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1 Resum 
 
El present projecte consisteix en ell disseny i prototipatge d’un sistema d’esdeveniments per a 
la comunicació entre aplicacions web i clients ubicats en dispositius mòbils, dins d’un entorn per 
treball en grup. 
 
Aquest sistema d’esdeveniments haurà d’abstraure els esdeveniments més comuns i 
previsibles en un entorn de treball col·laboratiu, com els emprats usualment en l’àmbit de 
l’aprenentatge. Tanmateix, el sistema es dissenya enfocat en assolir la flexibilitat necessària 
per tal de poder gestionar escenaris diferents que segueixin un esquema similar, com un entorn 
professional de teletreball o fins i tot aplicacions de caire social o lúdic.   
 
El sistema s’implementa mitjançant un prototipus que consta d’una part servidora i d’una part 
client. La primera ofereix el nucli de funcionalitats bàsiques que permetin la realització de 
tasques en grup més una petita interfície web per tal de permetre les interaccions usuals, 
mentre que la part client es desenvolupa en dispositius mòbils per tal d’accedir al nucli de 
funcions remotament i des de qualsevol ubicació, emfatitzant la correcta notificació dels 
esdeveniments. 
 
El prototipus explora les qüestions que es plantegen en el compliment dels requeriments propis 
de la mobilitat, com l’ús d’estàndards per interactuar amb un servidor tecnològicament 
heterogeni, o la necessitat d’emprar recursos locals per tal de facilitar les interaccions d’usuari. 
Sense oblidar que aquests elements són ja presents tant en les aplicacions web com en les 
aplicacions client-servidor més tradicionals, l’ús de dispositius mòbils planteja noves 
perspectives i reptes que considerem dignes d’estudi en el present treball. 
 
 
 
Paraules clau: web, Internet, aplicació web, aplicació distribuïda, col·laboració, web 
col·laborativa, entorn col·laboratiu, grups, grups de treball, treball en grup, aprenentatge, e-
learning, multiusuari, event, esdeveniment, mobilitat, dispositius mòbils, smartphones,  PHP, 
LAMP, MySQL, Android, SQLite, Java, web services, SOA, SOAP, XML, NuSOAP, kSOAP  
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4 Memòria 
 
 
4.1 Introducció 
 
 
4.1.1 Justificació del projecte 
 

En l’actualitat (març de 2011) podem considerar els entorns basats en web constitueixen un 

paradigma prou establert i consolidat per al treball col·laboratiu. En aquest escenari, cal 

considerar que les necessitats de mobilitat dels usuaris acostumats als procediments que són 

propis d’aquests entorns augmenten a mesura que s’expandeixen les possibilitats que ofereix 

la tecnologia. Així, la extensió dels àmbits on apareixen noves necessitats de mobilitat no 

només es limita a l’aprenentatge, sinó que també s’estén a l’àmbit professional (com és el cas 

del teletreball) o al lúdic i social. Aquestes noves situacions provoquen nous reptes i 

possibilitats que requereixen una resposta tecnològica adient en una societat en canvi continu.  

 

En l’actualitat, una resposta tecnològica adient a aquests nous reptes haurà de considerar 

necessàriament dos elements que han experimentat un gran desenvolupament en els darrers 

anys. A nivell industrial, els principis generales de les arquitectures SOA (Service-Oriented 

Architecture), com l’acoblament feble i l’extensió del model productor-consumidor entre 

sistemes heterogenis, tal com es mostra en la ubiqüitat dels web services, han propiciat nous 

paradigmes metodològics que necessàriament s’han de reflectir en el disseny e implementació 

d’un entorn col·laboratiu multiusuari i distribuït que pretengui satisfer les expectatives actuals.    

 

En un nivell més popular, al mercat de consum, la relativament recent aparició dels anomenats 

smartphones i la seva gran acceptació han promogut l’aparició d’un nou mercat de programari, 

alhora que han exigit l’adaptació de la informació a la qual s’accedeix remotament per adequar-

se a les característiques pròpies d’aquest maquinari: pantalles petites i sovint tàctils, 

processadors menys potents i memòria més limitada que en el cas dels ordinadors de 

sobretaula, amplada de banda escassa i amb una alta probabilitat de talls e interferències, etc. 

 

Considerant aquest escenari tecnològic, en aquest projecte intentarem crear un model 

d’esdeveniments que permeti als usuaris de mobilitat estar contínuament assabentats dels 

successos provocats pels diversos actors d’un entorn col·laboratiu, per tal d’explorar tant les 

possibilitats d’integració dels smartphones en aquests escenaris tecnològics com per oferir 

solucions als reptes que es plantegen en aquesta situació. 
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4.1.2 Objectius i abast del projecte 
 
Els objectius del present projecte són, per una banda, la elaboració d’un model teòric 

d’esdeveniments suficientment elaborat com per permetre la seva utilització en un entorn de 

treball col·laboratiu on els terminals puguin ser dispositius mòbils, amb capacitats equiparables 

a les d’un computador convencional encara que limitades per les característiques pròpies 

d’aquests dispositius, i per una altra la seva implementació en un prototipus prou complert i 

funcional que permeti la seva experimentació i avaluació, incloent un disseny i una arquitectura 

que segueixin els estàndards comunament acceptats en l’estat de l’art actual del 

desenvolupament d’aplicacions orientades a la mobilitat. 

 

L’acompliment d’aquets objectius permetrà, entre d’altres, trobar solucions a problemes com els 

exposats a continuació: 

 

 La integració de diverses plataformes tecnològiques en un entorn col·laboratiu comú. 

 L’avaluació de les possibilitats de les eines, protocols i procediments que ofereixen les 

tecnologies creades per resoldre la heterogeneïtat de les plataformes tecnològiques, i 

si aquesta es resol de manera satisfactòria. 

 L’avaluació dels reptes i problemes que comporta l’establiment d’un entorn col·laboratiu 

marcat per la mobilitat. 

 La integració dels requeriments específics de la mobilitat en l’anàlisi, disseny i proves, i 

en general en els procediments emprats en l’enginyeria del programari,així com 

l’avaluació de les pràctiques recomanades. 

  

No forma part dels objectius la realització d’una aplicació prou complerta i provada que es 

pugui considerar de “qualitat comercial”. 

 

També cal considerar que, donades les limitacions temporals d’un projecte d’aquest tipus, no 

es poden dedicar tots els recursos desitjables a les qüestions de disseny gràfic, disseny de la 

interfície d’usuari, usabilitat, accessibilitat, etc. les quals, si bé no seran completament 

obviades, tampoc s’intentaran desenvolupar més enllà d’una funcionalitat bàsica que 

pressuposi el coneixement explícit d’aquesta circumstància per part de l’usuari.  
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4.1.3 Resultats 
 

El resultat esperat del present projecte és un model d’esdeveniments teòric suficientment 

detallat que resulti apte per la seva implementació en un entorn de treball col·laboratiu en 

l’estat de l’art de la tecnologia actual disponible per al mercat de masses.  

 

Aquest model haurà de demostrar la seva viabilitat pràctica mitjançant la seva implementació 

en un prototipus que ofereixi les funcionalitats bàsiques per la seva avaluació. 

 

Per tant, podríem resumir els objectius esperats en els següents punts: 

 

 Un prototipus composat d’una part servidora i d’una part client que implementi 

efectivament el model d’events plantejat i que compleixi els requeriments assenyalats. 

 Un estudi pràctic de la viabilitat de la integració de diverses plataformes heterogènies, 

segons l’estat de l’art de la tecnologia actual en les seves vessants de servidor, client, i 

estàndards i protocols de comunicació.  

 Una avaluació de les eines i tecnologies emprades per respondre als diversos reptes 

que planteja la mobilitat. 

 

El model d’esdeveniments, juntament amb els estudis de integració i les avaluacions 

corresponents es detallarà en el present treball. 
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4.1.4 Enfocament i metodologia 
 

Encara que el model d’esdeveniments proposat és independent de la tecnologia escollida per a 

la implementació, considerem important explicar les eleccions tècniques preses en el 

desenvolupament del prototipus, com a mostra de l’estat de l’art de la tecnologia. 

 

 

4.1.4.1 Part servidora 
 

Per la part servidora optem per la utilització de PHP pels següents motius: 

 

 facilitat d’ús i aprenentatge, i àmplia comunitat de desenvolupadors. 

 major facilitat per trobar hosting que amb altres tecnologies, i per tant, major facilitat per 

demostrar el correcte funcionament del prototipus per part de tercers. 

 donar que la funcionalitat que es requereix al servidor és mínima, podem prioritzar la 

facilitat de desenvolupament per damunt d’altres consideracions. 

 

En aquest sentit, cal a dir que es suposa que el prototipus es podria pensar com part d’un 

aplicatiu més complex, del qual només necessitem una interfície a la part servidora per als 

propòsits del present projecte. 

 

Les alternatives obvies serien les plataformes de programari intermediari J2EE o .NET, però el 

principal avantatge de PHP per al present treball és que és un entorn que no es relaciona 

directament amb una plataforma client mòbil determinada –contràriament, J2EE es relacionaria 

amb J2ME i .NET amb Windows Mobile-, així d’aquesta manera garantim la completa 

heterogeneïtat del sistema i podrem explorar les possibilitats d’una integració satisfactòria. 

 

Cal assenyalar que PHP és un llenguatge fonamentalment procedimental però que suporta 

l’orientació a objectes des de la versió 5. Per tant, s’intentarà seguir aquest paradigma de 

programació sempre que sigui possible, per tal d’aprofitar els seus reconeguts avantatges. 

Especialment, centrarem aquests avantatges en l’organització i reaprofitament de codi que 

proporcionen mecanismes com l’herència. 

 

La part servidora s’implementa mitjançant  la coneguda arquitectura a tres capes, com és 

habitual en el desenvolupament d’aplicacions web, consistent en l’estricta separació entre 

dades, lògica de negoci i presentació, la qual permet un fàcil escalament de les aplicacions i la 

reutilització de components. D’aquesta manera podrem disposar d’un front-end en la mateixa 
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web i un altre en el terminal mòbil, sense necessitat de modificar el programari intermediari ni la 

lògica de dades. 

 

 

4.1.4.2 Part client 
 

Per la part client, on es concentrarà la major part del desenvolupament, optem per Android pels 

següents motius: 

 

 és una plataforma de codi lliure, fet que afavoreix una major independència respecte a 

un fabricant concret. 

 existeix abundant documentació i la comunitat de desenvolupadors és àmplia. 

 disposa d’una bona part de la quota de mercat i sembla que creix a un ritme superior 

respecte a les possibles alternatives, fet que facilitarà les demostracions del prototipus. 

 

En aquest cas, les alternatives serien J2ME, iOS, Windows Mobile o Symbian. Hem escollit 

Android per reunir conjuntament les característiques de codi lliure, independència respecte a un 

fabricant concret, i estar específicament dissenyat per smartphones. 

 

Android és una plataforma basada en Linux on les aplicacions es desenvolupen en Java. Per 

tant, les mateixes consideracions respecte a l’orientació a objectes que hem assenyalat en el 

cas de la part servidora serien aplicables aquí, tot considerant que Java ofereix un model 

d’orientació a objectes més complert i elaborat que PHP i que, per tant, la seva aplicació no és 

pas una opció respecte a una alternativa exclusivament procedimental. 

 

 

4.1.4.3 Comunicacions 
 

Per resoldre les comunicacions entre la part client i la part servidora s’empren Web Services 

amb el protocol SOAP. Els motius són els següents: 

 

 és un estàndard sorgit del W3C que gaudeix de gran popularitat, independent de cap 

proveïdor concret. 

 disposa de mecanismes ben coneguts per a la descoberta de serveis, la producció i el 

consum. Per tant, arribat el cas, els serveis generats podrien ser consumits per altres 

sistemes sense problemes. 
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 està basat en XML, el qual pot ser llegit, transformat i manipulat amb un seguit de eines 

i APIs disponibles per totes les plataformes. 

 

Malgrat aquests avantatges, hem de considerar que existeixen diversos inconvenients.  

 

En primer lloc, l’ús de XML comporta una càrrega extra en la transmissió de informació a 

l’envoltar cada dada d’etiquetes amb els seus atributs corresponents. Aquest inconvenient pot 

esdevenir crític si considerem que els dispositius mòbils acostumen a tenir un ample de banda 

força reduït, i per tant és necessari optimitzar la transmissió de informació tot el que sigui 

possible. En aquest cas concret, considerem que aquestes optimitzacions i una política de 

transmissió de dades adequada consistent en transmetre només la informació que sigui 

estrictament necessària pot resoldre aquest inconvenient de manera satisfactòria, o com a 

mínim d’una manera on els avantatges assenyalats anteriorment justifiquin aquest 

inconvenient. 

 

En segon lloc, cal considerar que l’especificació dels Web Services de l’W3C és força 

complerta per servir als propòsits de la comunicació entre aplicacions, però a canvi és llarga i 

complexa, i en l’estat actual de la tecnologia sovint trobem implementacions parcials. 

 

En el cas de la plataforma PHP, el suport per a SOAP és molt limitat, pot ser inhabilitat per 

l’administrador en una distribució estàndard, i no es disposa de mecanismes per al mapeig de 

SOAP cap a objectes de PHP i a l’inrevés. En el cas de Android, inexplicablement, no existeix 

cap suport a SOAP en l’API estàndard. 

 

Si descartem la construcció d’una eina ad hoc de conversió SOAP – objectes, objectiu que 

excediria els propòsits del present treball, la única manera de resoldre aquesta circumstància 

consisteix en l’ús de llibreries externes. En el cas de PHP s’ha optat per utilitzar la llibreria 

NuSOAP, mentre que per Android s’utilitza kSOAP. Totes dues presenten diversos 

inconvenients: no són “oficials” en el sentit de que no estan aprovades pel proveïdor, la 

documentació és escassa e incomplerta, i la implementació de l’estàndard és molt limitada. 

Malgrat aquests evidents inconvenients, el seu ús constitueix la millor opció per als propòsits 

del present treball. 

 

Cal assenyalar que existirien diverses alternatives a l’ús dels Web Services i XML per a la 

serialització i deserialització de dades. Aquestes alternatives com JSON, OGDL o YAML 

ofereixen una transmissió més lleugera , però normalment no estan en un estat prou avançat 

de consolidació i acostumen a oferir APIs estandarditzades. 
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4.1.4.4 Altres consideracions 
 

Tant en la part client com en la part servidora, donat que s’utilitza la orientació a objectes, es 

segueixen les tendències actuals en la indústria sempre que és possible. Així, per exemple, es 

fa un ús intensiu dels patrons de programari sempre que les circumstàncies així ho recomanen. 

Donat que la part servidora és, en molts aspectes, equiparable a una aplicació web com les 

que es realitzen típicament sota la plataforma J2EE, s’han utilitzat patrons provinents dels 

patrons del catàleg J2EE. Sense obviar, naturalment, la utilització de patrons provinents d’altres 

catàlegs, com el conegut GoF, tant en la part servidora com la part client. Aquests patrons es 

reflectiran en el disseny en els diagrames UML habituals. 

 

Pel que fa a la resta de components del sistema, s’ha optat per MySQL per a 

l’emmagatzemament de dades en la part servidora, donat que és l’opció habitual es cas 

d’utilitzar PHP, constituint l’anomenada arquitectura LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP). Els 

avantatges en aquest cas estarien en la seva fàcil disponibilitat i reduït cost, tal com hem 

assenyalat en l’enumeració dels avantatges de PHP.  

 

En tot cas, donada la facilitat d’accés a dades de PHP juntament amb el fet de que l’orientació 

a objectes és opcional i limitada, no es farà ús de cap eina de mapeig d’objectes a relacional.  

 

Finalment, cal assenyalar que, com és habitual en aquests casos, la modelització de les dades 

es realitza mitjançant diagrames E-R i relacionals, a partir dels quals s’elaboraran els scripts 

SQL de creació de la bases de dades amb una càrrega inicial per les proves.  
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4.1.5 Planificació 
 

Per a la planificació s’han seguit les etapes habituals en el cicle de vida del programari: presa 

de requeriments, anàlisi, disseny e implementació.  

 

Donat que la natura del projecte consisteix en la implementació d’un prototipus per anar 

provant i desenvolupant les funcionalitats bàsiques el qual estructura el model teòric 

d’esdeveniments, l’elecció natural en aquest cas consisteix en seguir un cicle de vida amb 

prototipatge. 

 

La planificació s’ha confeccionat amb el propòsit d’acomplit les fites principals marcades en el 

pla docent, que són les següents: 

 

Data Fita  

03/03/2011 Inici de l’elecció de proposta del projecte 

06/03/2011 Projecte assignat 

28/03/2011 Lliurament PAC 1: pla de treball 

30/04/2011 Lliurament PAC 2: anàlisi, primera implementació del prototipus i esborrany 
de la memòria 

01/06/2011 Lliurament final: memòria, prototipus i manuals 

10/06/2011 Fi de la defensa 
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Així, el projecte es divideix en tres fases segons els materials entregats en cadascuna d’elles: 

planificació inicial, anàlisi, disseny i primera implementació, i entrega final, on cada fase es 

subdivideix en diferents subtasques, tal com es mostra a la relació de tasques del següent 

diagrama de Gantt: 

 

 
Figura 1: Diagrama de Gantt de la planificació del projecte 
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4.2 Anàlisi 
 

4.2.1 Requeriments funcionals 
 

4.2.1.1 Web col·laborativa 
 

L’aplicació resultant de la implementació del present projecte ha de complir les funcionalitats 

bàsiques associades al tipus de programari conegut com a web col·laborativa o entorn de 

treball col·laboratiu. 

 

Una aplicació d’aquest tipus té com a missió permetre i facilitar les interaccions entre un grup 

de persones, els usuaris, que col·laboren per aconseguir la realització d’una tasca conjunta. 

Aquesta tasca pot ser molt diversa, com l’elaboració d’un treball en grup amb finalitats 

purament acadèmiques i didàctiques, el desenvolupament d’una aplicació professional, 

l’organització d’un esdeveniment puntual, o fins i tot un joc on-line. etc. Per tant, l’entorn haurà 

de ser prou flexible i genèric com per permetre la realització de tasques tan diverses. 

 

L’aplicació es podria definit com una amalgama d’altres aplicacions i serveis, com per exemple 

els fòrums web, els repositoris de codi com CSV o Subversion, els proveïdors de continguts 

(CMS: Content Management System), el correu electrònic clàssic, les llistes de correu (mailig 

lists) o altres serveis que en la actualitat ja podríem qualificar de històrics, com els serveis de 

notícies (news) o les BBS (Bulletin board Service).  

 

Si bé una aplicació web col·laborativa comparteix característiques comunes amb aquestes 

aplicacions i serveis, podríem dir que el seu element distintiu és oferir tots aquests serveis des 

de un espai únic i integrat, idealment fàcil d’utilitzar i disposant d’una interfície d’usuari comuna 

i estandarditzada per les diverses funcions, encara que aquests serveis siguin implementacions 

parcials i en molts casos no disposin de tota la potència i les característiques de les aplicacions 

dedicades amb exclusivitat. 

 

Així, podríem afirmar que la funció més important d’una aplicació d’aquest tipus és la servir 

d’eina de comunicació entre els integrants d’un mateix grup. Aquesta comunicació pot ser tant 

“de dalt a baix”, com seria el cas dels missatges d’un director, cap de projecte, professor, etc. 

amb la resta de membres del grup, com “entre iguals” per als casos en que tant emissor com 

receptor comparteixin la mateixa posició jeràrquica. També podem distingir entre la 

comunicació unidireccional, com la que s’estableix als taulers d’anuncis, i la bidireccional, que 

és la pròpia dels fòrums de debat.  
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També cal distingir entre la comunicació pública i privada, on els casos dels fòrums i del correu 

electrònic esdevenen exemples prou coneguts, i entre la síncrona i l’asíncrona, és a dir, entre la 

que s’estableix en temps reals, com als serveis de xat, missatgeria instantània, etc. i la clàssica 

comunicació per mail. Idealment, una aplicació web col·laborativa hauria de proveir de recursos 

per cobrir tots aquests aspectes, o com a mínim reconèixer la seva existència i possible 

necessitat, i facilitar el seu ús e integració. Per exemple, encara que no s’implementi un servei 

de missatgeria instantània, es pot reservar un camp a les dades dels usuaris per indicar si 

empren serveis d’aquest tipus, quin és el seu compte, etc. o fins i tot emprar les APIs d’aquests 

serveis per aprofitar les seves característiques, com per exemple notificar si un usuari està en 

línia, etc. 

 

L'altra principal funció d'una aplicació web col·laborativa és la de servir de repositori de 

recursos centralitzat per a un grup de treball. Un grup pot necessitar recursos de diversos tipus 

per realitzar els seus objectius, com per exemple adreces de Internet que continguin informació 

d'interès, programari per al desenvolupament, arxius de codi font, etc. També es consideren 

recursos els arxius produïts pels membres del grup, els quals poden esdevenir l'objectiu final 

del grup, com és el cas dels grups de desenvolupament de programari amb els arxius de codi 

font, o dels grups de pràctiques on aquestes consisteixin en la producció de documents 

textuals. 

 

En el cas d'arxius i altres recursos produïts pels membres del grup pot aparèixer la necessitat 

d'evitar sobreescriptures, les quals aparèixen si dos o més membres del grup treballen 

simultàniament sobre el mateix arxiu. Per aquests casos es pot implementar un mecanisme de 

reserva, habitual als repositoris de codi dedicats, mitjançant el qual l'arxiu queda reservat per 

ser actualitzar en exclusivitat per un usuari. Aquesta reserva (check out) pot simplement ser 

notificada mitjançant algun codi visual o textual, o bé pot reflectir-se també en la negació del 

permís d'escriptura en la còpia local de l'arxiu que disposa l'usuari en la seva màquina. En el 

primer cas, òbviament, és responsabilitat dels usuaris no actualitzar arxius marcats com a 

reservats. Un cop actualitzar l’arxiu, aquest s’allibera (check in) i torna a estar a disposició del 

grup. Amb l’operació d’alliberament és habitual la creació d’una versió, a la qual es pot tornar si 

sorgeix la necessitat. 

 

En el cas dels repositoris de dades especialment orientats a la gestió d’arxius de codi font es 

pot donar suport a la creació de branques de desenvolupament paral·lel, és a dir, que es 

permet que diversos usuaris manipulin simultàniament les còpies locals d’un mateix arxiu i 

posteriorment el sistema barreja les diverses branques. En cas d’aparició de conflictes, es 

demana la resolució a un humà. Aquestes característiques són molt específiques dels entorns 
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de desenvolupament i s’allunyen del propòsit d’una aplicació web col·laborativa de caire 

genèric, motiu pel qual desestimem la seva implementació.  

 

Finalment, el darrer aspecte que cal assenyalar és la gestió del temps. Els projectes assignats 

a un espai web col·laboratiu estan subjectes a limitacions temporals que s’han de considerar i 

tractar, mitjançant l’ús de calendaris, agendes, i altres metàfores habituals en aquests entorns. 

El fet de desenvolupar un model d’esdeveniments i a més considerar els factors propis de la 

mobilitat, com la possibilitat que els usuaris es connectis des de llocs amb zones horàries 

diferenciades mitjançant dispositius heterogenis, obliga a que aquesta gestió del temps hagi de 

ser prou acurada i considerar tots aquests factors.     

 

 

4.2.1.2 Usuaris i rols 
 

Abans d’utilitzar l’aplicació, un usuari haurà de donar-se d’alta en aquesta. Durant el procés 

d’enregistrament, el sistema li demanarà les seves dades personals i totes aquelles que calguin 

per al correcte funcionament de l’aplicació, com per exemple la zona horària en la que es troba 

per tal de poder ser notificat correctament dels esdeveniments que succeeixen durant l’ús 

d’aquesta. Entre les dades demanades hi consten un nom d’usuari i una contrasenya per tal 

que el sistema el pugui tornar a identificar en sessions posteriors. 

 

Els usuaris poden desenvolupar diversos rols en l’aplicació. Un usuari ja enregistrat sense 

privilegis especials es pot considerar l’usuari estàndard i podrà accedir a les funcionalitats 

bàsiques. Per realitzar determinades tasques, especialment les que impliquen un 

posicionament jeràrquic superior en el grup de treball, calen certs privilegis, que podem 

anomenar com privilegis d’administració. El sistema considerarà que cada grup té un únic 

usuari amb aquests privilegis, que serà l’usuari que el crea, el qual esdevindrà automàticament 

l’administrador del grup. 

 

Finalment, cal considerar el rol del candidat a utilitzar l’aplicació abans del seu enregistrament i 

que només podrà accedir al procés d’alta. Anomenarem visitant a aquest rol. 

 

Per tant, resumint el que hem exposat fins ara en aquest aspecte, considerem que existeixen 

tres rols en el funcionament de l’aplicació: 

 

 Visitant: correspon a l’usuari no enregistrat que només pot accedir al procés d’alta. 

 Usuari: correspon a l’usuari enregistrat estàndard de l’aplicació, que pot gaudir de totes 

les funcionalitats d’aquesta 
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 Administrador: correspon a l’usuari enregistrat de l’aplicació, amb privilegis 

d’administració per un grup determinat. Un mateix usuari pot ser Usuari en un grup i 

Administrador en un altre.  

 

 

4.2.1.3 Grups  
 

Els usuaris de l’aplicació es dividiran en grups seguin la lògica de la seves tasques. Un grup és 

un conjunt d’usuaris que comparteixen un tasca comuna, ja sigui un desenvolupament, una 

assignatura o un grup de treball dins d’aquesta, etc. Com hem assenyalat en l’apartat anterior, 

els grups són creats per un usuari, el qual esdevé l’administrador del grup, amb privilegis 

especials sobre aquest que estan vedats per a la resta d’usuaris. 

 

Un cop creat el grup, els usuaris podran subscriure’s a aquest i esdevenir membres. De la 

mateixa manera, es podran donar de baixa. Es considera que la majoria dels grups tenen uns 

límits temporals, com la realització d’un projecte o l’acompliment d’una assignatura, i per tant 

podran ser creats i eliminats com a part integrant del flux de treball de l’aplicació. Malgrat això, 

els grups també poden esdevenir permanents en determinades circumstàncies, o com a mínim 

tenir-ne una certa persistència sense una data de finalització concreta, motiu pel qual cal el 

mecanisme de subscripció i baixa dels usuaris individuals. 

 

Cada grup s’identificarà pel seu nom i una breu descripció que informarà del seu propòsit. Per a 

cada grup es crearà un espai propi, on residiran el tauler i un nombre variable de fòrums.   

 

 

4.2.1.4 Comunicacions: fòrums, tauler i missatges privats 
 

En el context del grup, existiran diverses zones de discussió on tots els usuaris podran dipositar 

els seus missatges públics. Cadascuna d’aquestes zones esdevindrà un fòrum, que tindrà 

també una descripció per informar del seu propòsit. Lògicament, s’espera que es creïn fòrums 

diferents per les temàtiques diferenciades que poden aparèixer dins un grup durant la seva 

existència. Cada fòrum constarà de diversos fils de discussió, on cada fil agruparà diversos 

missatges seguint un ordre temporal. 

 

Un tauler és un tipus especial de fòrum on només pot escriure l’usuari administrador. 

Usualment s’utilitza per les comunicacions unidireccionals especialment importants o de 

consulta freqüent, per tal que estiguin fàcilment accessibles. L’aparició de missatges en el 
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taules desencadenarà esdeveniments de major importància jeràrquica que altres accions, com 

per exemple les rèpliques a missatges a la resta de fòrums.   

 

A més d’aquests mecanismes de comunicació amb l’administrador i entre els membres del 

grup, un usuari disposarà d’un sistema de missatges interns amb el qual es podrà comunicar 

amb la resta d’usuaris de l’aplicació, de funcionament similar al correu electrònic convencional. 

Aquesta comunicació no es limitarà als membres dels grups als quals pugui pertànyer. 

 

 

4.2.1.5 Recursos 
 

Tal com s’ha assenyalat en l’exposició sobre les funcions d’una web col·laborativa, cal que una 

aplicació d’aquest tipus consideri que els grups, per realitzar les seves tasquen, necessiten 

tenir a l’abast una sèrie de recursos que poden ser de tipus molt heterogenis i que, per tant, 

requereixen tractaments diferenciats. Per exemple, aquests poden ser enllaços a planes web 

externes, wikis pròpies, arxius residents en el servidor, etc. En molts casos es poden tractar 

simplement com missatges o afegits (attachments) als missatges del fòrum o del tauler, però en 

d’altres caldria un tractament més específic.  

 

Aquest fet és especialment important per als recursos produïts durant el normal funcionament 

del grup, i més si considerem que la producció de determinats recursos pot esdevenir el 

principal objectiu d’un grup, com és el cas dels grups formats per desenvolupar un programari. 

En aquests casos cal proveir a l’aplicació de les funcions pròpies d’un repositori de codi, amb 

les possibilitats característiques de reservar (check out) i alliberar (chek in). Idealment, si les 

restriccions pròpies d’una aplicació distribuïda ho permeten, resultaria interessant sincronitzar 

el repositori amb el sistema d’arxius locals, i en el cas dels arxius de programari, disposar de la 

possibilitat d’integrar aquestes funcions dins un IDE.  

 

A nivell funcional, cal considerar que els recursos no poden romandre bloquejats 

indefinidament, fet que es pot resoldre atorgant privilegis especials a l’administrador del grup, i 

en tot cas cal preveure mecanismes per resoldre els problemes propis de la seva gestió, com 

l’espai de memòria secundària, el control de versions, etc.    

 

 

4.2.1.6 Esdeveniments 
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En el marc d’una aplicació web col·laborativa és especialment important que qualsevol usuari 

romangui assabentat contínuament de l’activitat de la resta de membres del grup, donat que 

poden existir tasques amb dependències, preguntes que esperin resposta, etc. 

 

Per resoldre aquesta necessitat, les accions dels usuaris generaran esdeveniments (events), 

entenent com a tals objectes de programari que representen la realització d’una acció per part 

d’altres actors del sistema, incloent si fos el cas usuaris no humans com processos 

automatitzats. Com a tals, a nivell tècnic poden adquirir manifestacions diverses en funció de la 

plataforma i la tecnologia en les quals poden residir i funcionar en diferents moments, però en 

tot cas han de complir la seva funció principal, que és la de comunicar la realització d’accions. 

 

Cal considerar que no tots els esdeveniments tenen la mateixa importància i implicacions per a 

tots els actors que puguin  utilitzar el sistema en un moment determinat. En conseqüència, el 

sistema els presentarà considerant els diversos factors que hi intervenen: el rol de l’usuari en el 

grup, si el consultant és el destinatari específic d’un esdeveniment, per exemple, el, destinatari 

d’un missatge privat o se li ha contestat en un fil crear per ell mateix, etc.    

 

També cal considerar els límits temporals. El sistema presentarà els esdeveniments produïts 

fins a un límit enrere en el temps, i destacarà especialment els que hagin esdevingut des de la 

darrera consulta, de tal manera que, en general i atenent totes les circumstàncies que 

influeixin, l’usuari disposi de la informació més rellevant correctament ordenada i categoritzada 

en funció dels seus interessos.  

 

 

4.2.1.7 Mobilitat 
 

L’aplicació col·laborativa serà accessible mitjançant una interfície web apta per a ser utilitzada 

per qualsevol navegador estàndard. Mitjançant aquesta interfície es podrà realitzar la  totalitat 

de les accions assenyalades anteriorment. 

 

Addicionalment, també es disposarà d’una interfície d’ús apta per a ser utilitzada des d’un 

dispositiu mòbil, independent de l’anterior, amb la qual es podran realitzar, si bé no totes, com a 

mínim la majoria de les accions previstes pel sistema, prioritzant la consulta d’esdeveniments 

per considerar que la funció primària d’aquesta interfície és informar abans que permetre la 

realització de tasques efectives, per motius de comoditat d’ús. 

 

Totes dues interfícies treballaran interactuant amb un mateix nucli de programari amb les dades 

centralitzades, i ambdues tindran la mateixa capacitat de produir esdeveniments.     
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4.2.2 Requeriments tècnics 
 

Tal com és habitual en el desenvolupament d’aplicacions web, es seguirà el paradigma client-

servidor mitjançant la coneguda arquitectura a tres capes, que són la capa de dades, la capa 

de lògica de negoci i la capa de presentació. Cadascuna d’aquestes capes restarà 

modularitzada e independent de la resta, amb la finalitat d’escalar cadascuna d’elles de forma 

independent segons apareguin nous requeriments o canvis tecnològics. En el cas de la capa de 

presentació, cal considerar que es presenten dues interfícies, una pròpiament web i una altra 

per als usuaris de mobilitat, desenvolupada en la plataforma Android: 

 

 
Figura 2: Model d'arquitectura de tres capes 
 

Els usuaris web utilitzaran un navegador web estàndard amb capacitat per visualitzar 

documents HTML per la connexió amb el servidor d’aplicacions a través de Internet, mitjançant 

el protocol HTTP. Així, no caldrà dissenyar e implementar cap programari per aquesta tasca, ni 

instal·lar-ho a cadascun dels clients, amb els avantatges operacionals que es desprenen. 

 

Els usuaris de mobilitat utilitzaran un client pesant, consistent en una aplicació feta a mida sota 

la plataforma Android. Si be els dispositius mòbils acostumen a disposar d’un navegador 

estàndard, la mida de les pantalles dels dispositius acostuma a ser insuficient per la realització 

de les tasques habituals. Encara que es realitzés un conjunt de planes HTML especialment 

dissenyades considerant aquestes característiques, el desenvolupament d’una aplicació a mida 
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per la part client ofereix moltes més possibilitats, com un control de les comunicacions més 

acurat i la possibilitat d’emmagatzemar dades persistents en el client 

 

En la capa de negoci o programari intermediari (middleware) residirà l’aplicació pròpiament dita, 

que s’executarà en un servidor web Apache equipat amb el motor Zend encarregat de 

processar les planes PHP. Per tant, el mateix servidor realitzarà les tasques de servidor web i 

de servidor d’aplicacions. Aquest servidor, per una banda, atendrà les peticions dels usuaris 

web processant les planes PHP, si cal accedint a les dades, i retornant-les als clients en forma 

de documents HTLML comprensibles pels seus navegadors, i per l’altra oferirà un punt 

d’entrada per a un servei web (Web service) que serà accessible pels als usuaris de mobilitat. 

 

La missió del intèrpret PHP consisteix en abstraure el desenvolupament de tasques comunes i 

repetitives de baix nivell, com l’obertura i tancament de sockets, la identificació del mateix client 

entre diverses peticions (donat que HTTP és un protocol sense estat), qüestions relatives a la 

seguretat, etc. 

 

En la capa de dades s’utilitzarà el sistema gestor de bases de dades relacional MySQL, donat 

que és una bona implementació de l’estàndard SQL-92 i disposa de llibreries i drivers 

especialment dissenyats per interactuar amb PHP. 
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4.2.3 Interfície gràfica d’usuari 
 

4.2.3.1 Interfície gràfica de la part servidora (web) 
 

Tal com s’ha comentat en la definició d’objectius del projecte, no es contempla la elaboració 

d’una interfície d’usuari complerta que mostri l’estat de l’art del desenvolupament d’aplicacions 

web en aquest aspecte. Cal considerar que aquest camp ha experimentat una sèrie de 

innovacions en els darrers anys, com l’acceptació universal dels processos d’estandardització 

impulsats per l’W3C, l’aparició de la web semàntica o la gran importància que han assolit les 

qüestions relatives a accessibilitat i usabilitat. Així, donat que aquests aspectes constituirien en 

si mateixos un àmbit d’estudi força ampli, excedirien l’abast del present treball. 

 

Per tant, la interfície gràfica d’usuari de la part client web serà prou bàsica i només disposarà 

dels elements imprescindibles per acomplir les funcionalitats requerides. Aquesta interfície 

gràfica es generarà en planes PHP i s’empraran els elements de interactuació amb l’usuari 

propis dels documents HTML. El servidor d’aplicacions traduirà el codi d’aquestes planes PHP 

en documents d’hipertext comprensibles per al navegador de l’usuari. No es contempla la 

inclusió de plantilles temàtiques, CSS (Cascade Style Sheets) ni cap element destinat a la 

estètica dels documents. Mostrem a continuació algunes de les pantalles més significatives: 

 

 
Figura 3: Pantalla d’entrada a l’aplicació web (login) 
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Figura 4: Pantalla de alta d'usuari 
 

 
Figura 5: Pantalla de unir-se o abandonar grups 
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Figura 6: Pantalla de menú principal 
 

 
Figura 7: Pantalla de menú de grup 
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Figura 8: Pantalla d’exposició i creació de fils de discussió 
 

 
Figura 9: Pantalla de fòrum 
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4.2.3.2 Interfície gràfica de la part client (Android) 
 

Pel que fa a la interfície gràfica d’usuari de la part client mòbil, aquesta es construeix mitjançant 

les APIs destinades a tal efecte en la plataforma Android. Aquesta construcció es realitza 

emprant objectes de programari que abstreuen els diferents elements gràfics i les seves 

interaccions, de mara similar a les més conegudes llibreries AWT i Swing en l’àmbit de J2SE. 

Així, sense entrar en més detalls, la principal tasca en aquesta part consistirà en definir uns 

esquemes de presentació (layouts) que resultin prou funcionals, sense més personalitzacions i 

detalls en els controls que els que siguin estrictament necessaris per les finalitats de l’aplicació. 

 

 
Figura 10: Pantalla de login en client mòbil 

 
Figura 11: Pantalla de llistat d'esdeveniments en client 
mòbil 

 

Cal destacar que la plataforma Android resulta prou amigable en aquesta tasca, donat que a 

diferència de les conegudes APIs AWT i Swing per Java (J2SE), permet la definició de les 

pantalles i dels seus elements mitjançant XML, simplificant d’aquesta manera la programació i 

el manteniment de les aplicacions. El plug-in per Eclipse disposa fins i tot d’un editor gràfic, el 

qual, si bé no és tan potent com els seus equivalents en altres entorns, resulta prou funcional. 
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4.2.4 Casos d’ús 
 

Mostrem a continuació els diversos casos d’ús que s’extreuen dels requeriments. Cal 

assenyalar que en una implementació de la part client mòbil prou complerta, un usuari de 

mobilitat podrà realitzar els mateixos casos que un client que accedeixi als serveis per web, 

encara que òbviament s’interactuï amb una GUI diferent. 

 

D’altra banda, donada la importància del model d’esdeveniments en el present projecte, en 

cada cas d’ús s’especifica els esdeveniments que es generen, encara que aquesta generació 

sigui automàtica i no requereixi cap acció específica per part de l’usuari més enllà de l’acció 

descrita en la descripció. Aquest detall no hauria d’aparèixer en una descripció usual de casos 

d’ús, però les característiques del projecte així ho justifica. 

 

 

4.2.4.1 Casos d’ús d’usuari 
 

Usuari

Visitant

Crear Usuari

Modificar Usuari

Alta en Grup

Baixa en Grup

Login

«include»

«extend»

«extend»

«extend»

Detall Usuari
«extend»

Eliminar Usuari

«extend»

 
 
Figura 12: Diagrama de casos d'ús d'usuari 
 
 
4.2.4.1.1 Login 
 
Resum de la funcionalitat: l’Usuari s’enregistra al sistema per tal que aquest el reconegui com 

a tal i pugui realitzar les accions només reservades a aquest. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal d’identificar a l’Usuari i, per tant, interactuar 

amb l’aplicació web col·laborativa. 
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Casos d’ús relacionats: Crear Usuari, Crear Grup, Crear Fòrum, Crear Missatge privat, Crear 

Recurs, Llistat de Grups, Llistat de Fòrums, Llistat de Missatges privats, Llistat de Notificacions, 

Llistat de Recursos, Detall d’Usuari  

Precondició: el Client ha de disposar de les seves dades de connexió (nom d’usuari i 

contrassenya). 

Postcondició: el Client està correctament enregistrat al sistema. 

Descripció: mitjançant l’habitual ús d’un nom d’usuari i d’una contrasenya, el Client 

s’enregistrarà al sistema per tal que aquest el reconegui com a tal. El procés serà automàtic si 

un Usuari no estava enregistrat prèviament i crea un compte.  

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Login. 

 

 

4.2.4.1.2 Crear Usuari 
 
Resum de la funcionalitat: un Visitant aliè al sistema crea un Usuari introduint les dades 

requerides per l’aplicació. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal de crear els Usuaris individuals, que són els 

agents amb els quals els humans interactuen amb l’aplicació web col·laborativa. 

Casos d’ús relacionats: Login  

Precondició: el Visitant ha de conèixer l’existència de l’aplicació. 

Postcondició: l’Usuari està creat i es pot enregistrar al sistema. 

Descripció: mitjançant els formularis que es requereixin, el Visitant introduirà les seves dades 

personals, preferències, i tot allò que necessiti conèixer l’aplicació per tal de crear un Usuari. 

Un cop finalitzat el procés de creació, automàticament s’enregistrarà (Login) per tal de 

començar a interactuar amb l’aplicació immediatament. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Creació d’Usuari. 

 

 

4.2.4.1.3 Detall d’Usuari 
 

Resum de la funcionalitat: un Usuari consulta les seves dades i preferències. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal que un Usuari pugui revisar les seves dades 

individuals , si cal, actualitzar-les, així com donar-se d’alta o baixa en algun grup. 

Casos d’ús relacionats: Login, Alta en Grup, Baixa en Grup, Modificar Usuari, Eliminar Usuari.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema. 

Postcondició: l’Usuari ha pogut observar les seves dades personals i preferències. 

Descripció: el sistema mostrarà les dades que disposi de l’Usuari, de tal manera que aquest 

posteriorment i en el mateix flux de treball les pugui actualitzar si s’escau, així com donar-se 

d’alta o baixa en algun grup. 
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4.2.4.1.4 Alta en Grup 
 

Resum de la funcionalitat: un Usuari es dona d’alta en un grup. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal que un Usuaris es pugui formar part d’un grup. 

Casos d’ús relacionats: Detall Usuari  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema. 

Postcondició: l’Usuari s’ha vinculat correctament a un Grup. 

Descripció: el sistema mostrarà una llista amb tots els grups existents als quals l’usuari es pot 

donar d’alta. Un cop hagi seleccionat el grup al qual vol pertànyer, es crearà la vinculació entre 

l’usuari i el grup i així es comunicarà a aquest. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Alta en Grup. 

 

 

4.2.4.1.5 Baixa en Grup 
 

Resum de la funcionalitat: un Usuari es dona de baixa en un grup. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal que un Usuari es puguin desvincular d’un grup. 

Casos d’ús relacionats: Detall Usuari  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema. 

Postcondició: l’Usuari s’ha desvinculat correctament a un Grup. 

Descripció: el sistema mostrarà una llista amb tots els grups l’usuari pertany actualment. Un 

cop hagi seleccionat el grup al qual vol deixar de pertànyer, es donarà de baixa la vinculació 

entre l’usuari i el grup i així es comunicarà a aquest. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Baixa en Grup. 

 

 
4.2.4.1.6 Modificar Usuari 
 

Resum de la funcionalitat: un Usuari modifica les seves dades i preferències. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal que un Usuari pugui modificar les seves dades 

individuals i preferències. 

Casos d’ús relacionats: Detall Usuari  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema. 

Postcondició: l’Usuari ha modificat dades personals i preferències. 

Descripció: el sistema mostrarà les dades que disposi de l’Usuari, i es crearan els elements de 

GUI necessaris per tal que aquestes puguin ser modificades. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Actualització d’Usuari. 
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4.2.4.1.7 Eliminar Usuari 
 

Resum de la funcionalitat: un Usuari elimina el seu compte del sistema. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari tal que els usuaris deixin de ser-ho. 

Casos d’ús relacionats: Detall Usuari.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al. 

Postcondició: l’Usuari deixa de ser-hi i torna al rol de Visitant. 

Descripció: el sistema mostrarà les dades de l’Usuari i demanarà confirmació abans de la seva 

eliminació. Un cop obtinguda aquesta, s’eliminarà l’Usuari i les seves dades associades: 

missatges privats, relacions amb grups, etc. 

De manera transparent a l’ex-usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Eliminació d’Usuari. 

 

 

4.2.4.2 Casos d’ús de grup 
 

Usuari

Crear Grup

Modificar Grup

Administrador

Login

«include»

«include»

Llistat de Grups

«extend»

Eliminar Grup

«extend»

Detall Grup

«extend»

 

Figura 13: Diagrama de casos d'ús de grup 
 
4.2.4.2.1 Crear Grup 
 

Resum de la funcionalitat: es crea un Grup en el sistema. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal que es puguin crear nous grups al sistema. 

Casos d’ús relacionats: Login  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema. 

Postcondició: l’Usuari ha creat correctament un Grup. 
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Descripció: el sistema mostrarà els elements de GUI necessaris per tal que l’usuari pugui crear 

un nou Grup introduint totes les dades necessàries.  Un cop s’hagi creat el grup, es concediran 

privilegis d’administració sobre aquest a l’usuari que l’ha creat. Es crearan els elements bàsics 

d’un Grup i s’associaran a aquest, com el tauler, etc.. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Creació de Grup. 

 

 

4.2.4.2.2 Llistat de Grups 
 
Resum de la funcionalitat: es mostra la llista de Grups del sistema. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal que es puguin seleccionar els grups existents i 

interactuar amb ells. 

Casos d’ús relacionats: Login, Detall Grup.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema. 

Postcondició: l’Usuari ha observat el llistat de Grups del sistema. 

Descripció: el sistema mostrarà la llista de grups existents en el moment de la consulta, de tal 

manera que aquests puguin ser seleccionats per realitzar accions posteriors. 

 

 

4.2.4.2.3 Detall de Grup 
 

Resum de la funcionalitat: un Usuari consulta les dades d’un Grup. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal que un Usuari pugui consultar les dades 

específiques d’un Grup i, si cal, un Administrador pugui actualitzar-les o Eliminar el Grup. 

Casos d’ús relacionats: Llistat de Grups, Modificar Grup, Eliminar Grup.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema. 

Postcondició: l’Usuari ha pogut observar les dades del Grup. 

Descripció: el sistema mostrarà les dades del Grup, i en cas de ser l’Administrador del Grup, li 

facilitarà realitzar les accions reservades a aquest. 

 

 

4.2.4.2.4 Modificar Grup 
 

Resum de la funcionalitat: l’Administrador d’un Grup modifica les dades d’aquest. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari tal que l’Administrador pugui modificar les dades d’un 

Grup. 

Casos d’ús relacionats: Detall de Grup.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és reconegut com a 

Administrador del Grup que es pretén actualitzar. 
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Postcondició: l’Administrador ha modificat les dades del Grup. 

Descripció: el sistema mostrarà les dades del Grup al seu Administrador, amb els elements de 

GUI necessaris per tal de permetre la seva modificació només per part d’aquest. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Actualització de Grup. 

 

 
4.2.4.2.5 Eliminar Grup 
 
Resum de la funcionalitat: l’Administrador d’un Grup l’elimina. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari tal que l’Administrador pugui eliminar un Grup que 

hagi quedat obsolet. 

Casos d’ús relacionats: Detall de Grup.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és reconegut com a 

Administrador del Grup que es pretén eliminar. 

Postcondició: l’Administrador ha eliminat el Grup. 

Descripció: el sistema mostrarà les dades del Grup al seu Administrador, i demanarà 

confirmació abans de la seva eliminació. Un cop obtinguda aquesta, s’eliminarà el grup i les 

seves dades associades: relacions amb usuaris, fòrums, fils, etc. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Eliminació de Grup. 

 

 

4.2.4.3 Casos d’ús de fòrum 
 

Llistat de Fòrums

Crear Fòrum

Usuari

Administrador

Modificar Fòrum

Eliminar Fòrum

Login

«include»

«extend»

«extend»

«extend»

Detall Fòrum

«include»

 
Figura 14: Diagrama de casos d'ús de fòrum 
 

4.2.4.3.1 Crear Fòrum 
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Resum de la funcionalitat: l’Administrador d’un Grup crea un Fòrum per al grup. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal que es puguin crear nous fòrums en un grup. 

Casos d’ús relacionats: Login  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és reconegut com a 

Administrador del Grup al qual es pretén crear el Fòrum. 

Postcondició: l’Administrador ha creat correctament un Fòrum. 

Descripció: el sistema mostrarà els elements de GUI necessaris per tal que l’Administrador 

pugui crear un nou Fòrum dins el Grup del qual és administrador introduint totes les dades 

necessàries. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Creació de Fòrum. 

 

 

4.2.4.3.2 Llistat de Fòrums 
 
Resum de la funcionalitat: es mostra la llista de Fòrums d’un Grup. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal d’accedir als Fòrums d’un Grup. 

Casos d’ús relacionats: Login, Detall Fòrum.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és membre del Grup del qual 

es pretén consultar els fòrums. 

Postcondició: l’Usuari ha observat el llistat de Fòrums d’un Grup. 

Descripció: el sistema mostrarà la llista de Fòrums d’un Grups existents en el moment de la 

consulta, de tal manera que aquests puguin ser seleccionats per realitzar accions posteriors. 

 

 

4.2.4.3.3 Detall de Fòrum 
 

Resum de la funcionalitat: un Usuari consulta les dades d’un Fòrum. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal que un Usuari pugui consultar les dades 

específiques d’un Fòrum i, si cal, un Administrador pugui actualitzar-les o Eliminar el Fòrum. 

Casos d’ús relacionats: Llistat de Fòrums, Modificar Fòrum, Eliminar Fòrum.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és membre del Grup el Fòrum 

del qual es pretén consultar les dades. 

Postcondició: l’Usuari ha pogut observar les dades del Fòrum. 

Descripció: el sistema mostrarà les dades del Fòrum, i en cas de ser l’Administrador del Grup 

al qual pertany el Fòrum, li facilitarà realitzar les accions reservades a aquest. 

 

 

4.2.4.3.4 Modificar Fòrum 
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Resum de la funcionalitat: l’Administrador d’un Grup modifica les dades d’un fòrum d’aquest. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari tal que l’Administrador pugui modificar les dades d’un 

Fòrum. 

Casos d’ús relacionats: Detall Fòrum.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és reconegut com a 

Administrador del Grup el Fòrum del qual es pretén actualitzar. 

Postcondició: l’Administrador ha modificat les dades del Fòrum. 

Descripció: el sistema mostrarà les dades del Fòrum a l’Administrador del Grup al qual 

pertany, amb els elements de GUI necessaris per tal de permetre la seva modificació només 

per part d’aquest. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Actualització de Fòrum. 

 

 

4.2.4.3.5 Eliminar Fòrum 
 

Resum de la funcionalitat: l’Administrador d’un Grup elimina un dels Fòrums que pertanyen al 

grup. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari tal que l’Administrador pugui eliminar un Fòrum d’un 

Grup que hagi quedat obsolet. 

Casos d’ús relacionats: Detall Fòrum.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és reconegut com a 

Administrador del Grup el Fòrum del qual es pretén eliminar. 

Postcondició: l’Administrador ha eliminat el Fòrum. 

Descripció: el sistema mostrarà les dades del Fòrum a l’Administrador del Grup al qual 

pertany, i demanarà confirmació abans de la seva eliminació. Un cop obtinguda aquesta, 

s’eliminarà el Fòrum amb els seus fils i missatges de fòrum associats. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Eliminació de Fòrum. 

 

 

4.2.4.4 Casos d’ús de fil i missatge de fòrum 
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Figura 15: Diagrama de casos d'ús de fil i missatge de fòrum 
 

4.2.4.4.1 Llistat de Fils 
 
Resum de la funcionalitat: l’Usuari consulta la llista de Fils d’un Fòrum d’un Grup. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal d’accedir als Fils d’un Fòrum d’un Grup. 

Casos d’ús relacionats: Llistat de Fòrums, Crear Fil, Eliminar Fil, Llistat de Missatges.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és membre del Grup del qual 

es pretén consultar els fils d’un dels seus fòrums. 

Postcondició: l’Usuari ha observat el llistat de Fils d’un Fòrum d’un Grup. 

Descripció: el sistema mostrarà la llista de Fils d’un Fòrum prèviament seleccionar, pertanyent 

a uns dels grups als quals està subscrit l’Usuari, de tal manera que aquests puguin ser 

seleccionats per realitzar accions posteriors. 

 

 

4.2.4.4.2 Crear Fil 
 

Resum de la funcionalitat: l’Usuari crea un Fil en un Fòrum d’un Grup. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal que es puguin crear nous fils als Fòrums en un 

Grup. 

Casos d’ús relacionats: Llistat de Fils  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és membre del Grup al qual 

pertany el fòrum per al qual es pretén crear el nou fil. 

Postcondició: l’Usuari ha creat correctament un nou fil. 
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Descripció: el sistema mostrarà els elements de GUI necessaris per tal que l’Usuari pugui 

crear un nou fil en un Fòrum d’un grup al qual pertany introduint totes les dades necessàries. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Creació de Fil. 

 

 

4.2.4.4.3 Eliminar Fil 
 
Resum de la funcionalitat: l’Administrador d’un Grup elimina un dels Fils en un dels Fòrums 

que pertanyen al grup. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari tal que l’Administrador pugui eliminar un Fil d’un 

Fòrum d’un Grup que hagi quedat obsolet. 

Casos d’ús relacionats: Llistat de Fils.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és reconegut com a 

Administrador del Grup al qual pertany el Fòrum que conté el fil que es pretén eliminar. 

Postcondició: l’Administrador ha eliminat el Fil. 

Descripció: el sistema mostrarà les dades del Fil a l’Administrador del Grup al qual pertany el 

Fòrum que el conté, i demanarà confirmació abans de la seva eliminació. Un cop obtinguda 

aquesta, s’eliminarà el Fil amb els seus missatges de fòrum associats. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Eliminació de Fil. 

 

 

4.2.4.4.4 Llistat de Missatges 
 
Resum de la funcionalitat: l’Usuari consulta la llista de Missatges d’un Fil d’un Fòrum d’un 

Grup. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal de seguir els fils de missatges en un Fòrum. 

Casos d’ús relacionats: Llistat de Fils, Crear Missatge, Eliminar Missatge, Detall de Missatge.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és membre del Grup del qual 

es pretén consultar els missatges d’un dels fils d’un dels seus fòrums. 

Postcondició: l’Usuari ha observat el llistat de Missatges d’un Fils dins d’un Fòrum d’un Grup. 

Descripció: el sistema mostrarà tots els Missatges d’un Fil d’un Fòrum prèviament seleccionar, 

pertanyent a uns dels grups als quals està subscrit l’Usuari, de tal manera que es puguin seguir 

les converses. En cas de que el nombre de missatges dependents d’un Fil sigui considerable, 

aquests es mostraran paginats. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Consulta de Fil. 

 

 

4.2.4.4.5 Crear Missatge 
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Resum de la funcionalitat: l’Usuari crea un Missatge en un Fil d’un Fòrum d’un Grup. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal que es puguin crear nous Missatges als Fils ja 

existents dels Fòrums en un Grup. 

Casos d’ús relacionats: Llistat de Missatges, crear Fil al Tauler  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és membre del Grup al qual 

pertany el Fòrum del Fil per al qual es pretén crear el nou Missatge. 

Postcondició: l’Usuari ha creat correctament un nou Missatge. 

Descripció: el sistema mostrarà els elements de GUI necessaris per tal que l’Usuari pugui 

crear un nou Missatge en un Fil ja existent en un Fòrum d’un Grup al qual pertany, introduint 

totes les dades necessàries. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Creació de Missatge. 

 

 

4.2.4.4.6 Crear Missatge al Tauler 
 

Resum de la funcionalitat: l’Administrador crea un Missatge al Tauler d’un Grup. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal que es puguin crear nous Missatges al Tauler 

d’un Grup. 

Casos d’ús relacionats: Crear Missatge  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és reconegut com a 

Administrador del Grup al qual pertany el Tauler per al quan es pretén crear un nou Missatge. 

Postcondició: l’Administrador ha creat un nou Missatge. 

Descripció: aquest cas és el mateix que Crear Missatge, amb l’excepció que el Missatge que 

es crea és sempre de tipus Fil, sense admetre rèpliques, es crea sempre al Tauler, i cal 

disposar de privilegis d’administració per realitzar-ho. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Creació de Missatge al 

Tauler. 

 

 

4.2.4.4.7 Eliminar Missatge 
 

Resum de la funcionalitat: l’Usuari esborra crea un Missatge en un Fil d’un Fòrum d’un Grup. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari tal que l’Usuari pugui eliminar missatges propis i 

mantenir l’ordre i la claredat dels Fils. 

Casos d’ús relacionats: Llistat de Fils, Eliminar Missatge al Tauler.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és membre del Grup al qual 

pertany el Fòrum del Fil per al qual es pretén esborrar un Missatge. 

Postcondició: l’Usuari ha eliminat el Missatge. 
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Descripció: es demanarà confirmació abans de l’eliminació del Missatge. Un cop obtinguda 

aquesta, s’eliminarà el Missatge, deixant el Fil en un estat que es permeti copsar aquesta 

circumstància. Un Usuari només podrà eliminar Missatges que hagi creat ell mateix, mentre que 

un Administrador podrà eliminar qualsevol Missatge del Grup per al qual té privilegis 

d’administració. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Eliminació de Missatge. 

 

 

4.2.4.4.8 Eliminar Missatge al Tauler 
 
Resum de la funcionalitat: l’Administrador esborra un Missatge al Tauler d’un Grup. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari tal que l’Administrador pugui eliminar missatges al 

Tauler d’un Grup i mantenir l’ordre i la claredat d’aquest. 

Casos d’ús relacionats: Eliminar Missatge.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és reconegut com a 

Administrador del Grup al qual pertany el Tauler per al quan es pretén eliminar un Missatge. 

Postcondició: l’Administrador ha eliminat un Missatge. 

Descripció: el cas és el mateix que Eliminar Missatge, amb l’excepció que el Missatge que 

s’elimina és un Fil publicat al Tauler d’un Grup i que cal disposar de privilegis d’administració 

per realitzar-ho. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Eliminació de Missatge 

al Tauler. 

 

 

4.2.4.4.9 Actualitzar Missatge 
 
Resum de la funcionalitat: L’Usuari actualitza el contingut d’un Missatge propi en un Fil 

pertanyent a un Fòrum ubicat en un Grup del qual és membre. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari tal que l’Usuari pugui actualitzar el contingut d’un 

Missatge. 

Casos d’ús relacionats: Llistat de Missatges,  Actualitzar Fil, Actualitzar Missatge al Tauler.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és membre del Grup al qual 

pertany el Fòrum del Fil per al qual es pretén actualitzar un Missatge. 

Postcondició: l’Usuari ha actualitzat els continguts d’un Missatge. 

Descripció: el sistema mostrarà els elements de GUI necessaris per tal que l’Usuari pugui 

modificar els continguts d’un Missatge del quan en sigui l’autor. Un cop realitzades les 

modificacions oportunes, es demanarà confirmació a l’Usuari, es realitzaran efectivament les 

modificacions i s’alterarà el contingut del missatge per tal de deixar constància de l’actualització 

i mantenir la coherència dels fils.  
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De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Actualització de 

Missatge. 

 
 
4.2.4.4.10   Actualitzar Fil 
 
Resum de la funcionalitat: L’Usuari actualitza el contingut d’un Missatge propi en un Fil 

pertanyent a un Fòrum ubicat en un Grup del qual és membre. Aquest Missatge és el primer 

d’un Fil, per tant, és un Missatge de tipus Fil. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari tal que l’Usuari pugui actualitzar el contingut d’un 

Missatge de tipus Fil. 

Casos d’ús relacionats: Actualitzar Missatge.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és membre del Grup al qual 

pertany el Fòrum del Fil que es pretén actualitzar. 

Postcondició: l’Usuari ha actualitzat els continguts d’un Missatge de tipus Fil. 

Descripció: : el cas és el mateix que Actualitzar Missatge, amb l’excepció que el Missatge que 

s’actualitza és un Fil, és a dir, el primer missatge d’una sèrie de missatges relacionada. 

L’actualització només implica la modificació del contingut, com en el cas de qualsevol altre 

missatge. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Actualització de 

Missatge. 

 
 
 
4.2.4.4.11   Actualitzar Missatge al Tauler 
 

Resum de la funcionalitat: L’Administrador actualitza el contingut d’un Missatge en el Tauler 

d’un Grup que administra. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari tal que l’Administrador pugui actualitzar el contingut 

d’un Missatge del Tauler. 

Casos d’ús relacionats: Actualitzar Missatge.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és reconegut com a 

Administrador del Grup al qual pertany el Tauler per al quan es pretén actualitzar un Missatge. 

Postcondició: l’Administrador ha actualitzat un Missatge. 

Descripció: el cas és el mateix que Actualitzar Missatge, amb l’excepció que el Missatge que 

s’actualitza és un Fil publicat al Tauler d’un Grup i que cal disposar de privilegis d’administració 

per realitzar-ho. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Actualització de 

Missatge al Tauler. 
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4.2.4.5 Casos d’ús de missatge privat 
 

Usuari

Crear Missatge
privat

Llistat de
Missatges privats

Detall de Missatge
privat

Eliminar Missatge
privat

Login

«include»

«include»

«extend»

«extend»

 
Figura 16: Diagrama de casos d'ús de missatge privat 
 

4.2.4.5.1 Crear Missatge privat 
 
Resum de la funcionalitat: l’Usuari crea un Missatge privat adreçat a un altre Usuari. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal que es puguin crear nous Missatges privats. 

Casos d’ús relacionats: Login  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema. 

Postcondició: l’Usuari ha creat correctament un nou Missatge privat. 

Descripció: el sistema mostrarà els elements de GUI necessaris per tal que l’Usuari pugui 

crear un nou Missatge privat, destinat a un altre Usuari. Es demanarà confirmació abans de 

procedir a l’enviament. En cas d’adreçar-se a múltiples destinataris, es crearà de manera 

transparent un missatge provat per cada un d’aquests destinataris. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Creació de Missatge 

privat. 

 

 

4.2.4.5.2 Llistat de Missatges privats 
 
Resum de la funcionalitat: l’Usuari consulta la llista de Missatges privats dels quals és 

destinatari. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal d’accedir a la consulta de Missatges privats 

adreçats a un Usuari. 

Casos d’ús relacionats: Login, Detall de Missatge privat, Eliminar Missatge privat.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema. 

Postcondició: l’Usuari ha observat el llistat de Missatges privats adreçats a ell. 

Descripció: el sistema mostrarà tots els Missatges privats adreçats a l’usuari, ordenats pels 

criteris que s’estableixin a la interfície gràfica, distingint clarament aquells missatges que ja han 
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estat consultats respecte als que encara estan pendents de lectura. Es facilitaran els elements 

de GUI necessaris per tal de seleccionar un missatge per la seva consulta detallada o 

eliminació. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Consulta de Llistat de 

Missatges privats. 

 

 

4.2.4.5.3 Detall de Missatge privat 
 
Resum de la funcionalitat: l’Usuari consulta un Missatge privat del qual és destinatari. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal de consultar el contingut dels Missatges privats 

d’un Usuari. 

Casos d’ús relacionats: Llistat de Missatges privats.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema. 

Postcondició: l’Usuari ha observat el contingut d’un Missatge privat adreçat a ell. 

Descripció: un cop seleccionat un Missatge privat del llistat, es mostrarà el seu contingut i les 

seves dades rellevants per a l’Usuari per al qual és destinatari. En cas de que el Missatge no 

hagi estat consultat prèviament, s’actualitzarà la data de consulta, i es marcarà com a 

consultat. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Consulta de Missatge 

privats. 

 

 

4.2.4.5.4 Eliminar Missatge privat 
 
Resum de la funcionalitat: l’Usuari elimina un Missatge privat del qual és destinatari. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal d’eliminar Missatges privats d’un Usuari i 

mantenir el llistat de Missatges privats en un volum tractable. 

Casos d’ús relacionats: Llistat de Missatges privats.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema. 

Postcondició: l’Usuari ha eliminat un Missatge privat adreçat a ell. 

Descripció: un cop seleccionat un Missatge privat del llistat, es mostrarà el seu contingut es 

demanarà confirmació abans de procedir a la seva eliminació. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Eliminació de Missatge 

privat. 

 

 

4.2.4.6 Casos d’ús de recurs 
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Figura 17: Diagrama de casos d'ús de recurs 
 

4.2.4.6.1 Crear Recurs 
 

Resum de la funcionalitat: l’Usuari crea un Recurs per al Grup del qual és membre. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal que es puguin crear nous Recursos en un 

Grup. 

Casos d’ús relacionats: Login  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és membre del Grup per al qual 

es pretén crear el Recurs. 

Postcondició: l’Usuari ha creat correctament un nou Recurs. 

Descripció: el sistema demanarà a l’Usuari les dades necessàries per a la creació del nou 

Recurs. Si per les característiques d’aquest així es requereix, entre aquestes dades estarà la  

URL del nou recurs, o alternativament, si l’aplicació disposa d’espai d’emmagatzematge propi, 

es por demanar un arxiu local amb els elements necessaris de GUI per tal de permetre la seva 

pujada al servidor. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Creació de Recurst. 

 

 

4.2.4.6.2 Llistat de Recursos 
 
Resum de la funcionalitat: l’Usuari consulta la llista de Recursos d’un Grup del qual és 

membre. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal d’accedir als Recursos ja existents associats a 

un Grup i poder interactuar amb ells. 

Casos d’ús relacionats: Login, Detall de Recurs.  
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Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és membre del Grup al qual 

pertanyen els Recursos del llistat. 

Postcondició: l’Usuari ha observat el llistat de Recursos d’un Grup. 

Descripció: el sistema mostrarà tots els Recursos del Grup al qual pertany l’Usuari. Si aquests 

estan jerarquitzats, per exemple, estructurats en directoris, el llistat es presentarà de tal manera 

que deixi ben palesa aquesta circumstància. si el Recurs permet bloqueig i alliberament, es 

mostrarà el seu estat actual en el llistat. Es facilitaran els elements de GUI necessaris per tal de 

seleccionar un Recurs per la seva consulta detallada, eliminació, bloqueig o alliberament. 

 

 

4.2.4.6.3 Detall de Recurs 
 
Resum de la funcionalitat: l’Usuari consulta les dades d’un Recurs d’un Grup del qual és 

membre. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per que un Usuari pugui d’accedir als Recursos d’un 

Grup. 

Casos d’ús relacionats: Llistat de Recursos, Descarregar Recurs, Jerarquitzar Recurs, 

Bloquejar Recurs, Eliminar Recurs.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és membre del Grup al qual 

pertany el Recurs que es pretén examinar. 

Postcondició: l’Usuari ha consultat les dades d’un Recurs. 

Descripció: un cop seleccionat un Recurs del llistat, es mostraran les seves dades rellevants a 

l’Usuari, així com el seu estat en cas de que permeti bloqueig i alliberament. Es facilitaran els 

elements de GUI necessaris per tal de realitzar amb posterioritat les accions que siguin 

possibles segons la natura del Recurs, com bloquejar-lo, descarregar-lo, etc. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Consulta de Recurs. 

 

 

4.2.4.6.4 Descarregar Recurs 
 
Resum de la funcionalitat: l’Usuari descarrega un Recurs de tipus arxiu. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per que un Usuari pugui obtenir còpies locals d’arxius 

associats a un Grup del qual és membre. 

Casos d’ús relacionats: Detall de Recurs.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és membre del Grup al qual 

pertany el Recurs que es pretén descarregar. 

Postcondició: l’Usuari ha descarregat l’arxiu associat a un Recurs. 
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Descripció: un cop examinades les dades rellevants d’un Recurs, l’Usuari podrà descarregar-

lo al sistema d’arxius locals si aquest és de tipus arxiu. Es demanarà confirmació i, si és 

possible, s’informarà de la seva longitud i del temps esperat de descàrrega. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Descàrrega de Recurs. 

 

 

4.2.4.6.5 Jerarquitzar Recurs 
 
Resum de la funcionalitat: l’Usuari crea un vincle jeràrquic entre dos Recursos del mateix 

Grup. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal de poder organitzar jeràrquicament els 

Recursos d’un Grup. 

Casos d’ús relacionats: Detall de Recurs.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema és membre del Grup al qual 

pertanyen els Recursos que es pretén jerarquitzar. 

Postcondició: l’Usuari ha jerarquitzat correctament dos Recursos del mateix Grup. 

Descripció: un cop examinades les dades rellevants d’un Recurs, l’Usuari podrà associar-lo a 

un altre recurs en una relació jeràrquica de tipus pare-fill, o bé desfer-ne aquesta si ja existia 

prèviament, si el tipus de tots dos recursos implicats així ho permet. D’aquesta manera es 

podrà crear una organització jeràrquica dels Recursos d’un Grup. Per exemple, mitjançant 

aquestes relacions, es poden organitzar els arxius en directoris. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Jerarquització de 

Recursos. 

 

 

4.2.4.6.6 Eliminar Recurs 
 
Resum de la funcionalitat: l’Administrador elimina un Recurs d’un Grup. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal d’eliminar Recursos d’un Grup i mantenir la 

jerarquia de Recursos actualitzada i operativa. 

Casos d’ús relacionats: Detall de Recurs.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és reconegut com a 

Administrador del Grup al qual pertany el Recurs que es pretén eliminar. 

Postcondició: l’Administrador ha eliminat el Recurs. 

Descripció: el sistema mostrarà les dades del Recurs a l’Administrador del Grup que el conté, i 

demanarà confirmació abans de la seva eliminació. Un cop obtinguda aquesta, s’eliminarà el 

Recurs amb els seus altres Recursos fills en cas de que aquests existeixin. Si el Recurs és de 

tipus arxiu i està emmagatzemat al servidor, es procedirà també al seu esborrat físic. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Eliminació de Recurs. 
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4.2.4.6.7 Bloquejar Recurs 
 
Resum de la funcionalitat: l’Usuari bloqueja un Recurs d’un Grup del qual és membre per 

indicar que l’està actualitzant. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal de poder reservar Recursos i evitar 

solapaments en les actualitzacions d’aquests. 

Casos d’ús relacionats: Detall de Recurs.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és membre del Grup al qual 

pertany el Recurs que es pretén bloquejar. 

Postcondició: l’Usuari ha bloquejar correctament un Recurs del Grup al qual pertany. 

Descripció: un cop examinades les dades rellevants d’un Recurs, si el tipus d’aquest ho 

permet, l’Usuari podrà bloquejar-lo per indicar que el reserva amb exclusivitat per actualitzar-lo i 

evitar d’aquesta manera que pugui ser actualitzat al mateix temps per un altre Usuari, evitant 

l’aparició de conflictes. El Recurs bloquejat apareixerà amb el est estat clarament indicar al 

llistat de Recursos. Si el tipus de Recurs no exigeix reserva, es procedirà a l’actualització 

immediata. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Bloqueig de Recurs. 

 

 

4.2.4.6.8 Actualitzar Recurs 
 
Resum de la funcionalitat: l’Usuari actualitza un Recurs d’un Grup del qual és membre. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal de poder actualitzar Recursos.  

Casos d’ús relacionats: Bloquejar Recurs, Alliberar Recurs.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema, és membre del Grup al qual 

pertany el Recurs que es pretén actualitzar i, si el tipus de Recurs ho exigeix, té el Recurs 

bloquejat. 

Postcondició: l’Usuari ha actualitzat correctament un Recurs del Grup al qual pertany. 

Descripció: l’Usuari actualitza un Recurs prèviament bloquejat per ell mateix mitjançant els 

elements de GUI que es facilitaran en funció del tipus de recurs. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Actualització de Recurs. 

 

 

4.2.4.6.9 Alliberar Recurs 
 
Resum de la funcionalitat: l’Usuari alliubera un Recurs d’un Grup del qual és membre per 

indicar que ha finalitzat l’actualització. 
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Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal de poder tornar a posar en disposició 

d’actualització els Recursos d’un Grup a la resta de membres d’aquest. 

Casos d’ús relacionats: Actualització de Recurs.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema, és membre del Grup al qual 

pertany el Recurs que es pretén bloquejar, i tenia el Recurs bloquejat. 

Postcondició: l’Usuari ha alliberat correctament un Recurs del Grup al qual pertany. 

Descripció: un actualitzat el Recurs, l’Usuari que l’havia bloquejat el pot alliberar per indicar a 

al resta de membres del Grup que el Recurs ha finalitzat l’actualització i torna a estar 

disponible, i així apareixerà en el llistat de Recursos del Grup. Si s’ha produït una actualització 

efectiva, el sistema crearà una versió amb les dades rellevants d’aquesta. L’Administrador del 

Grup podrà alliberar qualsevol Recurs del Grup, per tal d’evitar bloquejos indefinits. 

De manera transparent a l’usuari, es crearà un esdeveniment de tipus Alliberament de Recurs. 

 

 

4.2.4.7 Casos d’ús d’esdeveniment 
 

Usuari

Administrador

Llistat de
Notificacions

Login
«include»

Llistat de
Notificacions extens

Detall de
Notificació

«extend»

 
 
Figura 18: Diagrama de casos d'ús d'esdeveniment 
 

4.2.4.7.1 Llistat de Notificacions 
 
Resum de la funcionalitat: l’Usuari consulta la llista de Notificacions d’esdeveniments que li 

són d’interès. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal que l’Usuari s’assabenti de les activitats dels 

altres membres del Grup que li concerneixen. 

Casos d’ús relacionats: Login, Llistat de Notificacions extens, Detall de Notificació.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és membre del Grup per al 

quan es genera el llistat de notificacions. 

Postcondició: l’Usuari ha observat el llistat de Notificacions. 
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Descripció: el sistema mostrarà les Notificacions dels esdeveniments que hagin succeït en un 

període temps determinat i que siguin d’interès per a un Usuari determinat. Aquestes 

notificacions es podran consultar en detall si s’estima convenient. 

 

 

4.2.4.7.2 Llistat de Notificacions extens 
 
Resum de la funcionalitat: l’Administrador d’un Grup consulta la llista de Notificacions 

extensa, que conté les Notificacions que li són d’interès pel seu rol. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal que l’Administrador s’assabenti de les activitats 

dels membres del Grup que administra. 

Casos d’ús relacionats: Llistat de Notificacions.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema i és reconegut com a 

Administrador del Grup per al quan es genera el llistat de notificacions extens. 

Postcondició: l’Administrador ha observat el llistat de Notificacions extens. 

Descripció: el cas és el mateix que Llistat de Notificacions, però el llistat conté els 

esdeveniments provocats per l’activitat de tots els usuaris del Grup sense limitar-se a aquelles 

que puguin resultar d’interès per a un Usuari concret. 

 

 

4.2.4.7.3 Detall de Notificació 
 
Resum de la funcionalitat: l’Usuari consulta els detalls de la notificació d’un esdeveniment. 

Paper dins del rol de l’actor: necessari per tal que l’Usuari examini els detalls d’un 

esdeveniment. 

Casos d’ús relacionats: Llistat de Notificacions.  

Precondició: l’Usuari està correctament enregistrat al sistema. 

Postcondició: l’Administrador ha observat el detall d’una notificació. 

Descripció: un cop seleccionada la notificació del llistat, l’Usuari la pot examinar en detall 

observant totes les seves dades rellevants. 
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4.3 Disseny 
 

4.3.1 Arquitectura de la part servidora 
 

De la exposició de l’anàlisi es desprèn l’existència d’una sèrie d’entitats, com Usuari, 

Administrador, Fòrum, Missatge, etc. que hauran d’emmagatzemar necessàriament el seu estat 

a la base de dades i esdevenir persistents. Aquestes seran les classes d’entitat, que 

constituiran el nucli de la capa de negoci. En un model MVC (Model-View-Controller) aquestes 

classes serien el model.  

 

D’altra banda, també calen una sèrie de classes, planes PHP i recursos relacionats per tal de 

permetre la navegació pel sistema, emmagatzemar dades en sessions, oferir el servei web per 

als clients mòbils, etc. Aquestes són, en general, les planes de navegació. En un model MVC 

(Model-View-Controller) aquestes classes serien les corresponents al controlador i a les vistes.  

 

D’altra banda, existeixen també altres classes que realitzen funcions auxiliars i de suport a 

aquestes anteriors, que anomenem classes d’utilitat. Les seves tasques poden ser molt 

diverses, com per exemple facilitar un mètode de control de configuracions, conversions entre 

diversos tipus de dades i formats, agrupar mètodes de conveniència relacionats amb les crides 

i respostes HTTP, etc. 

 

 

4.3.1.1 Classes d’entitat 
 

La descripció d’un entorn de web col·laborativa realitzada a l’anàlisi ens porta a considerar 

l’existència de les següents entitats: 

 

Usuari: representa a l’usuari de l’aplicació, encara que en determinades circumstàncies podria 

representar agents del sistema o altres sistemes. En aquesta entitat s’emmagatzemaran les 

dades personals, de contacte, nom d’usuari i contrasenya, etc. 

 

Grup: és l’agrupació d’usuaris per un propòsit determinat. Considerem que un usuari pot 

pertànyer a diversos grups alhora. L’usuari que el crea és el seu administrador i disposa de 

privilegis especials. 

 

Rol: estableix la relació entre un usuari i un grup. A efectes de l’aplicació només considerarem 

els rols “usuari” i “administrador”, com hem assenyalat anteriorment aquest darrer és l’usuari 

que crea el grup i que disposa de privilegis especials per la seva gestió, com per exemple, 
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escriure al tauler. En una modelització més complerta, l’entitat Rol seria agruparia diversos 

privilegis definits individualment, però en aquest cas és suficient amb conèixer el rol de cada 

Usuari dins un grup.  

 

Fòrum: representa una agrupació de fils de discussió, normalment per tractar un tema comú. 

Un tauler no és sinó un fòrum on només pot publicar l’usuari que té un permís especial, 

normalment l’usuari amb el rol “administrador”, i per tant no admet rèpliques. Així, no cal emprar 

entitats addicionals per representar aquesta circumstància 

 

Missatge de fòrum o de tauler: És un escrit creat per un Usuari dins un Fòrum. Un missatge 

que no és rèplica d’un altre esdevé un fil de discussió al qual es pot replicar, fet que aprofitarem 

per representar  aquest concepte mitjançant el mecanisme de la herència. 

 

Missatge privat: és l’equivalent al correu intern entre usuaris, no necessàriament membres del 

mateix grup. Un missatge privat conté un emissor i un únic receptor, en cas de missatges 

múltiples el sistema generarà un missatge separat per cada destinatari. 

 

Recurs: representa qualsevol tipus de recurs assignat al grup per un usuari: directoris, arxius, 

enllaços, etc. del qual emmagatzemarem la seva URL. En cas d’arxius locals, aquests poden 

ser actualitzats, reservats, etc. però no s’espera del sistema que esdevingui un veritable 

sistema de control de versions com CSV, Subversion, MS Team Server, etc. El sistema 

emmagatzemarà les URLs, no el recurs en si mateix mitjançant, per exemple, camps CLOB, 

BLOB, etc. i la seva gestio directa es deixa a elements externs a aquest. 

 

Esdeveniment: aquesta entitat emmagatzema els esdeveniments resultants de la utilització de 

l’aplicació per part dels usuaris: creació, actualització i eliminació d’altres entitats com ara 

usuaris, grups, recursos, missatges de fòrum o de tauler, etc. Aquests esdeveniments disposen 

de codis interns per tal de determinar el seu tipus, i una zona de text lliure per emmagatzemar 

tota la informació addicional que calgui per tal de disposar de tota la informació necessària per 

la correcta presentació a l’usuari sense que sigui necessari consultar les dades específiques de 

cada entitat. D’aquesta manera s’aconsegueix alleugerir el volum de les comunicacions 

necessàries pel funcionament normal, i fins i tot serà possible determinar la granularitat 

d’aquesta informació. 

 

Notificació: és la relació entre un Esdeveniment i un Usuari, que emmagatzema si l’usuari s’ha 

assabentat de l’esdeveniment i quan. Per exemple, si ha realitzat alguna acció que li permeti de 

copsar els canvis en el sistema introduïts per l’esdeveniment, com obrir el fil en la plana del 

fòrum i llegir els nous missatges, o consultar el correu privat, etc.   
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Mostrem a continuació el diagrama estàtic de les entitats de la part servidora amb les seves 

relacions, considerant que per motius de claredat gràfica no es mostren totes les relacions de la 

classe Event, i que no mostrem els mètodes: 

 

Administrator

-id : Long
-dateCreated : Date
-dateUpdated : Date
-status : Short
-type : Short
-name : String
-description : String

Group-id : Long
-dateCreated : Date
-dateUpdated : Date
-status : Short
-login : String
-password : String
-name : String
-surname : String
-email : String
-phone : String
-country : String
-language : String
-timeZone : String
-useDST : Boolean

User

+administrat_per

1

+administra

1..*

-fields[0..*] : Object
-connection[1] : Object
-properties[1]

Bean

-id : Long
-date_created : Date
-date_updated : Date
-status : Short
-role : Short

Membership

0..*

+agrupa

0..*

-membre

-id : Long
-dateCreated : Date
-dateUpdated : Date
-status : Short
-type : Short
-subject : String
-description : String

Forum+pertany_a

1

+conte

0..*

-id : Long
-dateCreated : Date
-dateUpdated : Date
-status : Short
-type : Short
-number : Integer
-subject : String
-text

Post

-id : Long
-dateCreated : Date
-status : Short
-type : Short
-isRead : Boolean
-dateRead : Date
-subject : String
-text : String

Message

+destinatari 1

+rep

1..*

+remitent

1

+envia 1..*

+creador

1 +crea 1..*
+pertany a1

+conte0..*

+autor1

+escriu

1..*

-id : Long
-date : Date
-type : Short
-location : Short

Notification

-id : Integer
-dateCreated : Date
-dateUpdated : Date
-status : Short
-type : Short
-name : String
-URL : String

Resource

-id : Long
-date : Date
-type : Short
-location : Short
-data : String

Event

+pare1+pertany_a 1..*

+pare1+pertany_a 1..*

+pertany_a1

+conte

0..*

+creador

1

+crea

1..*

+es_reservat

1

+reserva

1..*

+notifica_a1

+es_notificat0..*

+notifica_que

1
+es_notificat

0..*

-pathFile : String
-properties : Object

Properties

 
Figura 19: Diagrama estàtic d'entitats 
 

 

Per la implementació d’aquestes entitats en objectes de programari, cal considerar que PHP 

suporta l’orientació a objectes des de la versió 5, tot i no ser una plataforma completament 

orientada a objectes i que la manera més habitual de treballar-hi sigui mitjançant el paradigma 

procedimental. Donats els obvis avantatges que ofereix l’orientació a objectes per la 

reutilització de codi, facilitat de manteniment i escalabilitat, implementarem aquestes classes 
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d’entitat mitjançant objectes PHP. Es seguirà la pràctica recomanada de ubicar només una 

classe en cada arxiu font, els quals s’identificaran per començar amb “class”. Per exemple, la 

classe User que abstreu els usuaris i administradors resideix a l’arxiu “class.uoc.pfc.user.php”. 

 

 

4.3.1.1.1 Classe Bean 
 

Tal com s’obseva en el diagrama, totes les classes d’entitat hereten de la classe abstracta 

Bean, que proporciona els mètodes bàsics per inserir i recuperat el valor dels atributs de 

l’entitat (getters i setters). Per tal de mantenir el volum del codi en una mida tractable i també 

per permetre una millor adaptació a canvis en el disseny de l’aplicació que poden succeir 

durant el desenvolupament, els atributs de cada entitat s’emmagatzemen en una array 

associativa típica de PHP. Aquestes estructures de dades serveixen per implementar vectors, 

arbres, taules de dispersió, etc. i es caracteritzen per la seva flexibilitat i facilitat d’ús. En el 

nostre cas, una array interna emmagatzemarà els valors dels atributs, els quals es podran 

referenciar mitjançant el seu nom, de tal manera que l’array es comportarà com una taula de 

dispersió on les claus son els noms dels atributa.  

 

Cal assenyalar que els valors que fan referència a moments en el temps, com data de creació, 

data d’actualització, etc. s’emmagatzemen a la base de dades mitjançant el tipus datetime, el 

qual permet precisió fins als segons. Considerem que, a efectes de la notificació 

d’esdeveniments, que és el principal objectiu de l’emmagatzemament de dates, la precisió fins 

al segon és suficient i no cal arribar, per exemple, al milisegon. A més, MySQL no disposa de 

cap tipus de dades nadiu que permeti aquest nivell de precisió, però arribat el cas es podria 

implementar amb camps numèrics, tot i que les recerques ordenades per temps es podrien 

complicar extraordinàriament.  

 

D’altra banda, aquestes dates s’emmagatzemen en la seva representació UTC (Coordinated 

Universal Time), equivalent, amb matisos, al GMT (Greenwich Mean Time) o com es coneix 

normalment, “hora del meridià de Greenwich”. En aquest sentit, cal assenyalar que MySQL 

disposa de la funció UTC_TIMESTAMP per obtenir el moment actual en UTC, que és la que 

s’empra per consignar el moment en el qual succeeix un esdeveniment. Posteriorment, aquesta 

data UTC és convertida en la seva representació local segons les preferències de l’usuari. Cal 

considerar que els usuaris poden ser mòbils i per tant es poden situar en qualsevol part del 

món, amb zones horàries diferents, països que emprin l’horari d’estiu i d’altres que no, d’altres 

amb les seves pròpies regulacions al respecte, etc. 
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Per exemple, en la presentació d’una data per a un usuari situat a Barcelona (UTC + 1) es 

sumarà una hora per la zona horària, més una altra hora si ens trobem dins del interval de 

dates de l’horari d’estiu. 

 

La classe Bean també ofereix getters i setters especialitzats, que podríem anomenar d’utilitat, 

per la conversió de valors interns de PHP en valors comprensibles per SQL, que seran emprats 

en les crides a la base de dades, així com conversions dels valors de temps, que com hem 

assenyalat anteriorment en la base de dades s’emmagatzemen en la seva representació en 

UTC però en la representació local per a l’usuari s’han de convertir en funció de la zona horària 

que hagi seleccionat en la seva configuració.  

 

Per tal d’exemplificar la diversitat de tipus de dades i formats amb les que s’ha de tractar en 

una aplicació d’aquest tipus, exposem a continuació aquests mètodes: 

+getField(entrada fieldName : String) : Object
+setField(entrada fieldName : String, entrada fieldValue : Object)
+getFieldSQLNumber(entrada fieldName : String) : String
+getFieldSQLString(entrada fieldName : String) : String
+getFieldSQLBoolean(entrada fieldName : String) : Short
+getFieldSQLDate(entrada fieldName : String) : String
+getFieldSQLDateOrNow(entrada fieldName : String) : String
+getFieldUTCDate(entrada fieldName : String) : Date
+getFieldLocalDate(entrada fieldName : String, entrada timeZone : String, entrada useDST : Boolean) : Date
+getFieldUTCDateStr(entrada fieldName : String) : String
+getFieldUTCDateWS(entrada fieldName : String) : String

-fields : Object
-connection : Object
-properties : Properties

Bean

 
Figura 20: Diagrama estàtic de la classe Bean 
 

getField(fieldName:String) : Object 

Retorna el valor de l’atribut referenciat pel nom 

 

setField(fieldName:String, fieldValue:Object) 

Inserta una nova entrada a l’array d’atributs, amb el nom i el valor que es passen en els 

paràmetres 

 

getFieldSQLNumber(fieldName:String) : String 

Retorna la cadena “NULL” si el valor apuntat pel nom del camp és nul o no existeix 

 

getFieldSQLString(fieldName:String) : String 
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Retorna la cadena “NULL” si el valor apuntat pel nom del camp és nul o no existeix, en cas 

contrari retorna el valor envoltat de cometes simples i substituint les cometes per dobles per 

evitar errors de SQL 

 

getFieldSQLBoolean(fieldName:String) : String 

Retorna la cadena “NULL” si el valor apuntat pel nom del camp és nul o no existeix, en cas 

contrari retorna 1 si el valor pot ser assimilita a cert segons les regles de PHP, o 0 en cas 

contrari  

 

getFieldSQLDate(fieldName:String) : String 

Retorna la cadena “NULL” si el valor apuntat pel nom del camp és nul o no existeix, en cas 

contrari retorna la data en format "Y-m-d H:i:s" apta per la seva inserció en la base de dades 

     

getFieldSQLDateOrNow(fieldName:String) : String 

Retorna la cadena "UTC_TIMESTAMP()" per inserir el moment actual si el valor apuntat pel 

nom del camp és nul o no existeix, en cas contrari retorna la data en format "Y-m-d H:i:s" apta 

per la seva inserció en la base de dades 

 

getFieldUTCDate(fieldName:String) : Date 

Retorna un objecte de data en representació UTC que és com s'emmagatzema internament i 

en la base de dades 

 

getFieldLocalDate(fieldName:String, timeZone:Stirng, useDST:Boolean) : Date  

Retorna un objecte de data ajustada a una zona horària determinada i a l'horari d'estiu, segons 

els valors que es passen en els paràmetres 

 

getFieldUTCDateStr(fieldName:String) : String 

Rretorna una data en el format "d/m/Y H:i:s" 

 

getFieldUTCDateWS(fieldName:String) : String 

Retorna una data en la seva representació UTC i en el format "Y-m-d H:i:s", apta per a ser 

transmesa per SOAP mitjançant el Web service 

 

La classe Bean ofereix també per a les seves classes filles la connectivitat amb la base de 

dades mitjançant el mètode createConnection(), amb responsabilitat de classe, el qual llegeix 

de l’arxiu de propietats config.properties els paràmetres necessaris per la connexió amb la base 

de dades MySQL. Cal assenyalar que, donat el baix volum d’activitat en el prototip, en el seu 

nivell de desenvolupament actual és suficient amb retornar la mateixa connexió a cada crida, 
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però que si fos necessari en aquest punt es podria implementar un pool de connexions que 

permetés controlar en tot moment el nombre de connexions actives. 

 

 

4.3.1.1.2 Classes filles de Bean 
 

Les classes d’entitat són totes filles de Bean. Abstreuen cada una de les entitats del negoci i 

aporten els mètodes específics per crear una instància, actualitzar, llegir, modificar i eliminar, és 

a dir, les conegudes operacions CRUD (Create-Read-Update-Delete). Aquestes operacions es 

realitzen mitjançant sentències SQL i la llibreria mysql que es troba per defecte en qualsevol 

instal·lació de PHP. 

 

Donada l’escassa lògica de negoci necessària per unes operacions relativament simples, no 

s’ha estimat convenient emprar determinats patrons del catàleg J2EE, com DAO (Data 

TransferObject) o VO (Value Object) per mentenir l’accés a dades en classes separades, sinó 

que aquest es realitza en la mateixa classe d’entitat. Malgrat això, cal assenyalar que cada 

entitat disposa d’un mètode toArray() per transformar els noms i valors dels seus atributs en 

una array associativa per tal de poder ser utilitzada per la llibreria kSOAP per la seva 

transmissió mitjançant un servei web. Aquesta implementació es podria considerar una 

adaptació de Transfer Object, donat que només conté els atributs de l’entitat sense cap lògica 

de negoci. 

 

Cada classe de negoci exposa com a públic un mètode save(), el qual internament realitza les 

operacions de INSERT o UPDATE en la base de dades, en funció de si existeix o no 

l’identificador únic autonumèric que és generat i mantingut pel sistema gestor de bases de 

dades en el moment de crear un nou registre. En aquest mètode, si cal alguna informació que 

no sigui pròpia de l’objecte però que calgui ja sigui per emmagatzemar correctament l’estat de 

l’objecte o bé per generar l’esdeveniment corresponent, es demanarà per paràmetre. 

 

A més, cada classe de negoci s disposa també d’un mètode estàtic getById(id:Long) per 

transformar un registre de la base de dades en una entitat en la memòria del servidor. A part, 

també es disposen, tal com s’espera, dels mètodes públics i protegits de la classe pare Bean.  

 

Cadascuna de les operacions CRUD generarà automàticament el seu Event (esdeveniment) 

corresponent, sense que calgui una intervenció específica dels components de controlador, 

presentació, o els altres possibles clients d’aquestes classes, exceptuant els casos on calgui 

proveir de informació per a la generació de l’esdeveniment que no estigui immediatament 

disponible per a la classe d’entitat. 
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4.3.1.1.3 Classe Event 
 

Donada la seva especial significació per l’establiment del model d’esdeveniments, comentem 

en detall la classe Event, que encapsula aquests objectes.  

 

+getById(entrada id : Long) : Event
+save()
+getEvents(entrada idUser : Long, entrada idGroup : Long, entrada timeFrom : Date) : Event[]
+toArray() : Object

-id : Long
-date : Date
-type : Short
-location : Short
-data : String

Event

Notification

-generat_per1

-agent

0..*

User

+notifica_que 1

+es_notificat 0..*

Group

-succeix_en

1

0..*

Forum

Post

Message

Resource

-objecte

0..1

0..*

-objecte

0..10..*

-objecte

0..1

0..*

-objecte

0..1

0..*

 
Figura 21: Diagrama estàtic de Event 
 

Com la resta de les classes de negoci, Event disposa d’un identificador únic, que és un camp 

autonumèric generat pel sistema gestor de bases de dades en el moment de la inserció, i dels 

mètodes toArray() i getById(id), juntament amb el mètode save() per emmagatzemar l’estat de 

l’objecte a la base de dades, a més dels mètodes heretats de Bean. Cal destacar que no hi ha 

cap sistema per actualitzar (update) un Event, donat que aquesta operació no té cap sentit: un 

esdeveniment és, per definició, inalterable des del moment de la seva creació fins que és 

eliminat de la base de dades. 

 

Tal com es mostra en el diagrama estàtic, cada Event es relaciona amb les següents entitats: 

 User: l’associació indica l’usuari que provoca o desencadena l’esdeveniment. Els 

esdeveniments del sistema o que no tinguin un usuari discernible poden tenir un usuari 

genèric. 

 Group: és el grup on succeeix l’esdeveniment, aplicable per a tots els esdeveniments 

amb l’excepció dels esdeveniments de sistema o de creació, actualització o baixa 

d’usuari, així com els relacionats amb els missatges privats. 

 Notification: Aquesta entitat compleix la funció de deixar constància de la comunicació 

d’un esdeveniment a un usuari, per tant, no tots els esdeveniments tindran una 

associació amb aquesta, donat que en segons els casos, la notificació es pot produir 
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sense que resulti d’interès deixar constància de la comunicació en el servidor, i es 

traslladi aquesta tasca als clients locals.  

 Resta d’entitats (Forum, Post, Message, Resource): en aquests casos l’associació 

només es crea si és necessària pel tipus d’esdeveniment. Per exemple, un 

esdeveniment de creació de Forum tindrà efectivament una associació amb el Forum 

creat, però no cap a la resta d’entitats. 

 

Respecte als atributs de Event, veiem que disposa d’un identificador únic, el qual igual que a la 

resta d’entitats, és un camp autonumèric generat pel sistema gestor de bases de dades en el 

moment de la inserció. A més, es existeix un camp de data que emmagatzema la marca 

temporal del moment en el qual s’ha produït el esdeveniment, en la seva representació UTC tal 

com hem comentat anteriorment, i dos camps numèrics que representen una codificació, que 

responen pel tipus d’esdeveniment i per la localització on s’ha produït. 

 

El tipus d’esdeveniment és la manera en la qual es construeix la jerarquia de Event, d’una 

manera més flexible que mitjançant una jerarquia de classes en el servidor, donat que si, per 

exemple, cal afegir un nou tipus d’esdeveniment, no cal crear una classe nova, sinó afegir un 

nou valor en el conjunt de valors admissibles per aquest atribut. ´ 

 

Cal considerar que, un cop creades les associacions amb la resta d’entitats, les quals ja hem 

vist que poden existir o no en funció del tipus d’esdeveniment, existeix molt poca informació 

específica en funció d’aquest tipus d’esdeveniment, per la qual cosa gairebé no caldrien 

atributs i mètodes específics a les classes filles per gestionar un esdeveniment específic. 

 

D’altra banda, cal considerar que els esdeveniments s’han de serialitzar en dades XML pel 

protocol SOAP per tal de ser transmesos pel servei web. Així, determinar el tipus 

d’esdeveniment mitjançant un codi en comptes del tipus de dada ens permet transmetre un sol 

tipus d’objecte, simplificant les comunicacions i dotant aquestes d’una major flexibilitat. Per tant, 

tots dos sistemes poden conviure perfectament, per exemple, un client pot establir una 

jerarquia d’esdeveniments en les seves classes pròpies, dotant a cada classe filla dels seus 

atributs i mètodes específics per la seva major conveniència. 

 

En el model proposat, la informació específica de cada esdeveniment s’emmagatzema a 

l’atribut data, que és una cadena de text formada per parells d’atributs nom-valor, separats pel 

caràcter “#”.  
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Per exemple, per a un esdeveniment de creació d’usuari, l’esdeveniment tindrà l’associació al 

nou usuari creat mitjançant l’emmagatzemament del seu identificador, i l’atribut data contindrà 

el següent valor: 
user_name=Josep Garcia#login=jgarcia 

Un cop transmès i processat l’esdeveniment, es pot mostrar a l’usuari aquesta notificació: 
01/05/2011 20:00:00 L’usuari Josep García s’ha donat d’alta en el 

sistema amb el nom “jgarcia”. 

 

Tal com s’observa, l’objectiu principal d’aquest sistema és permetre mostrar tota la informació 

necessària als clients per tal de mostrar notificacions prou entenedores i amigables, o fins i tot 

reconstruir les accions que han provocat l’esdeveniment en el sistema local. 

 

Cal considerar que aquesta informació està disponible immediatament amb la transmissió de 

l’esdeveniment, sense que calgui establir noves peticions al servidor per obtenir-la. Per 

exemple, en el cas exposat, l’esdeveniment mantindria una associació amb el nou usuari creat, 

però per tal de mostrar la informació complerta al client no caldria recuperar tota la seva 

informació connectant amb el servidor i subministrant-li l’identificador només per recuperar el 

seu nom i login i sense donar cap utilitat a la resta, sinó que aquestes dades ja estan 

disponibles per ser mostrades tan bon punt l’esdeveniment està disponible per al client. 

 

En cas de restriccions en les comunicacions, per exemple, per mancances de l’ample de 

banda, es podria suprimir la transmissió d’aquesta informació complementària, o bé establir la 

granularitat d’aquesta en funció de diversos paràmetres. En aquest sentit, la flexibilitat del 

sistema permet una àmplia gamma de possibilitats. 

 

Tot i que en el servidor no es construeix ja jerarquia de classes, mostrem a continuació una 

proposta per aquesta amb la finalitat d’exposar el model seguit. En els següents diagrames 

indicarem les entitats del model on l’associació amb cada tipus d’esdeveniment sigui efectiva, i 

hi afegirem uns mètodes de conveniència per obtenir fàcilment les dades consignades a 

l’atribut data. A més, afegim la codificació del tipus d’esdeveniment. 
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Esdeveniments de User 

 

1 USER_LOGIN Un usuari s’identifica correctament en el sistema 
2 USER_LOGIN_KO Un usuari falla a l’identificar-se en el sistema 
3 USER_CREATE Creació d’usuari 
4 USER_UPDATE Actualització d’usuari 
5 USER_DELETE Baixa d’usuari 
6 USER_JOIN_GROUP Un usuari s’uneix a un grup 
7 USER_LEAVE_GROUP Un usuari abandona un grup 

 

 

-id : Long
-date : Date
-type : Short
-location : Short
-data : String

Event

EventUser

+getName() : String
+getLogin() : String

+TYPE : Short = 1
EventUserLogin

+getName() : String
+getLogin() : String

+TYPE : Short = 3
EventUserCreate

+getName() : String
+getLogin() : String

+TYPE : Short = 4
EventUserUpdate

+getName() : String
+getLogin() : String
+getGroupName() : String

+TYPE : Short = 6
EventUserJoinGroup

+getName() : String
+getLogin() : String
+getGroupName() : String

+TYPE : Short = 7
EventUserLeaveGroup

+getName() : String
+getLogin() : String
+gtePassword() : String

+TYPE : Short = 0
EventUserLoginKO

+getName() : String
+getLogin() : String

+TYPE : Short = 5
EventUserDelete

-id : Long
-dateCreated : Date
-dateUpdated : Date
-status : Short
-login : String
-password : String
-name : String
-surname : String
-email : String
-phone : String
-country : String
-language : String
-timeZone : String
-useDST : Boolean

User

#generat_per

1

#agent

0..*

-id : Long
-dateCreated : Date
-dateUpdated : Date
-status : Short
-type : Short
-name : String
-description : String

Group

-s'uneix_a 1
-succeeix

0..*

-deixa_a1

-succeeix

0..*

 
Figura 22: Diagrama estàtic dels esdeveniments d'usuari 
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Esdeveniments de Group 

 

8 GROUP_CREATE Creació de grup 
9 GROUP_UPDATE Actualització de grup 

10 GROUP_DELETE Esborrat de grup 
 

 

-id : Long
-date : Date
-type : Short
-location : Short
-data : String

Event

EventGroup

+getName() : String
+getDescription() : String
+getUserName() : String

+TYPE : Short = 8
EventGroupCreate

+getName() : String
+getDescription() : String
+getUserName() : String

+TYPE : Short = 9
EventGroupUpdate

+getName() : String
+getDescription() : String
+getUserName()

+TYPE : Short = 10
EventGroupDelete

-id : Long
-dateCreated : Date
-dateUpdated : Date
-status : Short
-login : String
-password : String
-name : String
-surname : String
-email : String
-phone : String
-country : String
-language : String
-timeZone : String
-useDST : Boolean

User

#generat_per

1

#agent

0..*

-id : Long
-dateCreated : Date
-dateUpdated : Date
-status : Short
-type : Short
-name : String
-description : String

Group

#subjecte

1

#succeeix

0..*

 
 
Figura 23: Diagrama estàtic dels esdeveniments de grup 
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Esdeveniments de Forum 

 

11 FORUM_CREATE Creació de fòrum 
12 FORUM_UPDATE Actualització de fòrum 
13 FORUM_READ Lectura de fòrum 
14 FORUM_DELETE Esborrat de fòrum 

 

 

-id : Long
-date : Date
-type : Short
-location : Short
-data : String

Event

EventForum

+getName() : String
+getDescription() : String
+getUserName() : String

+TYPE : Short = 11
EventForumCreate

+getName() : String
+getDescription() : String
+getUserName() : String

+TYPE : Short = 12
EventForumUpdate

+getName() : String
+getDescription() : String
+getUserName()

+TYPE : Short = 14
EventForumDelete

-id : Long
-dateCreated : Date
-dateUpdated : Date
-status : Short
-login : String
-password : String
-name : String
-surname : String
-email : String
-phone : String
-country : String
-language : String
-timeZone : String
-useDST : Boolean

User

#generat_per

1

#agent

0..*-id : Long
-dateCreated : Date
-dateUpdated : Date
-status : Short
-type : Short
-name : String
-description : String

Group

#succeeix

1

#localització

0..*

+getName() : String
+getDescription() : String
+getUserName()

+TYPE : Short = 13
EventForumRead

-id : Long
-dateCreated : Date
-dateUpdated : Date
-status : Short
-type : Short
-subject : String
-description : String

Forum

#succeeix

1

#subjecte

0..*

 
Figura 24: Diagrama estàtic dels esdeveniments de fòrum 
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Esdeveniments de Post 

 

15 THREAD_CREATE Creació de fil 
16 THREAD_UPDATE Actualització de fil 
17 THREAD_READ Lectura de fil 
18 THREAD_DELETE Eliminació de fil 
19 POST_CREATE Creació de missatge de fòrum 
20 POST_UPDATE Actualització de missatge de fòrum 
21 POST_READ Lectura de missatge de fòrum 
22 POST_DELETE Esborrat de missatge de fòrum 

 

 

-id : Long
-date : Date
-type : Short
-location : Short
-data : String

Event

EventPost

+getSubject() : String
+getForumName() : Single
+getUserName() : String

+TYPE : Short = 15
EventThreadCreate

+getSubject() : String
+getForumName() : String
+getUserName() : String

+TYPE : Short = 16
EventThreadUpdate

+getSubject() : String
+getForumName() : String
+getUserName() : String

+TYPE : Short = 18
EventThreadDelete

-id : Long
-dateCreated : Date
-dateUpdated : Date
-status : Short
-login : String
-password : String
-name : String
-surname : String
-email : String
-phone : String
-country : String
-language : String
-timeZone : String
-useDST : Boolean

User

#generat_per

1

#agent

0..*-id : Long
-dateCreated : Date
-dateUpdated : Date
-status : Short
-type : Short
-name : String
-description : String

Group

#succeeix

1

#localització

0..*

+geSubject() : String
+getForumName() : String
+getUserName()

+TYPE : Short = 17
EventThreadRead

-id : Long
-dateCreated : Date
-dateUpdated : Date
-status : Short
-type : Short
-subject : String
-description : String

Forum

#succeeix

1

#localitzacio

0..*

+getSubject() : String
+getThreadSubject() : String
+getForumName() : Single
+getUserName() : String

+TYPE : Short = 19
EventPostCreate

+getSubject() : String
+getThreadSubject() : String
+getForumName() : String
+getUserName() : String

+TYPE : Short = 20
EventPostUpdate

+geSubject() : String
+getThreadSubject() : String
+getForumName() : String
+getUserName() : String

+TYPE : Short = 21
EventPostRead

+getSubject() : String
+getThreadSubejct() : String
+getForumName() : String
+getUserName() : String

+TYPE : Short = 22
EventPostDelete

 
Figura 25: Diagrama estàtic dels esdeveniments de missatge de fòrum 
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Esdeveniments de Message 

 

23 MESSAGE_CREATE Creació de missatge privat 
24 MESSAGE_READ Lectura de missatge privat 
25 MESSAGE_DELETE Esborrat de missatge privat 

 

 

-id : Long
-date : Date
-type : Short
-location : Short
-data : String

Event

EventMessage

+getSenderName() : String
+getReceriverName() : String
+getSubject() : String

+TYPE : Short = 23
EventMessageCreate

+getSenderName() : String
+getReceiverName() : String
+getSubject() : String

+TYPE : Short = 24
EventMessageRead

+getSenderName() : String
+getReceiverName() : String
+getSubject()

+TYPE : Short = 25
EventMessageDelete

-id : Long
-dateCreated : Date
-dateUpdated : Date
-status : Short
-login : String
-password : String
-name : String
-surname : String
-email : String
-phone : String
-country : String
-language : String
-timeZone : String
-useDST : Boolean

User

#generat_per

1

#agent

0..*

#emissor / receptor

1
0..*

 
 
Figura 26: Diagrama estàtic d'esdeveniments de missatge privat 
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Esdeveniments de Resource 

 

26 RESOURCE_CREATE Creació de recurs 
27 RESOURCE_UPDATE Actualització de recurs 
28 RESOURCE _READ Lectura de recurs 
29 RESOURCE_DELETE Eliminació de recurs 
30 RESOURCE_CHECK_OUT Reserva de recurs 
31 RESOURCE_CHECK_IN Alliberament de recurs 
32 RESOURCE_SET_PARENT Jerarquització de recurs 

 

-id : Long
-date : Date
-type : Short
-location : Short
-data : String

Event

EventResource

+getName() : String
+getDescription() : String
+getUserName() : String

+TYPE : Short = 26
EventResourceCreate

+getName() : String
+getDescription() : String
+getUserName() : String

+TYPE : Short = 27
EventResourceUpdate

+getName() : String
+getDescription() : String
+getUserName() : String

+TYPE : Short = 29
EventResourceDelete

-id : Long
-dateCreated : Date
-dateUpdated : Date
-status : Short
-login : String
-password : String
-name : String
-surname : String
-email : String
-phone : String
-country : String
-language : String
-timeZone : String
-useDST : Boolean

User

#generat_per

1

#agent

0..*-id : Long
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-dateUpdated : Date
-status : Short
-type : Short
-name : String
-description : String
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#succeeix

1
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0..*
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+TYPE : Short = 28
EventResourceRead
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1

#subjecte
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-dateCreated : Date
-dateUpdated : Date
-status : Short
-type : Short
-name : String
-descripcion : String
-URL : String
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+getName() : String
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+TYPE : Short = 30
EventResourceCheckOut
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+TYPE : Short = 31
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Figura 27: Diagrama estàtic d'esdeveniments de recurs 



PFC Aplicacions web per treball col·laboratiu - PAC 2 - Jordi Raya Lapuente 

Disseny i prototipatge d'un sistema d'events per a dispositius mòbils en el treball en grup 

pàg. 65 de 90 

4.3.1.2 Classes i planes de navegació 
 

La navegació es resol mitjançant planes PHP dinàmiques, que generen el codi HTML quan 

atenen la petició. Aquestes planes PHP es podrien classificar en diverses tipologies: formularis, 

que gestionen les operacions CRUD de les entitats, planes de menú que contenen enllaços a 

les operacions, i processos que processen una petició HTML i redireccionen la navegació cap 

una altra plana sense mostrar res a l’usuari. 

 

Mostrem a continuació un esquema de la navegació per la interfície web de l’aplicació, on es 

mostren els fluxos de informació més rellevants: 

 

OK

LOGIN 
ERROR

OK

loginindex.php

page.menu.p
hp

proc.login.p
hp

crear
usuari

form.user.ph
p

actualitzar
usuari

form.group.p
hp

crear
grup

form.user_gr
oups.php

unir-se
abandona

grup

page.menu_
group.php

grup

page.mail.ph
p

page.forum.p
hp

OK

mail

actualitzar
grup

OK

proc.exit.ph
p

end

forum
tauler

OK

OK

page.resourc
e.php

recurs

OK

form.mail.php

form.resourc
e.php

crear
actualitzar

recurs

crear
llegir

correu

OK

OK

 
Figura 28: Esquema de navegació 
  

Tal com s’observa, aquest esquema de navegació no empra la típica estructura MVC (Model-

View-Controller) a causa dels inconvenients que suposaria  implementar-la en PHP, donat que 

per efectuar una redirecció els paràmetres s’han d’afegir textualment a la URL, com correspon 

al mètode GET. En cas de emprar el mètode POST, com és habitual i recomanable en el cas 

dels formularis, el controlador hauria de capturar els paràmetres i afegir-los com a cadena de 

text, amb la qual cosa resultarien visibles per l’usuari i, a més, cal considerar que alguns poden 

resultar de gran extensió, com és el cas del text dels missatges.  

 

Existirien diversos sistemes per sortejar aquest inconvenient, com adreçar les peticions a una 

plana que omplís els paràmetres en un formulari i els redireccionés mitjançant POST, o bé 

emprar variables de sessió, però considerem que les complicacions afegides en la 

implementació no justifiquen els avantatges del patró MVC. 
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4.3.1.3 Classes d’utilitat 
 

Les classes d’utilitat tenen la missió de proporcionar serveis independents dels models 

d’entitats i de navegació emprats en el present projecte. La seva encapsulació en classes 

diferenciades presenta l’avantatge de permetre la seva fàcil reutilització en altres entorns. 

 

El servidor utilitza dues classes d’utilitat: un substitut de la classes Properties de l’entorn Java 

per tal de llegir i tractar parells de nom-valor d’arxius de text de configuració, i una alta que 

conté un conjunt de mètodes amb responsabilitat de classe per facilitar la recollida i tractament 

de paràmetres HTTP. 

 

 

4.3.1.4 Servei web 
 

La part servidora de l’aplicació exposa un servei web que permet la comunicació amb el client 

mòbil. Aquest servei consta principalment d’un mètode per obtenir el conjunt de Events per a 

un usuari en un grup determinat a partir d’una data concreta, ordenats segons la seva 

successió temporal. Per tant, aquest mètode requereix com a paràmetres el nom de l’usuari i la 

seva contrasenya, donat que no apliquem cap altre dispositiu de seguretat, l’identificador únic 

del grup per al qual es fa la petició i una data a partir de la qual es cerquen els esdeveniments. 

Els esdeveniments sense grup associat s’afegeixen també al llistat, i es delega en el client la 

responsabilitat de realitzar els altres tractaments que calgui realitzar per la seva exposició. 

 

El servei web està realitzat amb la llibreria NuSOAP que s’encarrega de la serialització i 

deserialització d’arrays associatius de PHP en estructures de dades SOAP, així com de la 

vinculació entre els mètodes exposats pel servei web i les funcions PHP corresponents. 

Aquestes funcions recullen els paràmetres e invoquen els mètodes estàtics corresponents de la 

classe Event que retornen un conjunt d’esdeveniments. Com cada Event disposa d’un mètode 

toArray() per tal de convertit les seves dades en un array associatiu de PHP, llavors aquestes 

dades poden ser transmeses sense necessitat de realitzar operacions especialitzades en els 

funcions de interfície del servei web. 
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4.3.2 Arquitectura de la part client mòbil 
 

La part client mòbil està prou condicionada per l’estructura de les aplicacions Android. Així, el 

punt d’entrada de l’aplicació el constitueix una classe que hereta de Activity, la qual mostra la 

pantalla inicial que demana el nom d’usuari i la contrasenya, i que gestiona el cicle de vida de 

l’aplicació. 

 

Les diverses pantalles que composen l’aplicació es generen mitjançant arxius XML que 

contenen les seves definicions i que, seguint les especificacions de la plataforma, 

s’emmagatzemen als directoris de recursos corresponents, així com altres arxius que contenen 

els literals de les etiquetes o les dades necessàries per la connexió amb el servidor. 

 

En la part client també existeix una classe Event, la qual, a diferència de la estructura que es 

segueix al servidor, constitueix la base d’una jerarquia de classes d’esdeveniment que hereten 

directament d’aquesta, segons els diagrames estàtics exposats anteriorment. D’aquesta 

manera, al reconstruir l’esdeveniment transmès pel web service, i encapsular-lo en una classe 

concreta segons el seu tipus, podem disposar de mètodes de conveniència per extreure, 

convertir i exposar la informació que s’emmagatzema al camp data. Aquesta necessitat no és 

tan evident en el servidor, però en el client mòbil els avantatges resulten prou obvis. 

 

La resta de classes d’aquesta part son classes d’utilitat, que realitzen tasques com les 

conversions de formats de dades o de proxy pel servei web. 
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4.3.3 Capa de dades en servidor 
 

Tal com s’ha assenyalat en l’apartat referent als requeriments tècnics, les dades necessàries 

pel funcionament de l’aplicació s’emmagatzemen de forma centralitzada en un servidor 

relacional MySQL. Per tant, en aquest apartat analitzarem com estructurar les dades que 

formen la capa de persistència en el servidor. 

 

4.3.3.1 Model entitat-relació 
 

Amb les entitats enumerades en l’anàlisi i el model estàtic i considerant les seves relacions, 

podem establir el següent diagrama E-R: 
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Figura 29: Diagrama E-R de les dades persistents en servidor 
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4.3.3.2 Representació d’Esdeveniment 
 

Cal assenyalar que el diagrama anterior és una simplificació creada únicament amb la finalitat 

de mostrar tot el sistema en un gràfic de mida tractable. Per entrar en el els detalls, a 

continuació analitzarem en profunditat l’entitat Esdeveniment i la seva jerarquia i relacions, que 

és el nucli del present projecte. 

 

Tal com s’observa, Esdeveniment es relaciona amb les principals entitats del sistema: Usuari, 

Grup, Fòrum, Missatge_Forum, Missatge_Privat i Recurs en funció de la capacitat que tenen 

aquestes entitats de provocar esdeveniments, normalment per acció d’un usuari humà o bé pel 

mateix sistema en determinats casos. Aquest fet es modelitza en les relacions anomenades 

Desencadena.  

 

Cal considerar que Esdeveniment segueix una jerarquia complexa, donat que la informació que 

cal emmagatzemar específica de cada tipus d’esdeveniment és variable. Encara que cada tipus 

d’esdeveniment contingui els mateixos atributs de informació i situem aquesta informació 

específica en un camp de text de longitud indeterminada, i que en cada instància la distinció 

entre el tipus d’esdeveniment només es realitzi per un simple cap que indica el tipus, aquesta 

jerarquia d’esdeveniments s’ha tenir present. 
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4.3.3.2.1 Esdeveniments desencadenats per la gestió d’usuaris 
 

En primer lloc, considerarem els esdeveniments que poden ser desencadenats per la gestió 

d’usuaris: 

 

ESDEVENIMENT

ESDEVENIMENT
D’USUARIUSUARI

D,T

ESDEVENIMENT
CREACIÓ D’USUARI

N1

AGENT

ESDEVENIMENT
ACTUALITZACIÓ D’USUARI

ESDEVENIMENT
BAIXA D’USUARI

ESDEVENIMENT
ALTA EN GRUP

ESDEVENIMENT
BAIXA EN GRUP

D, T

N

GRUP

1

N1

TE_USUARI

NO_TE_USUARI

N

PERTINENÇA

ROL1

M

ESDEVENIMENT
LOGIN

ESDEVENIMENT
LOGIN ERRONI

 
 
Figura 30: Diagrama E-R d'esdeveniments d'usuari 
 

 

Un esdeveniment provocat per un usuari ha de relacionar-se necessàriament amb una altra 

entitat de tipus Usuari, que és al mateix temps l’origen de l’esdeveniment donat que les accions 

són produïdes per agents humans, i al mateix temps l‘objecte de l’esdeveniment, ja que és la 

entitat que es crea, modifica o esborra. Entenent, com és obvi, que l’esborrat consisteix en una 

baixa lògica i no pas física.  

 

En el cas de la subscripció o cancel·lació de la subscripció a un grup, l’Esdeveniment s’ha de 

relacionar amb aquest Grup. 
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4.3.3.2.2 Esdeveniments desencadenats per la gestió de grups 
 

Considerem a continuació els esdeveniments relacionats amb grups: 
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Figura 31: Diagrama E-R d'esdeveniments de grup 
 

 

Tal com s’observa, aquestes relacions són prou senzilles donat que per a Grup només es 

consideren els esdeveniments resultants de les  típiques accions d’un CRUP, és a dir, crear, 

actualitzar i modificar, totes elles realitzades per un Usuari agent. 
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4.3.3.2.3 Esdeveniments desencadenats per la gestió de fòrums 
 

Analitzem a continuació el cas de les relacions amb fòrums, que és prou similar:  
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M
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Figura 32: Diagrama E-R d'esdeveniments de fòrum 
 

 

En aquest cas, els esdeveniments que s’han de considerar sobre un fòrum resulten més 

complerts ja que s’afegeix la lectura o consulta. A més, un Esdeveniment d’aquest tipus he de 

relacionar-se, a més de amb l’usuari que el desencadena i el Fòrum que és subjecte de les 

accions que provoquen els esdeveniments, amb el grup al qual pertany el fòrum, per tal 

d’accedir directament a la seva informació i facilitar les recerques d’esdeveniments relacionats 

amb un grup determinat 

 

Cal considerar que encara que Grup i Fòrum estiguin relacionats i per tant podríem arribar 

fàcilment a la informació del grup mitjançant el fòrum, donat que un Fòrum només es pot 

relacionar amb el Grup al quan pertany, optem per relacionar directament l’esdeveniment amb 

el grup per les raons d’eficiència assenyalades anteriorment. 
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4.3.3.2.4 Esdeveniments desencadenats per la gestió de fils i missatges de fòrum 
 

Les relacions d’un esdeveniment amb els fils i els missatges de fòrum es reflecteix en el 

següent diagrama: 
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Figura 33: Diagrama E-R d'esdeveniments de fils i missatge de fòrum 
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Tal com hem assenyalat anteriorment, considerem que un Fil no és sinó una especialització de 

Missatge_Forum, consistent en un missatge al quan es pot replicar. Evidentment, els 

esdeveniments de CRUD relacionats amb un fil no són de la mateixa natura que els relacionats 

amb els missatges de fòrum, per la qual cosa les especialitzacions de Esdeveniment que els 

recullen també són diferents. Per tant, tenim un grup d’especialitzacions de Esdeveniment que 

tracten les accions CRUD produïdes als fils, i un altre grup que s’encarrega de les accions 

CRUD produïdes als missatges que s’associen a aquests fils. 

 

Cada Esdeveniment es relaciona amb Usuari per assenyalar l’agent humà que el desencadena, 

i a més amb una instància de Fòrum i una altra de Grup. Hem de considerar que les relacions 

redundants s’estableixen, com en el cas anterior, per motius d’eficiència. Per exemple, en un 

missatge de fòrum podem accedir al fil al qual pertany i mitjançant aquest al grup, però si 

relacionem aquestes entitats directament amb l’esdeveniment, les recerques esdevindran més 

senzilles de realitzar.  
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4.3.3.2.5 Esdeveniments desencadenats per la gestió de missatges privats 
 

Mostrem a continuació les relacions d’esdeveniment amb els missatges privats: 
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Figura 34: Diagrama E-R d'esdeveniments de missatge privat 
 

 

En aquest cas cal comentar que les operacions no contemplen la modificació, donat que un 

missatge d’aquest tipus, per definició, és immutable un cop s’ha creat.  

 

D’altra banda, les dues relacions amb Usuari modelen el fet que un missatge privat té un 

emissor i un receptor. En cas de missatges amb receptors múltiples, es crearan tants missatges 

com receptors. També cal comentar que no existeix cap relació amb Grup, donat que un 

missatge es pot adreçar a qualsevol usuari del sistema. 
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4.3.3.2.6 Esdeveniments desencadenats per la gestió de recursos 
 

Les relacions dels esdeveniments amb els recursos es reflecteixen en el següent diagrama: 
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Figura 35: Diagrama E-R d'esdeveniments de recurs 
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En aquest cas, respecte a les accions CRUD cal assenyalar que la modificació d’un recurs pot 

ser el que es considera la creació d’una versió segons els casos, fet que no cal modelar 

mitjançant una entitat diferenciada. Els esdeveniments de reserva i alliberament corresponen a 

les conegudes accions check in i check out del repositoris de recursos i control de versions com 

CSV, Subversion, etc., que s’utilitzen per bloquejar un recurs per tal que pugui ser modificat per 

un usuari i per tornar-lo a disposició del grup respectivament. Aquesta darrera acció també 

podria crear una altra versió, segons els casos i la natura exacta del recurs. 

 

Finalment, la jerarquització implica assignar un recurs pare a un altre recurs (per exemple, un 

directori a un arxiu), motiu pel qual l’esdeveniment corresponent té dues relacions amb Recurs. 
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4.3.3.3 Model relacional 
 

Un cop disposem del diagrama E-R fem la transformació al model relacional, i obtenim el 

disseny lògic que es mostra en el següent gràfic1

 

: 

USERS

PK id COUNTER

 date_created DATETIME
 date_updated DATETIME
 status SMALLINT
 login VARCHAR(15)
 password VARCHAR(15)
 name VARCHAR(30)
 surname VARCHAR(30)
 email VARCHAR(30)
 phone VARCHAR(15)
 country CHAR(2)
 language CHAR(3)
 time_zone CHAR(9)
 use_dst BIT

GROUPS

PK id COUNTER

 date_created DATETIME
 date_updated DATETIME
 status SMALLINT
 type SMALLINT
 name VARCHAR(20)
 description VARCHAR(300)
FK1 idAdmin LONG

MEMBERSHIPS

PK id COUNTER

 date_created DATETIME
 date_updated DATETIME
 status SMALLINT
 role SMALLINT
FK1 idUser LONG
FK2 idGroup LONG

POSTS

PK id COUNTER

 date_created DATETIME
 date_updated DATETIME
 status SMALLINT
 type SMALLINT
FK1 idCreator LONG
FK3 idForum LONG
FK2 idThread LONG
 number SMALLINT
 subject VARCHAR(150)
 text TEXT(10)

MESSAGES

PK id COUNTER

 date_created DATETIME
 date_updated DATETIME
 status SMALLINT
 type SMALLINT
FK1 idSender LONG
FK2 idReceiver LONG
 is_read BIT
 date_read DATETIME
 subject VARCHAR(150)
 text TEXT(10)

EVENTS

PK id COUNTER

 date DATETIME
 type SMALLINT
 location SMALLINT
FK1 idAgent LONG
FK2 idGroup LONG
FK6 idForum LONG
FK3 idPost LONG
FK4 idMessage LONG
FK5 idResource LONG
 data TEXT(10)

RESOURCES

PK id COUNTER

 date_created DATETIME
 date_updated DATETIME
 name VARCHAR(150)
 status SMALLINT
 type SMALLINT
 URL VARCHAR(300)
FK1 idCreator LONG
FK2 idGroup LONG
FK3 idParent LONG
FK4 idOwner LONG

NOTIFICATIONS

PK id COUNTER

 date DECIMAL(10;2)
 type SMALLINT
 location SMALLINT
FK1 idUser LONG
FK2 idEvent LONG

FORUMS

PK id COUNTER

 date_created DATETIME
 date_updated DATETIME
 status SMALLINT
 type SMALLINT
 subject VARCHAR(150)
 description VARCHAR(300)
FK1 idGroup LONG
 idCreator LONG

 
Figura 36: Diagrama relacional 
 

                                                      
1 Emprarem l’anglès en la representació relacional per tal d’assegurar la translació a SQL i altres 
llenguatges de programació sense problemes. En tot cas, cal assenyalar que el plural de fòrum és fora, 
però emprarem “FORUMS” per evitar confusions lingüístiques. 
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La relació d’entitats i relacions resultants de la transformació al model relacional és la següent, 

considerant que hem optat per realitzar diverses simplificacions respecte al model E-R, com per 

exemple considerar “Rol” com atribut i no com a entitat, etc.: 

 

4.3.3.3.1 Entitats 
 

USERS (id

 

, date_created, date_updated, status, login, password, name, surname. email, 

phone, country, language, time_zone, use_dst) 

GROUPS (id

{ idAdmin } clau forana cap a USERS(id) 

, date_created, date_updated, status, type, name, description, idAdmin) 

 

FORUMS (id

{ idGroup } clau forana cap a GROUPS(id) 

, date_created, date_updated, status, type, subject, description, idGroup, 

idCreator) 

{ idCreator } clau forana cap a USERS(id) 

 

POSTS (id

{ idForum } clau forana cap a FORUMS(id) 

, date_created, date_updated, status, type, idCreator, idForum, idThread, number, 

subject, text) 

{ idThread } clau forana cap a POSTS(id) 

{ idCreator } clau forana cap a USERS(id) 

 

MESSAGES (id

{ idSender } clau forana cap a USERS (id) 

, date_created, status, type, idSender, idReceiver, is_read, date_read, subject, 

text) 

{ idReceiver } clau forana cap a USERS(id) 

 

RESOURCES (id

{ idCreator } clau forana cap a USERS(id) 

, date_created, date_updated, status, type, URL, idCreator, idOwner, idGroup, 

idParent) 

{ idOwner } clau forana cap a USERS(id) 

{ idGroup } clau forana cap a GROUPS(id) 

{ idParent } clau forana cap a RESOURCES(id) 

 

EVENTS (id

{ idAgent } clau forana cap a USERS(id) 

, date, type, location, idAgent, idGroup, idForum, idPost, idMessage, idResource, 

data) 
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{ idGroup } clau forana cap a GROUPS(id) 

{ idForum } clau forana cap a FORUMS(id) 

{ idPost } clau forana cap a POSTS(id) 

{ idMessage } clau forana cap a MESSAGES(id) 

{ idParent } clau forana cap a RESOURCES(id) 

 

4.3.3.3.2 Relacions 
 

MEMBERSHIPS (id, date_created, date_updated, status, role, idUser, idGroup) 

{ idUser } clau forana cap a USERS(id) 

{ idGroup } clau forana cap a GROUPS(id) 

 

NOTIFICATIONS (id

{ idUser } clau forana cap a USERS(id) 

, date, type, location, idUser, idEvent) 

{ idEvent } clau forana cap a EVENTS(id) 
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4.4 Problemes i dificultats 
 

Exposem a continuació els problemes més rellevants que han aparegut en la realització del 

present projecte, amb la finalitat de mostrar el conjunt d'experiències adquirides que es podrien 

extrapolar fàcilment a altres desenvolupaments d'aplicacions de caire similar. L’exposició 

segueix un ordre de menor a major gravetat i repercussions en la planificació. 

 

4.4.1 Codificacions 
 

En la implementació han aparegut diversos problemes relacionats amb  els jocs de caràcters, 

que s’han reflectit en l’aparició de símbols incorrectes en substitució de vocals accentuades i 

altres grafies pròpies del domini lingüístic català. La solució ha consistit en emprar sempre la 

popular codificació UTF-8 en les operacions de lectura i escriptura a base de dades, tal com es 

defineix en la connexió centralitzada que empra la classe Bean. També ha estat necessari 

indicar aquesta codificació en els arxius PHP (és a dir, que l’arxiu físic ha d’estar codificat en 

UTF-8) i en els missatges SOAP que tracta el servei web tant en la part client com servidora.l  

 

 

4.4.2 El problema del temps: zones horàries 
 

Per a qualsevol esdeveniment que es produeixi en l'aplicació, la data més important d'aquest és 

saber quan s'ha produït, és a dir, conèixer la marca temporal (timestamp

 

En una aplicació de mobilitat aquest requeriment obvi pot resultar més complicat d'implementar 

correctament del que sembla en una primera aproximació, donat que els diferents usuaris es 

poden ubicar en qualsevol part del món, amb zones horàries diferents, països que segueixin 

l'horari d'estiu i d'altres que no, etc. 

) per la qual podem 

ordenar els esdeveniments segons la seva successió en el temps. 

 

En aquest cas, hem optat per emmagtazemar les dates en el servidor en la seva representació 

UTC (Coordinated Universal Time), i cada client, ja sigui web o de mobilitat, haurà de fer les 

conversions oportunes per tal de mostrar-les correctament a l'usuari en funció de les seves 

preferències, on s'indica a quina zona horària s'ubica i si està emprant l'horari d'estiu o no. 

 

Aquesta aproximació s'aconsegueix mitjançant la funció de MySQL UTC_TIMESTAMP() que 

retorna el moment actual en la seva representació UTC. Per tant, el moment actual de 

l'esdeveniment no es determina en la part PHP sinó quan efectivament es fa l'operació en la 

base de dades, i posteriorment aquesta marca temporal es recupera per tal de dotar de 
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contingut al corresponent atribut de l'objecte d'entitat. Aquest detall és trivial, però pot tenir la 

seva importància en cas de manca de coordinació horària entre el servidor web i d'aplicacions i 

el servidor de base de dades. 

 

 

4.4.3 El problema del temps: precisió de les dates 
 

Un altre detall que cal considerar és que MySQL, a diferència d'altres sistemes gestors de 

bases de dades, no disposa de tipus de dades nadius que permeti una precisió més enllà dels 

segons, per exemple, en milisegons o microsegons. En conseqüència, s'ha emprat el tipus de 

dades datetime amb precisió als segons, donat que emprar un altre camp per augmentar la 

precisió complicaria innecessàriament l'arquitectura. Aquest fet no ha tingut major 

transcendència, donat que pel model d'esdeveniments proposats la precisió al segon és 

suficient, però caldria tenir-lo en consideració en altres entorns on la precisió en el marcat del 

temps fos un requeriment important.  

 

 

4.4.4 Implementacions de estàndards inexistents o incomplertes 
 

En el present projecte es va decidir en les fases inicials establir les comunicacions entre el 

servidor i els clients de mobilitat mitjançant un servei web (web service) amb el protocol SOAP, 

per ser un estàndard del W3C que gaudeix d’àmplia acceptació en les aplicacions empresarials 

per resoldre el problema de les comunicacions entre màquines i sistemes heterogenis. 

 

Aquesta decisió es va prendre abans de decidir les plataformes de implementació tant per la 

part servidora com per la part client mòbil, tot suposant que un estàndard tan acceptada i que 

és representatiu de l’estat de l’art de les aplicacions distribuïdes necessàriament havia d’estar 

implementat en qualsevol de les opcions que poguéssim escollir pel desenvolupament, i a més 

en implementacions prou complertes, testades i distribuïdes per defecte en qualsevol 

configuració de instal·lació. 

 

En el moment de implementar, hem trobat que en el cas de PHP, la implementació dels serveis 

web és incomplerta i, el que és més greu, no està disponible per defecte sinó que és una 

extensió que ha de ser activada explícitament en la instal·lació, d’una manera que potser no 

sigui possible en cas de contractació d’un hosting extern. En el cas d’Android el cas és més 
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greu: senzillament, no hi ha suport nadiu pels serveis web2

 

, ni un bastiment equiparable a 

Apache Axis, per posar un exemple. 

La solució ha estat l’ús de llibreries externes per tal de disposar de serveis web amb SOAP: 

NuSOAP per PHP i kSOAP2 per Android. Aquestes llibreries no ofereixen una implementació 

complerta de l’estàndard, però si que han resultat suficients per als propòsits del present 

projecte. Per exemple, cap de les dues suporta els tipus de dades per temps de SOAP, així que 

les marques temporals es transmeten com cadenes de text i es fan les conversions oportunes.  

 

Per descomptat, no hi ha conversió automàtica en tipus de dades dissenyats a mida per cada 

plataforma (com classes, etc.) i en general el procés resulta prou manual, a excepció de la 

serialització i deserialització del XML, i a més la documentació i exemples son escadussers i 

sovint no estan proporcionats pels proveïdors, però es pot aconseguir la implementació.  

 

La conclusió que hem de treure d’aquesta experiència és que no cal confiar en la 

implementació complerta i eficient d’un estàndard en totes les plataformes, per molt popular 

que sigui, molt especialment en les plataformes orientades a la mobilitat que donen prioritat a la 

lleugeresa, com Android o J2ME. Per tant, en una situació similar, la decisió dels estàndards a 

emprar ha d’estar necessàriament condicionada per l’estat actual de la seva implementació. 

  

                                                      
2 Suposem que aquesta mancança es deu a que Android recolza la tendència actual cap als serveis 
REST (Representational State Transfer), i a l’ús de JSON (JavaScript Object Notation) per encapsular les 
dades.  
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4.5 Conclusions 
 

Com a conclusió del present treball, podem assenyalar que, tal com demostra l’experiència 

d’usuari, les notificacions dels esdeveniments que succeeixen en un entorn de web 

col·laborativa contribueixen en gran mesura a enriquir la utilització d’aquesta, i fins i tot poden 

esdevenir un factor crític en determinades circumstàncies, per exemple, quan el factor temps 

és prioritari i el treball en grup requereix una seqüenciació de diversos treballs individuals. 

 

En l’estat de l’art de la tecnologia, és perfectament possible aprofitar les possibilitats dels 

dispositius mòbils per contribuir a un major flux de dades en la informació d’aquestes 

notificacions, al permetre que els usuaris, en circumstàncies normals, estiguin assabentats en 

tot moment dels esdeveniments provocats per les accions dels altres usuaris, sense necessitat 

d’accedir a un ordinador amb connexió a Internet. 

 

Per tal d’aconseguir aquestes notificacions, cal, principalment, un model de dades que 

contempli un anàlisi i disseny prou exhaustius amb capacitat de previsió de tots els possibles 

esdeveniments susceptibles de ser notificats que puguin succeir, però al mateix temps ha de 

resultar prou flexible com per permetre un fàcil manteniment i possibles ampliacions a mesura 

que apareguin noves necessitats en l’aplicació. El model proposat disposa d’enllaços a tots els 

possibles objectes de negoci involucrats i preveu la necessitat de consignar dades específiques 

segons el tipus d’esdeveniment, motius pel quals podem considerar que es cobreixen els 

requeriments bàsics i es deixa prou marge per possibles ampliacions. 

 

En un nivell més tècnic, cal que l’aplicació, en el seu conjunt formada per elements prou 

heterogenis com un servidor de bases de dades, una part servidora construïda en la plataforma 

PHP i una part client en la plataforma Android, pugui interactuar en conjunt de manera 

transparent a l’usuari. Per aconseguir aquesta funció cal recórrer a estàndards consolidats pels 

missatges d’aplicacions distribuïdes i la seriació i deserialització d’objectes, com SOAP en el 

present cas, que ha mostrat amb escreix la seva capacitat per acomplir aquesta funció malgrat 

el fet de disposar només d’implementacions parcials de l’estàndard. Així, el desenvolupament 

del prototipus ha demostrat que aquesta integració és possible un cop superades les dificultats 

inicials.   

 

Com succeeix en tota aplicació, una aplicació web col·laborativa amb un model 

d’esdeveniments com el desenvolupat en el present projecte requereix un compromís entre 

diverses forces contraposades. Per exemple, un model complex i exhaustiu pot resultar molt 

eficient però esdevenir inflexible, la velocitat en la transmissió de dades potser faci obviar 

transmetre informació important amb la finalitat de rebaixar el volum de informació, i un servidor 
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lleuger i ràpid necessàriament ha de delegar part de les seves tasques en un client pesant. El 

model exposat considera aquestes forces contraposades i ofereix propostes com la graduació 

en la granularitat de les dades transmeses i un compromís entre flexibilitat i exhaustivitat en el 

disseny, alhora que considera l’estat de l’art de l’enginyeria del programari per resoldre 

qüestions com la utilització de estàndards o la reutilització de codi. 

 

En tot cas, un correcte ajustament dels paràmetres que influeixen en el rendiment de l’aplicació 

i en la experiència dels usuaris en emprar aquesta ja sigui des de la web o des d’un dispositiu 

mòbil requereix un conjunt de proves complert i la valoració d’usuaris reals, elements que 

escapen als objectius del present treball.      
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6 Annexos 
 

6.1 Directori de recursos 
 

Consignem en aquest apartat els diversos recursos que s’han emprat en la realització del 

present projecte, entenent com a tals les planes oficials dels proveïdors programari, les 

referències de les APIs utilitzades, fòrums i comunitats de desenvolupadors, etc. 

 

6.1.1 Eclipse 
Eclipse is an open source community whose projects are focused on building an extensible 
development platform, runtimes and application frameworks for building, deploying and 
managing software across the entire software lifecycle 
http://www.eclipse.org 
 
 
6.1.2 MySQL 
The world's most popular open source database 
http://www.mysql.com 
 
MySQL 5.6 Reference Manual 
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/index.html 
 
 
6.1.3 PHP 
PHP is a widely-used general-purpose scripting language that is especially suited for Web 
development and can be embedded into HTML. 
http://www.php.net 
 
PHP Manual 
http://www.php.net/manual/en/index.php 
 
NuSOAP - SOAP Toolkit for PHP 
NuSOAP is a rewrite of SOAPx4, provided by NuSphere and Dietrich Ayala. It is a set of PHP 
classes - no PHP extensions required - that allow developers to create and consume web 
services based on SOAP 1.1, WSDL 1.1 and HTTP 1.0/1.1. 
http://sourceforge.net/projects/nusoap 
 
 
6.1.4 Android 
Android is a software stack for mobile devices that includes an operating system, middleware 
and key applications 
http://www.android.com 
 
Android developers 
http://developer.android.com/index.html 
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Android SDK 
http://developer.android.com/sdk/index.html 
 
Android Development Tools (ADT) Plugin for Eclipse 
http://developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html 
 
ksoap2-android 
The ksoap2-android project provides a lightweight and efficient SOAP library for the Android 
platform.  
http://code.google.com/p/ksoap2-android 
 
 
 
6.1.5 Web services 
A Web service is a method of communication between two electronic devices over a network. 
The W3C defines it as "a software system designed to support interoperable machine-to-
machine interaction over a network. It has an interface described in a machine-processable 
format (specifically Web Services Description Language WSDL). Other systems interact with the 
Web service in a manner prescribed by its description using SOAP messages, typically 
conveyed using HTTP with an XML serialization in conjunction with other Web-related 
standards." 
 
Web Services Architecture 
http://www.w3.org/TR/ws-arch 
 
Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0 Part 1: Core Language 
http://www.w3.org/TR/wsdl20 
 
Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0 Part 2: Adjuncts 
http://www.w3.org/TR/wsdl20-adjuncts 
 
SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition) 
http://www.w3.org/TR/soap12-part1 
 
SOAP Version 1.2 Part 2: Adjuncts (Second Edition) 
http://www.w3.org/TR/soap12-part2 
 
soapUI 
soapUI is the world's most complete testing tool, with support for the entire testing process. 
http://www.soapui.org  
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6.2 Notes de instal·lació 
 

6.2.1 Part servidora 
 

Per la instal·lació de la part servidora cal un servidor web amb capacitat d’executar PHP 5.0 o 

superior. Típicament, aquest servidor serà Apache. També cal accés a un servidor MySQL. 

 

El lliurament consisteix en un arxiu comprimit jrayal_pfc_servidor.zip que conté el 

directori /pfc, el qual disposa de tots els arxius necessaris per l’execució de l’aplicació. Aquest 

directori s’ha de descomprimir en el directori d’aplicacions del servidor web, que en el cas 

d’Apache usualment és /htdocs 

 

Dins el directori hi ha un arxiu database.sql que conté les comandes que s’han d’executar 

en el servidor MySQL per tal de crear la base de dades i omplir-la amb les dades inicials. 

 

Les dades necessàries per la connexió es poden modificar a l’arxiu config.properties, el 

qual funciona com un típic arxiu de properties de Java. Per defecte, la configuració està 

predeterminada per la instal·lació per defecte de la popular distribució XAMPP amb les 

següents dades de connexió: 
db_host=localhost 

db_port=3306 

db_user=root 

db_password= 

db_schema=PFC  

 

Un cop descomprimida l’aplicació i configurada la base de dades es pot comprovar el 

funcionament obrint un navegador i anant a la següent adreça: 

http://www.servidor.edu/pfc ; si es tracta d’una instal·lació local aquesta adreça 

típicament serà  http://localhost/pfc 
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6.2.2 Part client mòbil 
 

El codi font de l’aplicació client es lliura en un arxiu comprimit, jrayal_pfc_client.zip , 

que conté el directori /PFC, el qual correspon al directori de treball del projecte en l’IDE Eclipse. 

 

L’executable es lliura en l’arxiu PFC.apk , signat digitalment i per tant apte per la instal·lació. 

 

Per instal·lar l’aplicació en l’emulador cal seguir els següents passos (pressuposant que 

Android SDK ja està instal·lat i l’emulador configurat): 

 

 Crear la variable del sistema SDK_ROOT i donar-li el valor del directori  /tools 

d’Android SDK 

 Executar l’emulador mitjançant SDKManager.exe, seleccionant Virtual devices > 

emulador > Start 

 Copiar PFC.apk al directori /tools d’Android SDK 

 Situar-se en el directori /tools d’Android SDK i executar adb install PFC.apk 

 Seleccionar la llista d’aplicacions instal·lades en l’emulador i executar PFC 

 

Per instal·lar l’aplicació en un dispositiu Android real connectat a un ordinador per USB 

(pressuposant que Android SDK ja està instal·lat i també el driver USB Android): 

 

 En el dispositiu Android, anar a Ajustes > Aplicaciones i marcar la opció “Fuentes 

desconocidas” 

 En el dispositiu Android, anar a Ajustes > Aplicaciones > Desarrollo i marcar les 

opcions “Depuraciónde USB” i “Permitir ubicaciones falsas” 

 Connectar el dispositiu Android per USB  

 Situar-se en el directori /platform-tools d’Android SDK i executar adb install 

[path/]PFC.apk , on [path] correspon a la ruta necessària per arribar a PFC.apk 

 Seleccionar la llista d’aplicacions instal·lades en el dispositiu i executar PFC 

 

Cal considerar que el nom dels menús i la seva ubicació exacta pot variar en funció de la versió 

d’Android. L’exemple explicat correspon a la versió amb la que s’ha realitzat l’aplicació, Android 

2.2 Froyo, en un dispositiu configurat en castellà. 
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