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La web col·laborativa I

• Entorn de treball en grup mitjançant tecnologies web

• Aplicacions: 

• aprenentatge

• desenvolupament de programari

• teletreball en general

• diverses finalitats lúdiques

Introducció



La web col·laborativa II

• Aplicació integrada com a compendi de diversos tipus 

d’aplicacions: 

• proveïdors de continguts

• fòrums web

• correu electrònic basat en web

• repositoris de programari

Introducció



La web col·laborativa III: esdeveniments

• Els esdeveniments són objectes de programari que encapsulen 

el concepte que “ha succeït alguna cosa”

• Permeten als usuaris estar assabentats de les activitats d’altres 

usuaris, els administradors, el sistema, etc.

• Cal un model teòric pel seu anàlisi, disseny e implementació, en 

el marc d’una web col·laborativa

Introducció



La web col·laborativa IV: notificació d’esdeveniments

Introducció

• Els usuaris han de poder estar 

notificats dels esdeveniments en 

qualsevol moment i des de qualsevol 

lloc (idealment)

• Els terminals mòbils permeten la 

notificació dels esdeveniments que 

s’enregistren en un servidor centralitzat



Objectius

• Analitzar i dissenyar un model teòric d’esdeveniments apte per la 

mobilitat

• Implementar el model teòric en un prototipus amb les 

funcionalitats bàsiques

• Avaluar les eines emprades i les solucions proposades als 

problemes que puguin sorgir

Introducció



El prototipus I

• El prototipus es divideix conceptualment en:

o part servidora i client web

o part client mòbil

o sistema de connexió

Introducció



El prototipus II: part servidora i client web (1)

Introducció

• Aplicació web amb arquitectura de 3 capes



El prototipus II: part servidora i client web (2)

Introducció

• Capa de dades: base de dades MySQL

o sistema gestor de bases de dades relacional

o codi lliure, àmplia disponibilitat, facilitat per 

trobar hosting



El prototipus II: part servidora i client web (3) 

Introducció

• Capa de negoci: scripts en PHP

o llenguatge de script dissenyat pel desenvolupament web

o suport per orientació a objectes (versions recents)

o excel·lent integració amb MySQL

o codi lliure, àmplia disponibilitat, facilitat per trobar hosting



El prototipus II: part servidora i client web (3) 

Introducció

• Capa client: 1- client web

o navegador web estàndard

o client lleuger: els scripts php processats arriben com flux 

de dades HTML i només cal mostrar-los

o estàndards definits per l’W3C: HTTP, XHTML, CSS



El prototipus III: part client mòbil

Introducció

• Capa client: 2- client mòbil

o aplicació Android

o client pesant: aplicació desenvolupada a mida que rep 

dades XML i les tracta i emmagatzema per minimitzar el 

tràfic



El prototipus IV: connexió client - servidor

Introducció

• Es realitza mitjançant Web Services

o estàndard de l’W3C

o protocol SOAP de transmissió de 

dades basat en XML

o protocol WSDL de definició del 

servei basat en XML

o eines per serialitzar i deserialitzar 

objectes de programari



Casos d’us

Requeriments i anàlisi

S’utilitzen diagrames de casos d’us per modelar les accions dels 

usuaris sobre les entitats (elements de la web col·laborativa)



Elements de la web col·laborativa I

Requeriments i anàlisi

• Usuaris

• Grups

• Fòrums i taulers

• Missatges privats

• Recursos

• Esdeveniments



Elements de la web col·laborativa II: Usuaris (1)

Requeriments i anàlisi

• Visitants: usuaris no registrats

• Usuaris registrats

• Administradors: creadors de grups 

amb privilegis sobre aquests



Elements de la web col·laborativa II: Usuaris (2)

Requeriments i anàlisi

El sistema identifica i recorda als usuaris registrats i administradors



Elements de la web col·laborativa III: Grups

Requeriments i anàlisi

• conjunt d’usuaris que realitzen una 

tasca comuna

• administrats per l’usuari que els crea

• un usuari pot pertànyer a diversos 

grups i exercir diferents rols en cada un 

d’ells



Elements de la web col·laborativa IV: Fòrums

Requeriments i anàlisi

• conjunts de fils de discussió d’un 

grup que al seu torn agrupen 

missatges públics dels usuaris

• el tauler és un fòrum especial en el 

qual només pot escriure 

l’administrador del grup



Elements de la web col·laborativa V: Missatges privats

Requeriments i anàlisi

• missatges adreçats d’un usuari a 

un altre

• l’emissor i el receptor no han de 

pertànyer necessàriament al mateix 

grup

• similar al correu electrònic amb 

interfície web



Elements de la web col·laborativa VI: Recursos

Requeriments i anàlisi

• arxius, URLs, bases de dades, i 

altres elements necessaris per la 

tasca del grup

• poden ser el producte del treball en 

grup

• els arxius es poden reservar i 

alliberar per evitar solapaments 

entre els membres del grup



Elements de la web col·laborativa VII: Esdeveniments (1)

Requeriments i anàlisi

• abstreuen la idea de succés, que “alguna cosa ha succeït al 

sistema”

• normalment son resultat de l’acció d’un altre usuari sobre 

alguna entitat o entitats

• s’enregistren a la base de dades com la resta d’entitats

• es creen automàticament quan succeeix el fet al qual fan 

referència



Elements de la web col·laborativa VII: Esdeveniments (2)

Requeriments i anàlisi

• la seva creació i gestió és transparent per als usuaris



Elements de la web col·laborativa VII: Esdeveniments (3)

Requeriments i anàlisi

• es notifiquen per demanda dels usuaris (pull)



Disseny

• en el servidor i client mòbil les entitats (elements de la web 

col·laborativa) s’abstreuen en classes

• PHP no és una plataforma orientada a objectes, però té 

suport per objectes, per tant es poden aplicar les tècniques 

de la programació orientada a objectes

• Android utilitza el llenguatge Java i disposa de més facilitats 

per tractar amb objectes

Jerarquia de classes I



Disseny

Jerarquia de classes II

S’utilitzen diagrames estàtics UML per modelar les entitats i les 

seves relacions



Disseny

Jerarquia de classes III: tipus de classes

• classes d’entitat: abstreuen els conceptes que representen 

les entitats (usuari, fòrum, esdeveniment...)

• classes de navegació: utilitzades per la interfície web en 

servidor i pels elements de GUI en el client mòbil

• classes d’utilitat: realitzen tasques comunes i són 

potencialment reutilitzables en altres aplicacions



Disseny

Jerarquia de classes IV: classes d’entitat (1)

L’arrel de la jerarquia de classes és la classe Bean, que proporciona 

serveis comuns com la connexió a base de dades o les conversions 

de tipus



Disseny

Jerarquia de classes IV: classes d’entitat (2)

Les classes filles de Bean abstreuen les entitats de negoci i 

emmagatzemen els atributs i mètodes propis, com els responsables 

de recuperar i emmagatzemar els objectes de la base de dades



Disseny

Jerarquia de classes V: model d’esdeveniments (1)

La base del model d’esdeveniments és la classe Event



Disseny

Jerarquia de classes V: model d’esdeveniments (2)

Atributs de la classe Event

• id: identificador únic

• date: moment en que es produeix l’esdeniment, en representació 

UTC (Universal Coordinated Time)

• type: codi numèric que indica el tipus d’esdeveniment

• location: codi numèric que indica la localització de l’esdeveniment

• data: text consistent en parelles de nom-valor separades per “#” 

per emmagatzemar informació auxiliar que ajuda a la representació 

sense necessitar de fer noves crides a la base de dades o al servei 

web



Disseny

Jerarquia de classes V: model d’esdeveniments (3)

Atributs de la classe Event: exemple d’ús de l’atribut data

• Esdeveniment de creació de missatge de fòrum: el camp data 

conté user_name=Josep#subject=Presentació#thread_subject=Iniciem 

el curs

• D’aquesta manera evitem crides per obtenir aquesta informació 

(nom de l’usuari, tema del missatge i tema del fil) de User i Post

• Poden existir classes filles de Event que disposin de mètodes de 

conveniència per tractar aquesta informació, donat que depèn del 

tipus d’esdeveniment



Disseny

Jerarquia de classes V: model d’esdeveniments (4)

Relacions de la classe Event

• Event disposa d’atributs per relacionar-se amb la resta d’entitats: 

User, Group, Forum, Post, Message, Resource

• La relació només existeix si té sentit pel tipus d’esdeveniment, si 

no, és nul·la

• En cas necessari, es podria recuperar cada entitat involucrada en 

un esdeveniment per reproduir-lo en altres entorns

• La relació amb Notificacion s’utilitza per saber quan i com un usuari 

ha estat notificat d’un esdeveniment



Disseny

Jerarquia de classes V: model d’esdeveniments (5)

Jerarquia de Event: es pot crear una jerarquia a partir de Event 

segons el tipus d’esdeveniment



Disseny

Model de dades I 

A partir del model estàtic es modela la persistència mitjançant 

diagrames E-R



Disseny

Model de dades II 

Dels diagrames E-R s’extreu 

el model relacional



Disseny

Servei web I

• el servidor exposa un servei web per comunicar els 

esdeveniments

• el client mòbil ja coneix el endpoint i no es fa servir cap 

directori de serveis

• el client mòbil demana els esdeveniments per a un usuari a 

partir d’una data concreta que és el darrer cop que es va 

consultar. Aquesta data l’emmagatzema internament

• el client mòbil obté un array d’esdeveniments



Disseny

Servei web III

• el servidor serialitza els objectes PHP en dades XML 

segons els protocol SOAP

• el client deserialitza les dades XML en objectes Java



Disseny

Servei web III

• finalment, el client mostra els esdeveniments a l’usuari



Problemes i conclusions

Problemes i dificultats I

• Problema: sistemes heterogenis (servidor de base de 

dades, servidor web, servei web, client, mòbil) amb diferents 

codificacions de caràcters

• Solució: emprar en cada document i en cada configuració 

de programari la codificació UTF-8, cal revisar la opció en 

cada sistema

Moltes grÃ cies Moltes gràcies



Problemes i conclusions

Problemes i dificultats II

• Problema: els usuaris mòbils poden estar en zones horàries 

diferents i emprar l’horari d’estiu o no

• Solució: emmagatzemar les dates en UTC (Universal 

coordinated Time) i convertir-les segons les preferències de 

l’usuari



Problemes i conclusions

Problemes i dificultats III

• Problema: el tipus de dada datetime de mySQL només 

permet precisió fins als segons

• Solució: cap, la precisió fins als segons es considera 

suficient en aquest entorn. Si no ho fos s’hauria de canviar el 

sistema gestor de bases de dades o utilitzar un camp numèric 

per les fraccions de segon



Problemes i conclusions

Problemes i dificultats IV

• Problema: PHP i Android no tenen suport pels serveis web, 

o està limitat i no sempre disponible segons els entorns

• Solució: s’utilitzen les llibreries externes nuSOAP i kSOAP 

respectivament. Son lleugeres i fàcils d’utilitzar però no són 

implementacions complertes de les especificacions, encara 

que si es converteixen certes dades en cadenes de text 

resulten suficients en la majoria dels casos



Problemes i conclusions

Conclusions

• L’ús d’esdeveniments enriqueixen l’experiència de l’usuari 

de la web col·laborativa

• Els dispositius mòbils permeten la notificació dels 

esdeveniments en tot moment

• El model d’esdeveniments ha de ser exhaustiu però flexible 

alhora

• Els estàndards poden resoldre els problemes derivats de la 

heterogeneïtat dels diversos components
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