments es=(Establiments)u.unmarshal(doc); 
 L_estabs=es.getEstabliment(); 
} 
catch(Exception e) 
{ 

e.printStackTrace(); 
 System.exit(-1); 
} 
    
//Per a cada establiment creem un objecte 'resultat' i l'afegim a 
l'array de resultats. 
for( Iterator iter = L_estabs.iterator(); iter.hasNext(); ) 
{ 

Establiments.EstablimentType estab = 
(Establiments.EstablimentType)iter.next(); 

principal.JL_result.resultats[principal.JL_result.llista_resulta
ts_n]=new resultat(estab); 
 principal.JL_result.llista_resultats_n++; 
}  
 
 
15.4 Revisió de la planificació inicial 
 
Planificació intermitja 
Data: 29/05/2004 
 
Situació actual: He finalitzat el disseny de l’aplicació Java i ara he de començar la 
programació. 
 
Planificació: 
- 05/06: Finalitzar tota la programació de l’aplicació Java. 
- 06/06: Finalitzar el disseny de la web de l’aplicació. 
- 08/06: Finalitzar la implementació de la web de l’aplicació. 
- 13/06: Finalitzar la memòria del PFC. 
- 18/06: Finalitzar la presentació en Powerpoint del PFC. 
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15.5 Proposta del PFC que vaig realitzar 
 

Proposta de PFC de Àlex Vila Vila 
Títol 
Aplicació Java per a l’obtenció d’informació de viatges a partir de diferents 
proveïdors d’informació. 
 
Descripció del treball 
L’objectiu d’aquest projecte és realitzar una aplicació Java que tingui com a entrada 
la descripció d’un viatge que vulgui fer l’usuari i, com a sortida, les ofertes dels 
proveïdors d’informació de l’aplicació que més s’ajustin als requeriments del viatge 
que vol fer l’usuari. 
 
Un proveïdor d’informació és una entitat que té informació sobre elements 
relacionats amb el fet de viatjar com, per exemple, preus d’estances en hotels, 
preus de paquets de viatges complerts que inclouen el transport, ofertes especials, 
enllaços interessants sobre llocs turístics, enllaços a pàgines d’establiments que 
permeten reserva on-line, etc… 
 
Cada proveïdor d’informació de l’aplicació haurà de disposar d’un servei web (Web 
Service) que permeti la comunicació de l’aplicació Java amb el proveïdor mitjançant 
SOAP. Mitjançant aquesta comunicació l’aplicació preguntarà al proveïdor les dades 
de que disposa sobre un element determinat(per exemple, dades d’hotels de 
Salou), i aquesta respondrà amb un document XML que contindrà totes les dades 
de que disposa(Seguint amb l’exemple, un document XML amb els hotels de Salou). 
Finalment, l’aplicació mostrarà a l’usuari en un format encara per determinar 
aquestes dades. 
 
A part de desenvolupar l’aplicació Java, també es desenvoluparà una Web de suport 
de l’aplicació que inclourà tant una part per als usuaris a on s’explicarà les 
característiques de l’aplicació en si i des d’on es podrà descarregar l’aplicació, com 
una part per als proveïdors d’informació interessats en què hi constaran quines 
condicions han de complir els serveis webs que desenvolupin per a que l’aplicació 
pugui comunicar amb aquests. 
 
L’aplicació tindrà un caràcter obert de tal manera que qualsevol usuari interessat la 
podrà obtenir des de la web de suport o des de qualsevol altra font que disposi de 
l’aplicació. També tindrà un caràcter obert des de la vessant dels proveïdors 
d’informació ja que, qualsevol entitat que vulgui formar part de l’aplicació, ho podrà 
fer si realitza el servei web corresponent i si la seva informació compleix un mínim 
de qualitat establert. 
 
Suport obtingut per a la realització del projecte 
Per a poder provar en un entorn real l’aplicació, l'empresa P&S Consulting s’ofereix 
com el primer proveïdor d’informació de l’aplicació sempre i quan, l’estudiant que 
realitza el PFC, s’encarregui de realitzar dins el marc del projecte, el servei web 
necessari per a la correcta integració amb l’aplicació Java. 
 
P&S Consulting es una consultora especialitzada en el sector viatges i que és 
propietària de la web http://www.comoviajar.com. En aquesta web s’ofereix 
informació sobre paquets de viatges, ofertes, establiments, reserva on-line 
d’establiments, links interessants sobre viatges, etc…, la qual cosa la fa una entitat 
apropiada per a poder ser un proveïdor d’informació de l’aplicació. 
 
Per tant, el treball del projecte consistirà en tres parts principals: 
- Realització de l’aplicació Java. 
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- Realització del servei web (web service) del proveïdor d’informació P&S 
Consulting. 

- Realització de la web de suport de l’aplicació. 
 
 
15.6 Aclariments que sem varen demanar sobre el PFC que 
vaig proposar. 
 

Aclariments sobre el PFC de Àlex Vila Vila 
 
Tal i com se m’ha demanat, tot seguit passo a descriure més detalladament els 
següents aspectes sobre el PFC que he proposat. Al final adjunto el document 
original que vaig enviar i sobre el qual ara passo a explicar els aspectes sol·licitats. 
 
a) Justificació d'aquest PFC. Sobretot quins elements  

innovadors o de tecnologia punta incorpora, ja que el PFC no pot  
ser un simple desenvolupament d'una aplicació, encara que  
tècnicament sigui complex, en la línia del que es fa a Comerç  
electrònic. 

 
Crec que aquest projecte aporta prou elements innovadors i de tecnologia punta 
com per a considerar-lo de fi de carrera. Tot segui els passo a detallar: 
 
- El fet que l’aplicació no sigui una pàgina web, si no una aplicació que s’instal·la 

sobre l’ordinador de l’usuari i al mateix temps és serveix d’internet per a buscar 
la informació que demana explícitament o implícitament l’usuari. Això fa que 
aquesta agafi el millor de cada “món”: De la rapidesa que suposa una aplicació 
ja instal·lada en la màquina, i de la gran quantitat de dades així com de la seva 
actualització permanent que es poden obtenir gràcies a Internet. 

- Les dades que es podran obtenir amb l’aplicació no seran de cap organització en 
exclusiva, sinó que es buscaran entre tots els proveïdors d’informació que 
disposin d’un servei web per a aquesta. Això donarà una gran riquesa a 
l’aplicació ja que a l’usuari li apareixerà tota l’oferta informativa de totes les 
organitzacions que compleixin amb la consulta efectuada. Aquest fet, però, 
requereix de la implementació de les últimes tecnologies relacionades amb 
estandaritzar els serveis web. 

- Aquest projecte requereix de l'ús de la comunicació entre Java i un servei web 
per mitjà de documents XML(SOAP), i, no es pot dir que aquesta tecnologia 
estigui ni desfasada ni ja superada. 

- L’aplicació haurà de saber a quins serveis webs té que buscar la informació que 
sol·licita l’usuari. Aquests serveis webs dependran dels que tingui seleccionats 
l’usuari en la seva aplicació, però per a mostrar quins serveis es poden 
seleccionar o deseleccionar, l’aplicació haurà de consultar regularment a una 
base de dades que estarà implementada en la web de suport quins estan 
disponibles. Tot aquest procés permet el desplegament de les últimes 
tecnologies existents de comunicació entre una aplicació i una web, en aquest 
cas la de suport. 

 
És evident que amb aquest projecte no descobriré una nova tecnologia ni inventaré 
un nou tipus de processador, però sí que aplicaré, seguint els passos que se li 
pressuposen a un enginyer, una tecnologia que sense cap mena de dubte considero 
punta com és l’ús de serveis web per a comunicar-se amb una aplicació instal·lada 
en molts ordinadors diferents. Tenint en conte, a més, que aquests serveis web 
poden augmentar o disminuir en nombre i qualitat en qualsevol moment. 
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b) Interès que tens en fer aquest PFC. 
 
Realment, crec que aquesta aplicació pot tenir un alt interès per als usuaris que 
acostumen a utilitzar internet per anar d’una web a una altra en busca d’informació 
sobre ofertes de viatges, així com tots els aspectes relacionats (Informació sobre 
llocs a visitar, Lloguer de vehicles, Assegurances de viatges, Hotels que es poden 
reservar on-line, etc …) 
 
La meva experiència com a programador d’una important web sobre viatges, m’ha 
mostrat que no son pocs els usuaris que utilitzen internet per a enviar per e-mail 
sol·licituds d’informació sobre viatges tant d’oci com professionals. Aquest fet és el 
que em fa pensar que una aplicació d’aquestes característiques (gratis, oberta, i 
independent) pot tenir un gran èxit entre els usuaris que busquen informació sobre 
viatges en la xarxa i, que com he dit, són realment un alt percentatge dels usuaris 
d’internet. 
 
A més, per la banda dels proveïdors d’informació, crec que n’hi haurà prou amb que 
l’aplicació es faci sentir una mica per a que estiguin interessats en oferir un servei 
web per a aquesta. Recordem que les entitats que hi vulguin formar part ho podran 
fer d’una forma totalment gratuïta i únicament hauran de complir un cert nivell de 
qualitat en la seva informació. 
 
Pel que fa al meu interès estrictament personal, els aspectes que he tingut en conte 
a l’hora de decidim per aquest PFC han estat: 
- Creure en l’èxit de l’aplicació. O sigui creure que l’acabaran utilitzant molts 

usuaris i que diverses entitats estaran interessades en ser proveïdors 
d’informació d’aquesta. 

- El fet de poder aprendre en profunditat el llenguatge Java. Reconec que aquest 
fet no pot ser determinant a l’hora d’escollir un PFC i menys si estem parlant de 
Java, un llenguatge que ja té poc de novedós. 

- El fet de poder aprendre en profunditat com funcionen els serveis web i quins 
elements aporta Java per a poder comunicar amb aquests. Aquest aspecte sí 
que el trobo molt interessant ja que estem parlant d’una tecnologia bastant 
nova i amb un gran futur per endavant. 

- L’experiència que tinc en aplicacions que tracten sobre informar a l’usuari 
d’aspectes de viatges. 

- La meva situació professional que em permetrà desenvolupar un servei web real 
per a l’aplicació. (El servei web que oferirà P&S Consulting) 

 
 
c) Relació de l'estudiant i d'aquest PFC concret amb P&S  
Consulting. 
 
Des de fa 2 anys i mig treballo com a responsable de programació en aquesta 
consultora especialitzada en el sector de viatges. Aquest fet m’ha facilitat el fet de 
que aquesta empresa s’ofereixi com a proveïdor d’informació del producte que es 
pretén desenvolupar. 
 
Vull deixar clar que la idea de realitzar aquesta aplicació ha sorgit únicament de la 
meva persona i, en cap moment, aquesta empresa m’ha suggerit aquesta aplicació 
ni cap altra per a realitzar el PFC. 
 
P&S Consulting no tindrà cap tipus de privilegi sobre altres entitats a l’hora de 
servir informació per a l’aplicació i, el fet únic, es que aquesta serà la primera 
entitat dins l’ordre cronològic en oferir un servei web per a l’aplicació. 
 


