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Abstract
The InnovaCampus’ statistics module is a free distribution project to be used all together with the
other application’s modules.
InnovaCampus is an application where university students test themselves through the Internet.
Afterwards, a teacher can analyze their results and reach conclusions about the average level or,
more specifically, about a unique student.
The project focuses its functionality on the second part of this process and provides an easy way to
handle all the information. In order to do so, it retrieves data from a database to calculate useful
values (i.e. mean, standard deviation, etc.) and to generate dynamic charts.

Resum
El mòdul d’estadı́stiques d’InnovaCampus és un projecte de lliure distribució per ser utilitzat conjuntament amb els altres mòduls de l’aplicació.
InnovaCampus és una aplicació que permet l’autoavaluació d’estudiants universitaris a través d’Internet. Posteriorment, un professor pot analitzar-ne els resultats i obtenir conclusions sobre el nivell
general o d’un estudiant concret.
El projecte se centra en implementar la funcionalitat de la segona part del procés tot facilitant la
lectura dels resultats. Per fer-ho, obté dades d’una base de dades i les opera per a generar valors
estadı́stics i gràfiques dinàmiques.

Índex
1 Introducció

3
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3.7 Exportació de dades . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

25
25
27
30
36
38
41
46

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

4 Conclusions i Treball Futur

49

A Tecnologies emprades
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Capı́tol 1

Introducció
Avui en dia i cada cop més, Internet és una de les eines més utilitzades per la societat i ha esdevingut
part esencial en la vida de les persones. Tant és aixı́, que no deixen d’aparéixer nous serveis Web
en detriment de les aplicacions d’escriptori. En aquest procés evolutiu hi queda inclosa la docència
virtual, un àmbit gairebé oblidat i que podria oferir grans possibilitats tan als alumnes com als
professors.
Per satisfer aquesta necessitat sorgı́ InnovaCampus, una aplicació Web que permet l’autoavaluació
dels estudiants a través d’Internet. L’actual programari, però, presenta grans mancances que li
impedeixen ser explotada amb total efectivitat.
Aquest projecte neix amb la idea de millorar un d’aquests principals problemes: el mòdul d’estadı́stiques. Durant el transcurs d’aquest document anirem veient tot el que ha suposat fer front a
aquesta deficiència i tractarem, únicament i exclusiva, les decisions i altres aspectes d’implementació.
Un dels principals requeriments ha estat mantenir la llicència utilitzada per InnovaCampus, és a
dir, la GNU General Public License. Aquesta llicència garanteix el dret de la lliure distribució de
programari i implica que tot el conjunt de biblioteques i components que hem utilitzat, han d’estar
sota la mateixa.
Finalment, hem de dir que, paral·lelament a aquest projecte, n’hi ha dos més que intenten millorar
altres mòduls amb problemes. Per aquest motiu, ha resultat imprescindible treballar en comunitat
per establir la base que tots tres comparteixen. Aixı́ doncs, cal remarcar que l’aplicació resultant no
es pot entendre per separat, sinó en el context d’aquestes altres aplicacions i, en general, d’InnovaCampus.

Objectius
El principal objectiu d’aquest projecte, és solucionar la manca de claredat en el mòdul actual tot
afegint noves funcionalitats i estadı́stiques. Les dades necessàries per generar aquesta informació
s’obtindran a mesura que els estudiants de les assignatures s’examinin i realitzin tests. És a partir
d’aquest punt on entra en joc la nostra aplicació, que s’encarregarà de generar valors calculats i
gràfiques per permetre presentar informes amb resultats fàcils de digerir. Totes aquestes possibilitats,
però, estaran disponibles únicament per als professors i els hi permetrà saber l’estat del seu alumnat
en general o bé per estudiants concrets.
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Notacions i convencions
Per ajudar a entendre al màxim aquest document hem utilitzat una sèrie de convencions en tot el
text:
Els requadres com aquest contenen informació addicional referent a aspectes
relacionats amb el que s’està tractant en la secció, però que no són importants
en l’aplicació que desenvoluparem.
Les informacions en cursiva se solen referir a noms propis o a termes en anglès. Si el nombre d’ocurrències d’aquests termes és alta, s’acostuma a deixar d’utilitzar la cursiva a mesura que s’avança
en el text.
Aquest tipus de lletra s’utilitza per fer referència a directoris, urls, fitxers, noms
de classes, atributs i operacions.
Finalment, els exemples de codi més o menys extensos es mostraran de la següent manera:
Aquests requadres s’utilitzen per mostrar fragments de codi d’exemple.
S’utilitza per reproduir qualsevol tipus de codi.

Com està estructurat aquest document
La memòria d’aquest projecte està dividida en capı́tols i seccions. El contingut de cada capı́tol es
resumeix a la següent llista:
• Capı́tol 2: En aquest capı́tol es descriu l’eina InnovaCampus i se n’analitza la situació actual tot proposant les millores i noves funcionalitats que caldria incorporar en el mòdul d’estadı́stiques. Un cop fet això, es detallen, a grans trets, els requeriments generals i es tracten
més en detall en els casos d’ús.
• Capı́tol 3: Aquesta és la part més important del projecte. Aquı́ s’estudien amb profunditat
les diferents parts de l’aplicació i es raonen les decisions preses al llarg del projecte.
• Capı́tol 4: En el capı́tol final es detallen totes aquelles conclusions a les que s’ha arribat
durant la realització d’aquest projecte. A més, es donen algunes idees sobre quins són els
pròxims passos que s’haurien de seguir per continuar millorant l’aplicació.
• Apèndix A: Breu descripció de cadascuna de les tecnologies, llenguatges, procediments i
tècniques que s’han utilitzat durant la realització d’aquest projecte. Aquesta descripció es fa
resaltant aquells conceptes més importants per entendre l’aplicació i omitint-ne d’altres que
no hi tenen res a veure. En alguna de les seccions també es fa referència a alguns aspectes de
la implementació que no són prou importants com per estar en la secció 3.
• Apèndix B En aquest apèndix es reprodueix el text oficial de la llicència GPL.
• Apèndix C Aquı́ és mostrarà l’especificació de cadascuna de les classes que s’han hagut de
crear. Això és, els seus atributs i operacions.
• Apèndix D Llitat d’imatges amb totes les pantalles que apareixen a l’aplicació. La finalitat
d’aquest annex és mostrar l’aspecte de l’aplicació final sense haver-la d’executar.

Capı́tol 2

Anàlisi de requeriments
L’anàlisis de requeriments és la primera etapa en el desenvolupament d’un sistema informàtic. El seu
principal objectiu és aconseguir entendre què volen i necessiten els usuaris finals o clients de l’aplicació
que es vol construir. Formalment, s’hauran destablir els serveis que el sistema ha de proporcionar
i les restriccions sota les quals ha d’operar. S’especifiquen les condicions que determinen què ha de
fer el sistema i com ho ha de fer [GiSLVCnD05].
Per fer-ho analitzarem la situació actual del programari i recopilarem informació dels usuaris per
poder definir solucions per aconseguir avançar cap a una situació ideal.

2.1
2.1.1

Anàlisi del programari actual
Aplicació Web

Una aplicació Web o webapp és una aplicació amb arquitectura cilent-servidor a la qual s’hi accedeix
mitjançant una xarxa, generalment, Internet.
La principal caracterı́stica que les fa diferents de les primeres aplicacions client-servidor, és la
ubiqüitat del client. Això permet que les aplicacions Web es puguin actualitzar i mantenir sense la
necessitat de distribuir i reinstal·lar el programari en cada un dels clients.

2.1.2

Descripció d’InnovaCampus

InnovaCampus és una aplicació d’autoavaluació d’estudiants universitaris que facilita l’avaluació
continuada en grups nombrosos i permet un seguiment de l’evolució de l’estudiant per part del
professorat. [AA06]

2.1.3

Aspectes a millorar en el mòdul d’estadı́stiques

Tot i que l’aplicació podria arribar a resultar una eina molt útil pel professorat, l’actual sistema
d’estadı́stiques presenta importants deficiències que ho impedeixen. Les més importants són:
• Llegibilitat de les dades. La iformació que veu l’usuari final en l’actual aplicació no és gens
entenedora. Caldria una reestructuració dels continguts tot reflexionant en quines són les dades
realment útils.
• Normalització de les notes en una escala de 0 a 10. Actualment les notes es presenten en funció
del valor d’una pregunta correcta. Aquest sistema provoca una falta d’homogeneı̈tat i dificulta
la comparació d’objectius amb valors de les preguntes diferents.
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• Hauriem de referir-nos al que ara anomenem Estadı́stiques per objectius com a Estadı́stiques
per temes. Aquest canvi és degut a que els diferents objectius s’agrupen en temes. Tot i que
aquest punt pugui semblar trivial, la falta de claredat i precisió en la nomenclatura provoca
gran confusió a l’usuari final.

2.2

Descripció general de requeriments

Un cop establerts tots els aspectes que cal millorar, anem a definir tots els requeriments que ha de
complir l’aplicació. En la següent llista no només hi apareixeran els requeriments funcionals sinó
també aquells que influiran en el desenvolupament de l’aplicació.
• Requeriments funcionals: Descriuen què ha de fer el sistema.
– Calcular estadı́stiques per temes, objectius, preguntes i tests.
– Calcular estadı́stiques per a un alumne concret en temes, objectius, pregunts i tests.
– Estadı́stiques entre dues dates: Es tracta de la possibilitat de consultar estadı́stiques de
qualsevol tipus entre dues dates determinades.
– Generació dinàmica de gràfiques: les gràfiques són, sense cap mena de dubte, una de
les maneres més fàcils i entenedores de presentar informació i fer comparacions. Sabent
això, i tenint en compte que les tecnologies actuals ho permeten, sembla indiscutible la
necessitat d’afegir gràfiques a la nova aplicació.
– Exportar dades a fulls de càlcul i altres formats: Una de les funcionalitats que més
facilitarien la vida als professors és la possibilitat d’exportar els resultats dels seus alumnes
a un full de càlcul.
– Estadı́stiques calculades: Tot i que en algun cas ja es calcula alguna mitjana aritmètica,
això no és suficient. També s’han de poder obtenir percentatges, desviacions tı́piques,
etc.
– Cercador d’alumnes: Aquesta funcionalitat no és ni molt menys imprescindible, però
creiem que pot ajudar a navegar per l’aplicació en casos on hi hagi llargues llistes d’estudiants.
• Requeriments de l’entorn: L’entorn és tot allò que rodeja al sistema. Tot i que no el puguem
canviar, l’hem de tenir en compte per poder-nos-hi ajustar.
– El sistema ha de poder operar sota un sistema operatiu Linux.
– L’aplicació ha de ser prou robusta per detectar l’entrada errònia de dades.
• Requeriments de la interfı́cie: La interfı́cie és la forma en què el sistema interactua amb els
éssers humans o amb altres sistemes. En aquest apartat hi incloem aquelles restriccions que
afecten a què reb i què envia el sistema
– El sistema és comunicarà amb altres màquines per mitjà del protocol HTTP.
– Les dades estaran en HTML en la majoria dels casos.
• Restriccions de disseny: Estàndars i normes que s’hauran de seguir durant el desenvolupament.
– Compliment dels estàndars: Aquesta és una de les maneres, més o menys fàcil, de donar
valor afegit a una aplicació Web. Creiem que, ara per ara, és impensable crear un nou
lloc Web que compleixi, com a mı́nim els estàndars XHTML, CSS i WAI-A.
– Ús del marc de treball Struts: Tot i que l’aplicació actual intenta seguir el patró MVC
(en tractarem en la secció 3.1), no ho aconsegueix del tot. El marc de treball Struts ens
podrà facilitar aquest requisit incrementant al màxim la modularitat.
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Figura 2.1: Casos d’ús generals del mòdul d’estadı́stiques
– Ús de patrons AJAX: L’utilització d’AJAX en les aplicacions Web de nova creació ha
esdevingut gairebé una norma. La possibilitat de simular les aplicacions d’escriptori fa
que la navegació de l’usuari sigui molt més còmoda.
– Ús de l’especificació JSP 2.0: Aquesta especificació ofereix etiquetes per a les directives,
expressions, etc. Això permet crear JSP que siguin XML vàlids. Trobareu més informació
sobre el seu ús a l’apèndix A.8.

2.3

Casos d’ús

Els casos d’ús són un model per capturar els requeriments funcionals d’un sistema informàtic. Cada
cas d’ús proporciona un escenari que indica com hauria d’interactuar el sistema amb l’usuari o bé
amb un altre sistema per aconseguir un objectiu. Més concretament, un cas d’ús és una seqüència
de transaccions que duu a terme un sistema com a resposta d’un esdeveniment que inicia un actor.
Els actors representen persones o altres sistemes externs al sistema, però que realitzen activitats
a l’establir un diàleg amb aquest. En un principi, en el mòdul d’estadı́stiques només tindrem un
actor: el professor (a part del propi sistema), ja que, de moment, els estudiants no podràn consultar
els seus resultats, o almenys no de la mateixa forma en que ho fan aquells.
Passem, doncs, a definir tots els casos d’ús de la nostra aplicació. Tots partiran del punt en que
l’usuari ja s’ha connectat a l’aplicació i ha entrat a la secció d’estadı́stiques. Només tindrem quatre
casos d’ús principals:
• Consultar estadı́stiques per tema
• Consultar estadı́stiques per estudiant
• Consultar informació d’un test
• Exportar dades
A la vegada, aquests n’inclouran d’altres de molt similars entre ells.
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Figura 2.2: Casos d’ús inclosos en Consultar estadı́stiques per tema

Consultar estadı́stiques per tema
El cas d’ús Consultar estadı́stiques per tema és general i n’engloba d’altres de semblants, però més
concrets. La figura 2.2 ens mostra el diagrama amb aquests casos d’ús especı́fics i, més endavant en
aquesta secció, els descriurem breument.
Cas d’ús
Descripció

Actors
Precondicions
Postcondicions

Consultar estadı́stiques per tema (CE100)
L’objectiu és mostrar a l’usuari les estadı́stiques obtingudes a partir de
dades referents a una assignatura i que es generen tenint en compte els
resultats de tots els alumnes que aquesta té matriculats. És un cas
d’ús molt general que n’inclou d’altres de més especı́fics. Detallarem la
informació que es mostra a l’explicar aquests casos d’ús inclosos.
Professor i Sistema
L’usuari està connectat a l’aplicació, ha escollit una assignatura i ha accedit
al mòdul d’estadı́stiques.
Es genera un informe amb la informació general de l’assignatura, els temes,
objectius, les preguntes i els testos.

Cronologia
Professor
1. Indica que vol visualitzar les estadı́stiques per
tema.

Sistema

2. El sistema comprova si pot satisfer la petició
del professor i en genera les estadı́stiques de l’assignatura utilitzant el cas d’ús CE110. INCLUDES
CE110, CE120, CE130, CE140, CE300.
3. El professor visualitza un informe amb les estadı́stiques
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Consultar estadı́stiques de l’assignatura
Cas d’ús
Descripció

Consultar estadı́stiques de l’assignatura (CE110)
L’objectiu és mostrar a l’usuari valors numèrics que descriuen l’estat d’una
assignatura, el nivell, en general, dels seus estudiants i gràfiques amb l’estat
dels diferents temes. En concret les dades que es mostren son:
• Tı́tol de l’assignatura.
• Descripció de l’assignatura.
• Nota mitjana de tots els tests que s’han realitzat en l’assignatura.
• Desviació tı́pica d’aquests tests.
• Nombre de tests finalitzats.
• Nombre de tests aprovats.
• Percentatge de tests aprovats.
• Gràfiques sobre els temes de l’assignatura: En cada gràfica hi ha la
possibilitat d’escollir el perı́ode (data d’inici i data fi) en el qual s’han
realitzat els tests que s’utilitzen per calcular les estadı́stiques.
– Gràfica amb les notes mitjanes dels temes.
– Gràfica amb el nombre de tests finalitzats i el nombre de tests
aprovats de cada un dels temes.
– Gràfica amb el nombre d’estudiants diferents que han realitzat
tests per cada un dels temes.
• S’ofereix l’opció per consultar estadı́stiques d’un tema concret.

Actors
Precondicions
Postcondicions

Professor i Sistema
L’usuari està connectat a l’aplicació i ha escollit una assignatura.
Es genera un informe amb la informació estadı́stica sobre l’assignatura i
gràfiques dels seus temes.

Cronologia
Professor
1. El professor indica que vol visualitzar les estadı́stiques d’una assignatura.

Sistema

2. El sistema comprova si pot satisfer la petició.
3. Es genera un informe amb les estadı́stiques de
l’assignatura.
4. El professor visualitza un informe amb els valors
numèrics i gràfiques sobre l’assignatura.
Excepcions:
1a. L’assignatura per la qual es vol obtenir la informació no existeix: El sistema informa de l’error.
1b. No s’ha especificat quina assignatura s’ha de mostrar: El sistema informa de l’error.
1c. El professor no és responsable de l’assignatura de la que vol les estadı́stiques: El sistema informa
de l’error.
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Consultar estadı́stiques d’un tema
Cas d’ús
Descripció

Consultar estadı́stiques d’un tema (CE120)
S’utilitza per mostrar valors estadı́stics calculats i gràfiques sobre un tema
d’una assignatura. Per calcular les estadı́stiques s’utilitzen els resultats de
tots els tests que els estudiants de l’assignatura han realitzat en el tema
especificat. La informació que es mostra és la següent:
• Tı́tol del tema.
• Descripció del tema.
• Nota mitjana de tots els tests que s’han realitzat en el tema.
• Desviació tı́pica d’aquests tests.
• Nombre de tests finalitzats.
• Nombre de tests aprovats.
• Percentatge de tests aprovats.
• Gràfiques sobre els objectius de l’assignatura: En cada gràfica hi ha
la possibilitat d’escollir el perı́ode (data d’inici i data fi) en el qual
s’han realitzat els tests que s’utilitzen per calcular les estadı́stiques.
– Gràfica amb les notes mitjanes dels objectius.
– Gràfica amb el nombre de tests finalitzats i el nombre de tests
aprovats de cada un dels objectius.
– Gràfica amb el nombre d’estudiants diferents que han realitzat
tests per cada un dels objectius.
• Llista d’enllaços a les estadı́stiques de cada un dels objectius del tema.

Actors
Precondicions
Postcondicions

Professor i Sistema
L’usuari està connectat a l’aplicació, ha escollit una de les assignatures i ha
decidit veure les estadı́stiques per tema.
Es genera un informe amb informació estadı́stica i gràfiques referents a un
tema de l’assignatura.

Cronologia
Professor
1. El professor indica que vol visualitzar les estadı́stiques d’un tema de l’assignatura escollida.

Sistema

2. El sistema comprova si pot satisfer la petició.
3. Genera les estadı́stiques i gràfiques del tema.
4. El professor visualitza un informe amb els valors
numèrics i gràfiques sobre el tema.
Excepcions:
1b. L’assignatura per la qual es vol obtenir la informació no existeix: El sistema informa de l’error.
1c. El professor no és responsable de l’assignatura de la que vol les estadı́stiques: El sistema informa
de l’error.
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1d. No s’ha especificat quin tema s’ha de mostrar: El sistema informa de l’error.
1e. El tema pel qual es vol obtenir la informació no existeix: El sisetma informa de l’error.
Consultar estadı́stiques d’un objectiu
Cas d’ús
Descripció

Consultar estadı́stiques d’un objectiu (CE130)
S’utilitza per mostrar valors estadı́stics calculats i gràfiques sobre l’objectiu
d’un tema. Per calcular les estadı́stiques s’utilitzen els resultats de tots els
tests que els estudiants de l’assignatura han realitzat en l’objectiu especificat. En concret les dades que es mostren són:
• Tı́tol de l’objectiu.
• Descripció de l’objectiu.
• Nota mitjana de tots els tests que s’han realitzat en l’objectiu.
• Desviació tı́pica d’aquests tests.
• Nombre de tests finalitzats.
• Nombre de tests aprovats.
• Percentatge de tests aprovats.
• Gràfica mostrant el percentatge d’encerts de les preguntes d’un objectiu.
• S’ofereix l’opció per consultar estadı́stiques d’una pregunta de l’objectiu.
• També hi ha l’opció de visualitzar un test concret.

Actors
Precondicions
Postcondicions

Professor i Sistema
L’usuari està connectat a l’aplicació, ha escollit una de les assignatures, ha
decidit veure les estadı́stiques per tema i n’ha escollit un (de tema).
Es genera un informe amb informacó estadı́stica i gràfiques referents a un
objectiu d’un tema.

Cronologia
Professor
1. El professor indica que vol visualitzar les estadı́stiques d’un objectiu del tema actual.

Sistema

2. El sistema comprova si pot satisfer la petició.
3. Genera les estadı́stiques i gràfiques de l’objectiu.
4. El professor visualitza un informe sobre l’objectiu amb la informació generada.
Excepcions:
1a. No s’ha especificat quin objectiu s’ha de mostrar: El sistema informa de l’error.
1b. L’objectiu pel qual es vol obtenir la informació no existeix: El sisetma informa de l’error.
1c. El professor no té permisos per accedir a l’objectiu: El sistema informa de l’error.
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Consultar estadı́stiques d’una pregunta
Cas d’ús
Descripció

Consultar estadı́stiques d’una pregunta (CE140)
S’utilitza per mostrar valors estadı́stics i les respostes d’una pregunta d’un
objectiu concret. Per calcular les estadı́stiques s’utilitzen tots els resultats
que han obtingut els alumnes al contestar-la. En concret les dades que es
mostren son:
• Text de la pregunta.
• Respostes de la pregunta.
• Nombre de vegades que una resposta ha estat elegida.
• Resposta/es correcta/es.
• Nombre de vegades que la pregunta ha estat contestada.
• Percentatge d’encerts.

Actors
Precondicions
Postcondicions

Professor i Sistema
L’usuari està connectat a l’aplicació, ha escollit una de les assignatures, ha
decidit veure les estadı́stiques per tema i ha escollit un tema i un objectiu.
Es genera un informe amb informació estadı́stica sobre una pregunta d’un
objectiu i les seves respostes.

Cronologia
Professor
1. El professor indica que vol visualitzar les estadı́stiques d’una pregunta de l’objectiu actual.

Sistema

2. El sistema comprova si pot satisfer la petició.
3. Genera les estadı́stiques i obté les respostes de
la pregunta.
4. El professor visualitza un informe sobre la pregunta amb la informació generada.
Excepcions:
1a. No s’ha especificat quina pregunta s’ha de mostrar: El sistema informa de l’error.
1b. La pregunta per la qual es vol obtenir la informació no existeix: El sisetma informa de l’error.
1c. El professor no té permisos per accedir a les estadı́stiques de la pregunta: El sistema informa
de l’error.

Consultar estadı́stiques per estudiant
Cas d’ús
Descripció

Consultar estadı́stiques per estudiant (CE200)
L’objectiu és mostrar a l’usuari les estadı́stiques obtingudes a partir de
dades referents a una assignatura i que es generen tenint en compte els
resultats d’un únic estudiant. És un cas d’ús molt general que n’inclou
d’altres de més especı́fics. Detallarem les dades que es mostren a l’explicar
cada un d’aquests subcasos d’ús.
continua . . .
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Continuació Consultar estadı́stiques per estudiant (CE200)
Actors
Professor i Sistema
Precondicions
L’usuari està connectat a l’aplicació, ha escollit una assignatura i ha accedit
al mòdul d’estadı́stiques.
Postcondicions
Es genera un informe amb la informació general de l’assignatura, els temes,
objectius, les preguntes i els testos segons els resultats obtinguts per un
estudiant concret.

Cronologia
Professor
1. Indica que vol visualitzar les estadı́stiques per
estudiant.

Sistema

2. El sistema comprova si pot satisfer la petició
del professor.
3. Genera una llista amb tots els estudiants matriculats a l’assignatura actual.
4. El professor escull un dels alumnes de la llista
5. El sistema genera un informe amb informació
estadı́stica i gràfiques sobre els resultats de l’alumne a l’assignatura (CE210). INCLUDE CE210,
CE220, CE230, CE300
6. El professor visualitza la informació.
Excepcions:
1a. L’assignatura per la qual es vol obtenir la informació no existeix: El sistema informa de l’error.
1b. No s’ha especificat quina assignatura s’ha de mostrar: El sistema informa de l’error.
1c. El professor no és responsable de l’assignatura de la que vol les estadı́stiques: El sistema informa
de l’error.
4a. No hi ha alumnes matriculats a l’assignatura: La llista generada està buida i no es pot escollir
cap alumne. No té sentit consultar les estadı́stiques ja que no hi haurà resultats per poder-les
calcular.
El cas d’ús Consultar estadı́stiques per estudiant és general i n’engloba d’altres de semblants, però
més concrets. La figura 2.3 ens mostra el diagrama amb aquests casos d’ús especı́fics i a continuació
els descriurem breument.
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Figura 2.3: Casos d’ús inclosos en Consultar estadı́stiques per estudiant
Consultar estadı́stiques de l’estudiant en una assignatura
Cas d’ús
Descripció

Consultar estadı́stiques de l’estudiant en una assignatura (CE210)
Cas d’ús per mostrar a l’usuari estadı́stiques sobre els resultats que ha
obtingut un estudiant al realitzar tests d’una assignatura. En concret les
dades que es mostren són:
• Tı́tol de l’assignatura.
• Descripció de l’assignatura.
• Nota mitjana de tots els tests que l’estudiant ha realitzat en l’assignatura.
• Desviació tı́pica d’aquests tests.
• Nombre de tests que l’estudiant ha finalitzat.
• Nombre de tests que ha aprovat.
• Percentatge de tests que ha aprovat.
• Gràfica amb les notes mitjanes dels temes, obtingudes a partir dels
tests realitzats per l’estudiant. Hi ha l’opció d’escollir el perı́ode de
temps en el qual s’han d’haver fet els tests.
• S’ofereix l’opció per consultar estadı́stiques d’un tema concret (també
per estudiant).

Actors
Precondicions
Postcondicions

A més, com que és la primera pantalla que es veu al buscar les estadı́stiques
d’un alumne, també s’hi inclou la informació personal d’aquest: nom,
cognoms i DNI.
Professor i Sistema
L’usuari està connectat a l’aplicació, ha escollit una assignatura, ha decidit
veure les estadı́stiques per estudiant.
Es genera un informe amb informació estadı́stica sobre l’assignatura i
gràfiques dels seus temes obtinguda/es a partir dels resultats de l’alumne en els tests realitzats.
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Cronologia
Professor
1. El professor indica que vol visualitzar les estadı́stiques d’un estudiant concret.

Sistema

2. El sistema comprova si pot satisfer la petició.
3. Automàticament es mostren les estadı́stiques
de l’assignatura per a l’estudiant escollit.
4. El professor visualitza un informe amb els valors
numèrics sobre l’assignatura i gràfiques de cada un
dels temes.
Excepcions:
1a. L’estudiant pel qual es vol obtenir la informació no existeix: El sistema informa de l’error.
1b. No s’ha especificat quin estudiant s’ha de mostrar: El sistema informa de l’error.
Consultar estadı́stiques de l’estudiant en un tema
Cas d’ús
Descripció

Consultar estadı́stiques de l’estudiant en un tema (CE220)
L’objectiu d’aquest cas d’ús és mostrar a l’usuari estadı́stiques sobre els
resultats que ha obtingut un estudiant al realitzar tests d’un tema. En
concret les dades que es mostren són:
• Tı́tol del tema.
• Descripció del tema.
• Nota mitjana de tots els tests que l’estudiant ha realitzat en el tema.
• Desviació tı́pica d’aquests tests.
• Nombre de tests que l’estudiant ha finalitzat.
• Nombre de tests que ha aprovat.
• Percentatge de tests que ha aprovat.
• Gràfica amb les notes mitjanes dels objectius, obtingudes a partir dels
tests realitzats per l’estudiant. Hi ha l’opció d’escollir el perı́ode de
temps en el qual s’han d’haver fet els tests.
• Llistat d’enllaços a les estadı́stiques de cada un dels objectius en referència a l’estudiant actual.

Actors
Precondicions
Postcondicions

Professor i Sistema
L’usuari està connectat a l’aplicació, ha escollit una assignatura, ha decidit
veure les estadı́stiques per estudiant i n’ha escollit un (d’estudiant).
Es genera un informe amb informació estadı́stica sobre el tema i gràfiques
dels seus objectius obtinguda/es a partir dels resultats de l’alumne en els
tests realitzats.
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Cronologia
Professor
1. El professor indica que vol visualitzar les estadı́stiques d’un tema concret per l’estudiant actual.

Sistema

2. El sistema comprova si pot satisfer la petició.
3. Es calculen els valors estadı́stics i es generen les
gràfiques.
4. El professor visualitza un informe amb els valors
numèrics sobre el tema i gràfiques de cada un dels
objectius.
Excepcions:
1a. El tema pel qual es vol obtenir la informació no existeix: El sistema informa de l’error.
1b. No s’ha especificat quin tema s’ha de mostrar: El sistema informa de l’error.
1c. El professor no té permı́s per accedir a les estadı́stiques del tema: El sistema informa de l’error.
Consultar estadı́stiques de l’estudiant en un objectiu
Cas d’ús
Descripció

Consultar estadı́stiques de l’estudiant en un objectiu (CE230)
Cas d’ús per mostrar a l’usuari estadı́stiques sobre els resultats que ha
obtingut un estudiant al realitzar tests d’un objectiu. En concret les dades
que es mostren són:
• Tı́tol de l’objectiu.
• Descripció de l’objectiu.
• Nota mitjana de tots els tests que l’estudiant ha realitzat en l’objectiu.
• Desviació tı́pica d’aquests tests.
• Nombre de tests que l’estudiant ha finalitzat.
• Nombre de tests aprovats.
• Percentatge de tests aprovats.
• Gràfica amb les notes obtingudes en tots els tests d’aquest objectiu.
Per defecte s’utilitza una gràfica de lı́nies amb els tests ordenats cronològicament. D’aquesta manera es pot veure l’evolució de l’estudiant
al llarg del curs.
• S’ofereix l’opció per veure els tests que ha realitzat i què ha contestat.

Actors
Precondicions
Postcondicions

Professor i Sistema
L’usuari està connectat a l’aplicació, ha escollit una assignatura, ha decidit
veure les estadı́stiques per estudiant i ha escollit un estudiant i un tema.
Es genera un informe amb informació estadı́stica sobre l’objectiu i gràfiques
dels tests per l’alumne escollit.
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Cronologia
Professor
1. El professor indica que vol visualitzar les estadı́stiques d’un objectiu concret per l’estudiant
actual.

Sistema

2. El sistema comprova si pot satisfer la petició.
3. Es calculen els valors estadı́stics i es generen les
gràfiques.
4. El professor visualitza un informe amb els valors
numèrics sobre l’objectiu i gràfiques dels testos realitzats per l’estudiant.
Excepcions:
1a. L’objectiu pel qual es vol obtenir la informació no existeix: El sistema informa de l’error.
1b. No s’ha especificat quin objectiu s’ha de mostrar: El sistema informa de l’error.
1c. El professor no té permı́s per accedir a les estadı́stiques del tema: El sistema informa de l’error.

Consultar informació d’un test
Cas d’ús
Descripció

Actors
Precondicions

Postcondicions

Consultar informació d’un test (CE300)
S’utilitza per mostrar les preguntes que s’han escollit per generar un test
concret i també les respostes que un estudiant ha elegit. L’únic valor informatiu és la nota obtinguda per aquest test.
Professor i Sistema
L’usuari està connectat a l’aplicació, ha escollit una de les assignatures, ha
decidit veure les estadı́stiques per tema i ha escollit un tema (CE120) i un
objectiu (CE130).
Es genera un informe amb la informació sobre un test que ha realitzat algun
estudiant matriculat a l’assignatura.

Cronologia
Professor
1. El professor indica que vol visualitzar el resultats d’un test que algun estudiant ha contestat per
l’objectiu actual.

Sistema

2. El sistema comprova si pot satisfer la petició.
3. Obté els valors.
4. El professor visualitza un informe sobre el test
amb la informació generada.
Excepcions:
1a. No s’ha especificat quin test s’ha de mostrar: El sistema informa de l’error.
1b. El test per la qual es vol obtenir la informació no existeix: El sisetma informa de l’error.

Exportar dades
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Precondicions
Postcondicions
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Exportar dades (CE400)
L’objectiu d’aquset cas d’ús és exportar les estadı́stiques a formats diferents
de l’HTML. És un cas d’ús general que n’inclou altres de més especı́fics molt
similars als ja vistos anteriorment. Detallarem les dades que s’exporten en
l’explicació de cada un d’aquests subcasos d’ús.
Professor i Sistema
L’usuari està connectat a l’aplicació, ha escollit una assignatura i ha accedit
al mòdul d’estadı́stiques. Està visualitzant algun tipus d’estadı́stiques.
Es genera un informe en un format diferent a l’HTML que conté informació
general de l’assignatura, temes, objectius, preguntes o testos.

Cronologia
Professor
1. Indica que vol exportar la informació que s’està
visualitzant.

Sistema

2. El sistema genera una llista de tots els formats
disponibles.
3. El professor escull el que més li convé.
4. El sistema genera el fitxer amb les estadı́stiques
que se li han demanat. INCLUDES CE410,
CE420, CE430, CE440.
5. El professor descarrega i/o visualitza un informe amb les estadı́stiques
Excepcions:
4a. No s’ha especificat en quin format s’ha s’ha de mostrar: El sistema informa de l’error.
4b. El format indicat és incorrecte: El sisetma informa de l’error.
El cas d’ús Exportar dades és general i n’engloba d’altres de semblants, però més concrets. La
figura 2.4 ens mostra el diagrama amb aquests casos d’ús especı́fics i a continuació els descriurem
breument.
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Figura 2.4: Casos d’ús inclosos en Exportar dades
Exportar estadı́stiques de l’assignatura
Cas d’ús
Descripció

Exportar estadı́stiques de l’assignatura (CE410)
S’utilitza per exportar estadı́stiques d’una assignatura. Les dades a exportar es calcularan amb els resultats de tots els estudiants o bé d’un de
concret depenent de si aquest s’especifica o no. En concret les dades que
es mostren són:
• Tı́tol de l’assignatura.
• Descripció de l’assignatura.
• Nota mitjana de tots els tests que s’han realitzat en l’assignatura.
• Desviació tı́pica d’aquests tests.
• Nombre de tests finalitzats.
• Nombre de tests aprovats.
• Percentatge de tests aprovats.

Actors
Precondicions

Postcondicions

A més, s’hi inclouen les dades que exporta el cas d’ús CE420 per cada un
dels temes de l’assignatura.
Professor i Sistema
L’usuari està connectat a l’aplicació, ha escollit una de les assignatures i ha
decidit veure les estadı́stiques. Es troba visualitzant, bé les estadı́stiques
de l’assignatura en general, o les de l’assignatura per un estudiant concret.
Es genera contingut no HTML amb tota la informació sobre l’assignatura.
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Cronologia
Professor
1. El professor indica que vol exportar les estadı́stiques de l’assignatura que està visualitzant
tot escollint el format de les dades.

Sistema

2. Genera un informe no HTML amb les estadı́stiques de l’assignatura.
3. El professor descarrega i/o visualitza un informe amb les estadı́stiques
Variacions:
Si s’està visualitzant les estadı́stiques de l’assignatura per un estudiant concret, el fitxer generat
contindrà aquestes mateixes dades. Si, al contrari, les estadı́stiques s’han calculat a partir dels
resultats de tots els estudiants, les dades exportades també.
Exportar estadı́stiques d’un tema
Cas d’ús
Descripció

Exportar estadı́stiques d’un tema (CE420)
S’utilitza per exportar estadı́stiques d’un tema d’una assignatura. Les dades a exportar es calcularan amb els resultats de tots els estudiants o bé
d’un de concret depenent de si aquest s’especifica o no. En concret les dades
que es mostren són:
• Tı́tol del tema.
• Descripció del tema.
• Nota mitjana de tots els tests que s’han realitzat en el tema.
• Desviació tı́pica d’aquests tests.
• Nombre de tests finalitzats.
• Nombre de tests aprovats.
• Percentatge de tests aprovats.

Actors
Precondicions

Postcondicions

A més, s’hi inclouen les dades que exporta el cas d’ús CE430 per cada un
dels objectius del tema.
Professor i Sistema
L’usuari està connectat a l’aplicació, ha escollit una de les assignatures i ha
decidit veure les estadı́stiques. Es troba visualitzant, bé les estadı́stiques
de d’un tema en general, o les d’un tema per un estudiant concret.
Es genera contingut no HTML amb tota la informació sobre el tema de
l’assignatura.
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Cronologia
Professor
1. El professor indica que vol exportar les estadı́stiques del tema que està visualitzant tot escollint el format de les dades.

Sistema

2. Genera un informe no HTML amb les estadı́stiques del tema.
3. El professor descarrega i/o visualitza un informe amb les estadı́stiques
Variacions:
Si s’està visualitzant les estadı́stiques del tema per un estudiant concret, el fitxer generat contindrà
aquestes mateixes dades. Si, al contrari, les estadı́stiques s’han calculat a partir dels resultats de
tots els estudiants, les dades exportades també.
Exportar estadı́stiques d’un objectiu
Cas d’ús
Descripció

Exportar estadı́stiques d’un objectiu (CE430)
S’utilitza per exportar estadı́stiques d’un objectiu d’un tema. Les dades a
exportar es calcularan amb els resultats de tots els estudiants o bé d’un de
concret depenent de si aquest s’especifica o no. En concret les dades que
es mostren són:
• Tı́tol de l’objectiu.
• Descripció de l’objectiu.
• Nota mitjana de tots els tests que s’han realitzat en l’objectiu.
• Desviació tı́pica d’aquests tests.
• Nombre de tests finalitzats.
• Nombre de tests aprovats.
• Percentatge de tests aprovats.

Actors
Precondicions

Postcondicions

Professor i Sistema
L’usuari està connectat a l’aplicació, ha escollit una de les assignatures i ha
decidit veure les estadı́stiques. Es troba visualitzant, bé les estadı́stiques
d’un objectiu en general, o les d’un objectiu per un estudiant concret.
Es genera contingut no HTML amb tota la informació sobre l’objectiu del
tema.

Cronologia
Professor
1. El professor indica que vol exportar les estadı́stiques de l’objectiu que està visualitzant tot
escollint el format de les dades.

Sistema

2. Genera un informe no HTML amb les estadı́stiques de l’objectiu.
3. El professor descarrega i/o visualitza un informe amb les estadı́stiques
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Variacions:
Si s’està visualitzant les estadı́stiques de l’objectiu per un estudiant concret, el fitxer generat contindrà aquestes mateixes dades. Si, al contrari, les estadı́stiques s’han calculat a partir dels resultats
de tots els estudiants, les dades exportades també.
Exportar estadı́stiques de tots els estudiants d’una assignatura
Cas d’ús
Descripció

Exportar estadı́stiques de tots els estudiants d’una assignatura (CE440)
S’utilitza per exportar una taula comparativa amb estadı́stiques de cada
un dels alumnes d’una assignatura. Aquest és l’únic element que es pot
exportar que no té el seu anàleg en HTML. En concret les dades d’aquesta
taula són:
• DNI.
• Cognoms i nom de l’estudiant.
• Nota mitjana de tots els tests que l’estudiant ha realitzat en l’assignatura.
• Desviació tı́pica d’aquests tests.
• Nombre de tests finalitzats.
• Nombre de tests aprovats.

Actors
Precondicions

Postcondicions

Professor i Sistema
L’usuari està connectat a l’aplicació, ha escollit una de les assignatures i ha
decidit veure les estadı́stiques per estudiant. Es troba visualitzant la llista
d’estudiants de l’assignatrua, però encara no n’ha escollit cap.
Es genera contingut no HTML amb tota la comparativa dels estudiants de
l’assignatura.

Cronologia
Professor
1. El professor indica que vol exportar les estadı́stiques tot escollint el format de les dades.

Sistema

2. Genera un informe no HTML amb les estadı́stiques que comparen els diferents alumnes.
3. El professor descarrega i/o visualitza un informe amb les estadı́stiques
Problemes:
2a. No hi ha alumnes matriculats: Si no hi ha alumens matriculats, el document amb la informació
exportada estarà en blanc.

2.4

Model de domini

En el disseny del model de domini es fa un cop ja s’han analitzat els requeriments d’una aplicació.
En aquest disseny s’especifiquen les entitats que intervenen a la vida real en l’àmbit en el que se
situa l’aplicació. El model de domini mostra com es modelen aquestes entitats i les relacions que hi
ha entre elles.
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Figura 2.5: Model de Domini
Habitualment, les entitats s’extreuen dels casos d’ús. En el nostre cas, però, aquest model de
domini ja ens ve establert per la versió actual d’InnovaCampus. Encara que no introduim canvis,
no n’utilitzem totes les entitats. La figura 2.5 mostra tot el model amb la part que utilitza el mòdul
d’estadı́stiques resaltada.

Explicació del model
Només descriurem aquella part del model que ens interessa pel mòdul d’estadı́stiques.
• Estudiant
És un tipus d’usuari que s’identifica segons el seu DNI i que pot estar matriculat a diverses
assignatures al mateix temps. A més, guardem altres dades de contacte com el nom, cognoms
i correu electrònic. La principal funció d’un estudiant és la de resoldre tests.
• Assignatura
L’única informació que ens interessa sobre una assignatua és el nom i una descripció. Cal
recordar, que tenen estudiants matriculats i un quants professors que en són els responsables.
• Tema
Les assignatures es divideixen en temes. D’aquests, bàsicament, només ens importa el tı́tol
del tema, una breu descripció i el seu número per poder-los ordenar. Un tema només pertany
a única assignatura. De totes maneres, serà possible tenir temes d’assignatures diferents amb
noms iguals.
• Objectiu
Podem definir un objectiu com un conjunt de conceptes relacionats i que cal dominar-los per
superar un tema. A InnovaCampus, els temes estan subdividits en objectius. D’aquests ens
interessa el seu tı́tol i una breu descripció.
A més, com que es necessita crear diferents tipus de tests segons l’objectiu, aquesta entitat
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també emmagatzema informació sobre el nombre de preguntes per test i el valor dels encerts
i les errades.
• Test
Un test és un conjunt de preguntes d’un mateix objectiu, però escollides de forma aleatòria. Es
generen per a ser resolts per part dels estudiants en un perı́ode de temps limitat. Com que és
possible que un estudiant no finalitzi el test en el temps establert, necessitem emmagatzemar-ne
l’estat (finalizat, no finalitzat o finalitzat fora de temps). A més, també ens serà útil saber-ne
l’hora d’inici i l’hora d’acabament.
• Pregunta
Com ja hem dit, els tests estan formats per preguntes. Les preguntes no són altra cosa que un
text el qual té associat diferents respostes possibles. Una pregunta és exclusiva d’un objectiu.
• Resposta
És tracta de respostes a les preguntes que acabem d’esmentar. Una resposta tindrà un text,
un valor booleà que n’indicarà la correctesa i un comentari per raonar el valor d’aquest booleà.
• Resultat
Un resultat és la puntuació obtinguda en una resposta d’un test. En el mòdul d’estadı́stiques,
però, s’utilitza, bàsicament com a enllaç entre les preguntes i els tests.
Amb aquest model de domini ens és possible realitzar el disseny de la base de dades que proveirà
d’informació a l’aplicació. Concretament, cada entitat passarà a ser una taula i les relacions es
convertiran en claus foranes o noves taules, en alguns casos.

2.5

Conclusió de l’anàlisi

Com podem veure, InnovaCampus és una eina que pot arribar a ser de gran ajuda en la docència
universitària. No obstant, les mancances que té actualment fan que les tasques de recol·lecció
d’informació siguin molt tedioses. Això no afecta tant als estudiants com als professors, que han de
fer un gran esforç per poder treure conclusions a partir de les dades que se’ls hi mostren.
Per altra banda, el codi actual no compleix les restriccions de disseny mencionades a la secció
anterior. Per tant, per poder dotar d’utilitat a l’aplicació tot cenyint-nos als requeriments, cal un
redisseny complet del mòdul d’estadı́stiques.

Capı́tol 3

Disseny i Implementació
3.1

El patró Model Vista Controlador

En el disseny d’aplicacions Web en Java s’utilitzen dos enfocaments diferents: Model 1 (vegeu imatge
3.1 i Model 2 (vegeu imatge 3.2). Mentre el primer la pàgina JSP gestiona tot el procés d’una petició
i en retorna el resultat al client. Tot i que amb aquesta arquitectura hi ha una separació entre el
contingut i la presentació, les pàgines JSP acaben plenes de codi Java i scriptlets (Vegeu A.8.4).
En canvi, en el Model 2 combina JSP i Servlets fent que les peticions siguin interceptades per
un servlet controlador que gestiona el procés inicial de la petició i determina quina pàgina s’ha de
mostrar a continuació. Amb aquesta arquitectura, les pàgines JSP s’encarreguen únicament d’obtenir
el contingut dinàmic de les JavaBeans que el servlet ha creat anteriorment. Aquest enfocament es
distingeix per permetre més reutilització i extensibilitat que el Model 1 i ofereix una clara separació
entre la lògica de negoci, el resultat de presentació i el processament de la peticó. Això es coneix
com a patró Model Vista Controlador.
El MVC és un esquema d’organització estructural que resol amb elegància alguns dels problemes
que es troben l’hora de desenvolupar programari. El patró se centra en la necessitat de separar la
lògica de la presentació i diferencia tres components:
• Model: Es tracta de la representació especı́fica de la informació sobre la qual opera l’aplicació.
Es el responsable de la lògica de negoci, és a dir, d’assegurar la integritat d’aquesta informació.
• Vista: Aquest component presenta el model d’una forma adequada i que permeti la interacció.
Habitualment, es tracta d’elements de la interfı́cie.
• Controlador: És el responsable de controlar el flux de l’aplicació. Processa i respon als esdeveniments i provoca canvis en el model.
El flux del control en una aplicació que utilitza MVC acostuma a ser el següent:
1. L’usuari interacciona amb la interfı́cie i es produeix un esdeveniment.
2. El controlador intercepta l’esdeveniment.
3. El controlador accedeix al model i fa les operacions adients (per exemple, obtenir o actualitzar
dades) i escull la propera vista a mostrar.
4. La vista genera la interfı́cie adequada després dels canvis utilitzant els elements del model que
li facilita el controlador.
5. S’espera fins al pròxim esdeveniment i es torna a començar aquest cicle.
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Figura 3.1: Arquitectura Model 1

Figura 3.2: Arquitectura Model 2
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Una de les principals diferències que trobem a l’aplicar aquest model en aplicacions Web és que,
com que la connexió tı́pica en aquestes aplicacions no té estat, no hi ha manera d’enviar notificacions
des del model cap a la vista. Això fa que s’utilitzi un enfocament pull i sigui la vista la que hagi de
fer una altra petició per assabentar-se de canvis. [Ses99] [GHJV03]
En el mòdul d’estadı́stiques d’InnovaCampus, fem ús d’aquest patró mitjantçant les possibilitats del marc de treball Struts. Aquest framework permet desenvolupar aplicacions Web utilitzant
servlets i JSP. Podeu trobar-ne més informació a la secció A.9 o bé a [Cav04].

3.2

Model

El model és la part més important d’una aplicació. Inclou les entitats del negoci i la lògica i regles
que cal tenir en compte a l’hora de modificar les dades. En la nostra aplicació, els principals elements
del model seran totes aquelles entitats del model conceptual. A més, apareixeran nous elements que
constituiran el model de disseny.
La gran majoria de les classes sobre les quals es parlarà en aquesta secció no són
úniques del mòdul d’estadı́stiques. Això implica que, a part de les aquı́ esmentades, possiblement també siguin encarregades de dur a terme altres operacions.

Entitats
Com acabem d’esmentar, els objectes d’entitat són el cor del nostre model i representen persones,
coses o conceptes de l’àmbit del negoci. En el nostre cas aquests objectes només disposen d’atributs
i dels respectius mètodes get i set. Tot i que els noms són en anglès, considerem que el vocabulari
i els noms escollits són prou entenedors com per no haver-los de descriure un per un. En comptes
d’això, només incidirem en aquells atributs que representin un concepte més complicat o tinguin
una certa importància. A continuació, doncs, llistem totes les entitats que intervenen en el mòdul
d’estadı́stiques. Totes estan basades en els objectes del model de domini de la secció 2.5 a la qual
us podeu referir per obtenir informació sobre el per què de cada una.
• Answer: representa una resposta a una pregunta. Està basada en la Resposta del model de
domini i els principals atributs són: text, correct. Altres atributs que s’afegeixen:
– id: s’utilitza per identificar una pregunta d’entre totes les altres. És un número.
– questionId: relaciona la resposta amb una única pregunta mitjançant l’identificador
d’aquesta.
• Objective: representa un objectiu d’un tema. Està basat en l’Objectiu del model de domini i els seus atributs són: name, description, text, nQuestions, correctAnswerValue,
wrongAnswerValue, maxTimePerTest
– id: identifica un objectiu amb un número.
– topicId: relaciona l’objectiu amb un tema concret mitjançant l’identificador d’aquest.
• Question: representa una pregunta d’un test igual que la Pregunta del model. Llista d’atributs: text, id
– objectiveId: relaciona la pregunta amb l’objectiu al qual pertany.
• Result: representa el resultat obtingut en una pregunta al realitzar un test. Tot i que guarda
informació sobre la puntuació obtinguda, pel mòdul d’estadı́stiques només ens interessen els
atributs: testId i questionId que relacionen el resultat amb un test i una pregunta.
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• Student: representa un estudiant matriculat a l’assignatura. Encapsula les dades de contacte
de l’estudiant i utilitza el seu DNI com a identificador.
• Subject: representa una assignatura. Aquesta classe està basada en l’Assignatura del model
de domini. Té els atributs id, name i description.
• Test: representa un test amb preguntes per un objectiu concret. Els atributs que ens interessen
per la nostra aplicació són id, mark (la nota), state i studentId per relacionar-lo amb un
estudiant.
• Topic: representa un tema de l’assignatura i té els atributs: id, name, description, topicNumber
i subjectId per unir-lo a una única assignatura.
En la nostra aplicació utilitzarem aquestes mateixes classes d’entitat com a objectes de transferència de dades (DTO). El motiu d’això és que només disposen dels corresponents mètodes set i
get i no contenen la lògica de negoci.

Data Access Objects
Els objectes pertanyents a aquesta part del model són aquells components que ofereixen una interfı́cie
entre l’aplicació i la font de les dades. Podem veure un esquema de com s’utilitza aquest patró a la
figura 3.4. En la nostra aplicació, aquestes classes reben el nom de Service (abreviació de Service
for X management) i es fan servir per realitzar operacions relacionades amb una entitat contra la
base de dades. Tenim un DAO per cada una de les entitats:
• ServiceAnswer: S’utilitza per obtenir les respostes de la base de dades ja sigui a partir del
seu identificador o bé segons la pregunta a la qual pertanyen. També ens permet saber el
nombre de vegades que s’ha elegit una resposta.
• ServiceObjective: Serveix per obtenir objectius de la base de dades. Les seves operacions
també permeten obtenir totes les notes dels tests de l’objectiu i el nombre d’estudiants diferents
que s’hi han examinat. Aquestes dades ens permeten calcular les estadı́stiques.
• ServiceQuestion: Aquesta classe permet obtenir preguntes de la base de dades i també altra
informació com el nombre de vegades que una pregunta ha estat contestada o bé els resultats
de les eleccions dels estudiants.
• ServiceResult: Només l’utilitzem per obtenir resultats. Les operacions que ofereix, però, són
variades i permeten que aquesta obtenció es faci segons un test, una pregunta o bé l’identificador de resultat.
• ServiceStudent: Igual que amb els resultats, només serveix per obtenir estudiants ja sigui
segons el seu nom, el seu identificador o per assignatura.
• ServiceSubject: S’utilitza per obtenir assignatures i informació relacionada que permet calcular estadı́stiques. Per exemple, podem obtenir totes les notes dels tests realitzats en l’assignatura.
• ServiceTest: Aquesta és una de les classes més importants. L’utilitzem per obtenir els tests
d’un objectiu o bé tots els tests realitzats per un estudiant. A banda d’això, també ens permet
saber el nombre de tests que s’han finalitzat i, d’aquests, quants s’han aprovat.
• ServiceTopic: Permet obtenir temes de la base de dades aixı́ com totes les notes de tots els
tests realitzats o el nombre d’estudiants que s’ha examinat en el tema. Aquesta informació
ens possibilitarà el càlcul d’estadı́stiques.

CAPÍTOL 3. DISSENY I IMPLEMENTACIÓ
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Figura 3.4: Patró Data Acces Object

Altres classes de disseny
Com ja hem vist amb els DAO, per poder desenvolupar l’aplicació, no n’hi ha prou en crear una
classe per cada entitat del model de domini. És necessària la creació d’altres classes de disseny:
• InnovaMath: Encapsula totes les operacions matemàtiques que es duen a terme. El motiu
de tenir aquesta classe és que els càlculs que fa són utilitzats en molts punts de l’aplicació.
D’aquesta manera evitem la repetició innecessària de codi centralitzant-los en un únic lloc.
Tot i que de moment només té implementades les operacions per calcular mitjanes aritmètiques
i desviacions tı́piques 1 , està pensada per poder-hi incloure’n de noves. El seu mètode operate()
permet realitzar qualsevol dels càlculs implementats segons un paràmetre.
• Classes per la generació de gràfiques: Tot i que per generar els gràfics utilitzem les biblioteques
JFreeChart i Cewolf, ha estat necessària la creació d’una jerarquia de classes per crear els
datasets. En parlarem més endavant, a la secció 3.6.
• Exportació de dades: Tal i com passa amb la generació de gràfiques, s’han hagut de crear
jerarquies de classes tot seguint patrons de disseny. En parlarem a la secció 3.7.

3.3

Vista

Una vista és un element que mostra el model de domini com a elements de la interfı́cie. En el
marc de treball Struts les vistes es creen utilitzant pàgines JSP (vegeu apèndix A.8). Tot i aixı́,
els mateixos elements del model poden tenir diverses vistes. Per exemple, en la nostra aplicació,
disposem, a part de la vista HTML, de fulls de càlcul i de fitxers de text. Parlarem àmpliament
sobre com s’implementen aquestes vistes en la secció 3.7.
En aquest apartat, ens centrarem en les vistes en pàgines JSP. Aquestes vistes, també utilitzen
altres tecnologies i components com ara:
• Documents HTML
• Etiquetes personalitzades
1 L’algorisme utilitzat pel càlcul de desviacions tı́piques és el proposat per Donald E. Knuth en un dels volums del
llibre The Art of Computer Programming. [Knu]
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• Javascript
• Fulles d’estil CSS
• Imatges
• Paquets de recursos de missatges
• ActionForms o formbeans
Tot i aixı́, aquı́ només farem referència al codi JSP i a les ActionForms. Per a més informació sobre
tots i cadascun d’aquests components, vegeu l’apèndix A.

Vistes JSP
Abans de començar a anomenar cadascuna de les diferents vistes, cal tenir en compte que en el
mòdul d’estadı́stiques utilitzem el component Tiles per crear plantilles. Aquest fet fa que la manera
d’implementar les vistes variı̈ força de com es faria normalment. Procedim, doncs, a llistar cadascun
dels fitxers JSP que conformen la vista de l’aplicació:
En el directori /common hi trobarem els elements de la interfı́cie que formaran part de tota la resta
de vistes. Es tracta de fragments de codi que es repeteixen molt.
• /common/footer.jsp: Es tracta del peu de pàgina que tindràn les vistes. Bàsicament, afegeix
les icones dels estàndars W3C i l’avı́s de copyright.
• /common/header.jsp: És la capçalera de les vistes. Inclou el tı́tol.
• /common/includes.jsp: Aquest fitxer conté totes les instruccions per incloure fitxers CSS o
Javascript a les vistes. Tenir aquesta informació en un únic fitxer facilitarà canvis de biblioteques o d’estil.
• /common/menu.jsp: Inclou el menú de navegació.
A continuació, al directori /layouts hi trobem les plantilles (de moment només se’n necessita una)
que defineix com estaran formades les vistes.
• /layouts/statisticsDefaultLayout.jsp: Especifica la posició de cada un dels elements de
la vista. És a dir, defineix on hauran de posicionar-se la capçalera, el peu de pàgina, el menú
i el contingut real.
Les següents vistes són molt similars. La seva estructura segueix la definició de Tiles situada a
/WEB-INF/tilesDefinitions.xml. Varien, tan sols, en el contingut, que es tracta d’altres vistes
que s’inclouen en aquestes.
• exception.jsp: Pàgina d’error. Es mostra aquesta vista quan hi ha hagut algun error independentment del seu tipus. S’inclou el fitxer /pages/exceptionContent.jsp.
• objectives.jsp: Vista per mostrar les estadı́stiques d’un objectiu. Inclou el fitxer
/pages/objectivesContent.jsp.
• studentObjectives.jsp: Aquesta vista mostra les estadı́stiques d’un objectiu. A diferència
de l’anterior, aquestes estadı́stiques només faran referència a un alumne concret. Inclou el
fitxer /pages/studentObjectivesContent.jsp.
• studentSearch.jsp: Vista per mostrar tots els alumnes matriculats a una assignatura i permet cercar-ne un de concret. Inclou la vista /pages/studentSearchContent.jsp.
• studentTopics.jsp: Vista per mostrar les estadı́stiques i temes d’una assignatura per un
estudiant concret. Inclou la vista /pages/studentTopicsContent.jsp.
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• topics.jsp: Aquesta vista mostra les estadı́stiques i temes d’una assignatura. Inclou la vista
/pages/topicsContent.jsp.
A continuació, les vistes on hi trobem el contingut real. És aquı́ on es formategen les dades del
model i es crea la interfı́cie:
• /pages/objectivesContent.jsp: Mostra les estadı́stiques d’un objectiu concret i també
dels seus tests i preguntes. Inclou les vistes questionsChart.jsp, questionInfo.jsp i
testInfo.jsp.
• /pages/studentObjectivesContent.jsp: Mostra les estadı́stiques d’un objectiu concret,
però en aquest cas, per un únic estudiant. També es presenten els tests realitzats per l’alumne en l’objectiu. Només inclou les vistes testsChart.jsp i testInfo.jsp.
• /pages/studentSearchContent.jsp: Aquesta vista mostra un llistat de tots els alumnes
d’una assignatura. A més ofereix una mena de cercador per trobar-ne un de concret.
• /pages/topicsContent.jsp: Mostra les estadı́stiques d’una assignatura i els seus temes. Inclou les vistes topicsChart.jsp i topicInfo.jsp.
• /pages/studentTopicsContent.jsp: Mostra les estadı́stiques d’una assignatura per un estudiant concret. Inclou les vistes topicsChart.jsp i studentTopicInfo.jsp.
Les vistes que es llisten a continuació són aquelles que es mostren dins dels panells de pestanyes que
hi ha repartits per tota l’aplicació:
• /pages/questionInfo.jsp: Mostra estadı́stiques d’una pregunta, aixı́ com les seves possibles
respostes.
• /pages/testInfo.jsp: Mostra el resultat d’un test finalitzat. S’hi poden veure les diferents
preguntes i la resposta escollida en cada cas.
• /pages/studentTopicInfo.jsp: Genera les estadı́stiques d’un tema per un estudiant en concret. En mostra també el llistat d’objectius. Inclou la vista objectivesChart.jsp.
• /pages/topicInfo.jsp: De manera semblant a l’anterior, mostra les estadı́stiques d’un tema
i el seu llistat d’objectius. Inclou la vista objectivesChart.jsp
Les pàgines JSP següents, contenen les vistes que generen les gràfiques:
• /pages/objectivesChart.jsp: Mostra una gràfica amb estadı́stiques sobre els objectius d’un
tema.
• /pages/questionsChart.jsp: Mostra una gràfica amb estadı́stiques sobre les preguntes d’un
objectiu.
• /pages/testsChart.jsp: Mostra una gràfica amb estadı́stiques sobre els tests d’un objectiu
per un alumne concret.
• /pages/topicsChart.jsp: Mostra una gràfica amb estadı́stiques sobre els temes d’una assignatura.
Finalment, les vistes per mostrar els errors produı̈ts:
• /pages/exceptionContent.jsp: Es mostra quan es produeix un error. L’únic que fa és
mostrar els missatges d’error, en cas que n’hi hagi.
• /pages/exceptionSmallContent.jsp: Compleix la mateixa funció que l’anterior, però s’utilitza per mostrar els errors dins els quadres de pestanyes que s’utilitzen a la interfı́cie. Com
s’indica en el nom, l’únic que varia és la mida de la lletra i dels tı́tols. El motiu d’haver creat
aquesta vista és mantenir homogènia tota la interfı́cie de l’aplicació.
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Figura 3.5: Esquema d’utilització de les vistes

ActionForms
Les ActionForms o formbeans són classes que extenen la classe ActionForm i s’utilitzen per capturar
dades d’entrada de formularis, transferir-les a una Action i, un cop s’ha executat l’acció i s’han
obtingut resultats, es tornen a transferir a la vista per poder-les mostrar. En la nostra aplicació,
els objectes d’aquestes classes són de gran importància ja que, en el moment de generar la vista,
contindran totes les dades a mostrar.
Els formbeans utilitzats són els següents:
• StatisticsBaseForm: Superclasse per a tots els ActionForms de l’aplicació. El fet de tenir una superclasse permet que tots els formbeans de l’aplicació tinguin una sèrie de caracterı́stiques.
Formbeans emprats per obtenir informació sobre cadascuna de les entitats de l’aplicació:
• ObjectiveForm: S’utilitza al consultar qualsevol tipus d’estadı́stiques relacionades amb els
objectius. Al fer la petició s’hi guarda:
– Identificador de l’objectiu
– Identificador de l’estudiant: És opcional. Només s’emmagatzemarà quan es vulguin consultar les estadı́stiques per estudiant.
– Convertidor: Indica com s’han d’exportar les dades. És opcional i només s’utilitza quan
es volen exportar les estadı́stiques d’un objectiu.
Un cop s’ha executat l’acció, el formbean és accessible des de la vista i, a part de les dades ja
citades, disposarà de la següent informació:
– L’objectiu: permetrà obtenir un objecte de la classe Objective amb tota la informació
que aquesta encapsula.
– Nombre de tests finalitzats en l’objectiu.
– Nombre de tests aprovats.
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– Nota mitjana de l’objectiu.
– Desviació tı́pica de l’objectiu.
– L’estudiant: permet obtenir un objecte de la classe Student que conté tota la informació sobre l’estudiant del qual s’estan consultant les estadı́stiques. Només disponible al
consultar les estadı́stiques per estudiant.
• QuestionForm: Al fer la petició s’hi guarda:
– Identificador de l’objectiu
– Identificador de la pregunta
Un cop s’ha executat l’acció, el formbean és accessible des de la vista i, a part de les dades ja
citades, disposarà de la següent informació:
– La pregunta: permetrà obtenir un objecte de la classe Question amb tota la informació
sobre la pregunta que s’està consultant.
– Nombre de vegades contestada.
– Nota mitjana de la pregunta.
– Desviació tı́pica de la pregunta.
– Llista de les possibles respostes a la pregunta.
• StudentAutocompleteForm: Aquest ActionForm s’utilitza en el cercador que l’usuari es
troba al consultar les estadı́stiques per estudiant. Al fer la petició s’hi guarda:
– Identificador de l’assignatura en la qual es cerca l’alumne
– Nom o part del nom de l’estudiant
Un cop s’ha executat l’acció, el formbean és accessible des de la vista i, a part de les dades ja
citades, disposarà de la següent informació:
– Llista amb tots els estudiants amb el nom especificat. També s’hi inclouen aquells on el
nom especificat és una subcadena del seu nom complet.
• StudentForm: S’utilitza quan s’han d’obtenir les dades dels estudiants d’una assignatura.
Al fer la petició s’hi guarda:
– Identificador de l’assignatura per la qual es volen obtenir els estudiants.
– Convertidor: serveix per indicar com s’han d’exportar les dades. Només s’utilitza quan
s’estan consultant les estadı́stiques per estudiant i s’ha decidit exportar una comparativa
de tots els alumnes.
Un cop s’ha executat l’acció, el formbean és accessible des de la vista i, a part de les dades ja
citades, disposarà de la següent informació:
– Llista amb tots els estudiants de l’assignatura especificada.
• SubjectForm: Aquest formbean es fa servir per obtenir qualsevol de les estadı́stiques relacionades amb una assignatura. Al fer la petició s’hi guarda:
– Identificador de l’assignatura.
– Identificador de l’estudiant: És opcional. Només s’emmagatzemarà quan es vulguin consultar les estadı́stiques per estudiant.
– Convertidor: Indica com s’han d’exportar les dades. És opcional i només s’utilitza quan
es volen exportar les estadı́stiques d’una assignatura.
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Un cop s’ha executat l’acció, el formbean és accessible des de la vista i, a part de les dades ja
citades, disposarà de la següent informació:
– L’assignatura: s’hi emmagatzemarà un objecte de la classe Subject amb tota la informació corresponent a l’assignatura de la qual es volen les estadı́stiques.
– L’estudiant: en el cas que s’estiguin consultant les estadı́stiques per estudiant, a l’acabar
d’executar-se l’acció, el fombean també contindrà un objecte de la classe Student amb
les dades de l’alumne.
– Nombre de tests finalitzats en l’assignatura.
– Nombre de tests aprovats.
– Nota mitjana dels tests realitzats a l’assignatura.
– Desviació tı́pica dels tests.
– Llista de temes: es tracta d’una llista d’objectes Topic amb els tı́tols, descripcions, etc.
de tots els temes de l’assignatura.
• TestForm: S’utilitza quan s’han d’obtenir les dades d’un test realitzat per un estudiant. Al
fer la petició s’hi guarda:
– Identificador del test.
Un cop s’ha executat l’acció, el formbean és accessible des de la vista i, a part de les dades ja
citades, disposarà de la següent informació:
– El test: un objecte de la classe Test amb totes les dades del test que s’està consultant.
– Identificador de l’objectiu al qual pertany el test.
– Llista de totes les preguntes que conformen el test. És una llista de Questions
• TopicForm: Formbean utilitzat per obtenir qualsevol tipus d’estadı́stiques referents a un
tema. Al fer la petició s’hi emmagatzema:
– Identificador del tema pel qual es volen obtenir les estadı́stiques.
– Identificador de l’estudiant: És opcional. Només s’emmagatzemarà quan es vulguin consultar les estadı́stiques per estudiant.
– Convertidor: serveix per indicar com s’han d’exportar les dades. Per tant, només s’utilitza
quan s’estan consultant les estadı́stiques i es volen exportar.
Un cop s’ha executat l’acció, el formbean és accessible des de la vista i, a part de les dades ja
citades, disposarà de la següent informació:
– El tema: s’hi emmagatzemarà un objecte de la classe Topic amb tota la informació
corresponent al tema de l’assignatura del qual es volen les estadı́stiques.
– L’estudiant: en el cas que s’estiguin consultant les estadı́stiques per estudiant, a l’acabar
d’executar-se l’acció, el fombean també contindrà un objecte de la classe Student amb
les dades de l’alumne.
– Nombre de tests que s’han finalitzat per aquest tema.
– Nombre de tests aprovats.
– Nota mitjana dels tests del tema.
– Desviació tı́pica dels tests del tema.
– Llista amb tots els objectius que formen part del tema.
A continuació, llistem els formbeans utilitzats per generar les gràfiques:
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• ChartForm: Superclasse per a tots els altres formbeans relacionats amb la generació de
gràfiques. Especifica tota la informació que s’haurà d’emmagatzemar al fer la petició per
obtenir una gràfica. Aquesta informació és la següent:
– Tipus de gràfic: hi ha la possibilitat de crear diferents tipus de gràfic. A l’aplicació les
opcions són: Gràfic de barres verticals, gràfic de barres horitzontals i lı́nies.
– Tipus de dataset: amb un mateix ChartForm es poden obtenir diferents gràfiques que
mostrin informació diferent.
– Data d’inici i data de fi: permeten indicar el perı́ode de temps en el qual es vol que es
comptabilitzin les dades.
– Rang: conjunt de valors que ha de mostrar la gràfica. S’utilitza al fer gràfiques de les
notes mitjanes per especificar que es mostrin els valors de 0 a 10.
– Tı́tol de la gràfica.
– Amplada i alçada de la imatge resultant.
– Identificador de l’estudiant: És opcional. Només s’emmagatzemarà quan es vulguin generar gràfiques que només tinguin en compte les dades d’un únic estudiant.
Un cop executada l’acció, tots els ChartForms permetran obtenir:
– DatasetProducer: es tracta d’un objecte de la classe InnovaDatasetProducer que veurem
a la secció 3.6 i que produirà un dataset amb totes les dades que mostrarà el gràfic.
• ObjectivesChartForm: S’utilitza per obtenir gràfiques que mostrin informació dels objectius. A més de la informació de ChartForm, la seva superclasse, també ha d’especificar:
– Identificador del tema: indica quin és el tema del qual volem els objectius.
• QuestionsChartForm: S’utilitza, al visualitzar les estadı́stiques per tema, per obtenir gràfiques
que mostrin informació de les preguntes d’un objectiu. A més de la informació de ChartForm,
la seva superclasse, també ha d’especificar:
– Identificador de l’objectiu: indica quin és l’objectiu del qual volem les preguntes.
• TestsChartForm: S’utilitza, al visualitzar les estadı́stiques per estudiant, per obtenir gràfiques
que mostrin l’evolució d’un estudiant en un objectiu. Això es fa mostrant les notes que l’alumne ha tret en cada un dels tests que ha realitzat. A més de la informació de ChartForm, la
seva superclasse, també ha d’especificar:
– Identificador de l’objectiu: indica quin és l’objectiu del qual volem les preguntes.
• TopicsChartForm: S’utilitza al consultar les estadı́stiques de l’assignatura per obtenir gràfiques
que mostrin informació dels temes d’aquesta. A més de la informació de ChartForm, la seva
superclasse, també ha d’especificar:
– Identificador de l’assignatura: indica a quina assignatura pertanyen els temes.
Tots aquests formbeans estan configurats al fitxer /WEB-INF/struts-config. A més, cal remarcar
que la validació de cada un dels camps es fa amb el component Validator. Podeu trobar més
informació sobre com crear i configurar els formbeans a A.9.2 i sobre el patró validator a A.12.

3.4

Controlador

Com ja hem vist, les principals funcions del controlador són: interceptar esdeveniments, fer operacions amb el model i establir quina ha de ser la següent vista. El controlador d’Struts segueix el
patró FrontController, que es basa en la idea d’utilitzar un únic servlet controlador per canalitzar
totes les peticions dels clients a través d’un punt central.
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Figura 3.6: Jerarquia dels ActionForms del mòdul d’estadı́stiques
Aquest patró ofereix molts avantatges com la concentració de serveis de seguretat, connexió i
internacionalització, permetent aplicar-los de manera coherent a totes les peticions. Podeu trobar
més informació sobre aquest patró a [dis02].
En el cas d’Struts s’utilitza un servlet central anomenat ActionServlet i un RequestProcessor
per interceptar les peticions. Segons la URL a la qual van dirigides es tria una acció o una altra. Les
accions fan d’adaptador entre una petició HTTP entrant i les corresponents operacions de negoci
que cal executar per processar-la.
Des del punt de vista dels desenvolupadors, la part principal del controlador són aquestes accions
ja que són les encarregades de processar les peticions i realitzar les operacions adequades. En el
mòdul d’estadı́stiques d’InnovaCampus hem implementat les accions següents:
• StatisticsBaseAction: Superclasse per a totes les accions de l’aplicació. S’utilitza, bàsicament,
per centralitzar tots els detalls generals a totes les accions. En concret, l’únic que fa és declarar
un objecte Log per anar reportant totes les incidències.
• ChartAction: Aquest tipus d’accions s’utilitzen per cridar a una vista on es generen gràfics.
En un inici s’utilitzava una ForwardAction, però la necessitat d’afegir missatges internacionalitzats en el formbean associat ho feia impossible.
• ObjectiveInfoAction: L’acció ens redirecciona a una vista on trobem informació sobre un
objectiu. La mateixa acció ens servirà per consultar les estadı́stiques d’un objectiu, en general,
per un estudiant concret o per exportar-les a algun format.
• QuestionInfoAction: Aquesta acció només ens porta cap a una vista. Abans de fer-ho, fa
validacions al servidor per comprovar si la pregunta existeix, etc.
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• StudentAutocompleteAction: Acció utilitzada mitjançant AJAX per obtenir una vista
XML amb una llista de tots els alumnes amb un nom igual a l’especificat.
• StudentInfoAction: Acció que ens redirecciona a la part d’estadı́stiques per estudiant. Se’ns
mostrarà una vista amb el llistat de tots els alumnes matriculats a l’assignatura que li indiquem.
• SubjectInfoAction: Ens redirecciona a alguna de les vistes amb informació sobre l’assignatura. Com en el cas de ObjectiveInfoAction, la mateixa acció ens servirà per consultar les
estadı́stiques de l’assignatura en general, per un estudiant concret o per exportar-les a algun
format.
• TestInfoAction: Fa les comprovacions adients i ens mostra una vista amb la informació d’un
test.
• TopicInfoAction: Ens redirecciona a alguna de les vistes amb informació sobre un tema.
Com en els casos anteriors, la mateixa acció ens servirà per consultar les estadı́stiques del
tema en general, per un estudiant concret o per exportar-les a algun format.
En realitat, però, al fitxer struts-config.xml n’hi ha configurades algunes més:
• TopicsChartAction: És del tipus ChartForm i ens redirecciona a una vista amb gràfiques
sobre els temes d’una assignatura.
• ObjectivesChartAction: És del tipus ChartForm i ens redirecciona a una vista amb gràfiques
sobre els objectius d’un tema.
• TestsChartAction: És del tipus ChartForm i ens redirecciona a una vista amb gràfiques
sobre els tests d’un estudiant.
• QuestionsChartAction: És del tipus ChartForm i ens redirecciona a una vista amb gràfiques
sobre les preguntes d’un objectiu.
• Exception: Quan hi ha algun error, se’ns redirecciona cap aquesta vista on hi ha els missatges
d’error.
• ExceptionContent: Fa el mateix que l’anterior. L’únic que varia és la vista a mostrar.
El fet de fer validacions al servidor fa que, en alguns punts de l’aplicació, no puguem utilitzar les
accions ja predefinides com són ForwardAction i que ens haguessin estalviat feina.
El marc de treball Struts ens permet llençar excepcions i configurar com s’han de tractar quan es
produeixen al fitxer de configuració /WEB-INF/struts-config.xml. En el nostre cas gairebé totes
les accions tenen excepcions configurades. La gran majoria, redirigeixen a l’acció Exception.
Per a més informació sobre el funcionament del controlador d’Struts i com crear aquestes accions
podeu consultar l’apèndix A.9.

3.5

Biblioteques d’etiquetes

La tecnologia JSP ens permet introduir etiquetes personalitzades per dotar de dinamisme a les
pàgines sense haver d’inserir codi Java entre les marques HTML. Durant el desenvolupament de la
nostra aplicació ens hem trobat en tres situacions on les circumstàncies ens han obligat a crear les
nostres pròpies etiquetes. Cap de les tres és un aspecte clau del mòdul, totes tenen a veure amb
l’experiència que tindrà l’usuari al navegar.

Biblioteca Breadcrumbs
Les Breadcrumbs o molles de pa indiquen, en tot moment, el lloc on es troba l’usuari i l’ajuden a
moure’s per l’aplicació. Són conjunts d’enllaços que informen de quin és l’apartat que s’està mostrant
actualment i la seva ubicació dins l’aplicació. S’acostumen a situar a la part superior de les vistes.
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Cal no confondre aquests enllaços amb la història del navegador ja que mentre que en la història
queden enregistrats tots els moviments de l’usuari, en les molles de pa hi ha els passos que cal seguir
des de la pàgina d’inici per arribar al contingut actual.
El problema que sorgeix si es vol que aquests enllaços apareguin de forma dinàmica, és com sap una
pàgina quines són les seves successores.
Una possible solució (la que utilitzem) és utilitzar sessions. A la sessió guardem una pila d’enllaços
que anirà variant segons els nostres moviments per l’aplicació.
Exemple:
Tenim les pàgines home.jsp, pagina01.jsp, pagina01a.jsp, i pagina02.jsp.
Estem d’acord que depenent del lloc on ens trobem se’ns ha de mostrar el
següent:
• A la pàgina home.jsp: Home
• A la pàgina pagina01.jsp: Home, Pàgina 01
• A la pàgina pagina01a.jsp: Home, Pàgina 01, Pàgina 01A
• A la pàgina pagina02.jsp: Home, Pàgina 02
A l’ı́ndex s’estableix el text a mostrar en el primer nivell i es guarda a la pila. A l’anar creant
pàgines, indicarem a cadascuna el nivell que li toca dins la pila, el seu text i l’enllaç.
Al visitar una pàgina es borren tots els elements de la pila que tenen un nivell més gran o igual i
s’hi insereix la nova molla.
El problema de l’enfocament utilitzat és que per a que els breadcrumbs que apareixen siguin
correctes s’ha d’haver visitat la pàgina principal per tal que quedi establerta la pila amb el text
d’aquesta.
No creiem que aquest problema pugui afectar gaire al mòdul d’estadı́stiques ja que és difı́cil que en
una nova sessió, s’accedeixi a una pàgina diferent a la inicial.
Etiquetes implementades
S’han necessitat dues etiquetes diferents per permetre la funcinalitat explicada. Una s’utilitza per
establir el contingut d’una nova molla i l’altra per volcar tota la pila a una pàgina:
• Set: S’utilitza per guardar els valors d’una nova molla de pa a la pila. Té els atributs:
– level: Indica el nivell de la molla de pa en la pila.
– text: Atribut per indicar quin ha de ser el text de l’enllaç a mostrar. Només és necessari
quan es deixa el cos de l’etiqueta en blanc.
– action: Acció a executar al clicar a l’enllaç que es generarà.
– parameters: Paràmetres que caldrà afegir a la URL de l’enllaç que es generarà. Han de
tenir la forma clau=valor. Si es volen especificar múltiples paràmetres caldrà separar-los
comes.
El cos de l’etiqueta ha de contenir el text a mostrar o bé pot quedar buit si s’especifica l’atribut
text.
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Exemples d’ús:
<!-- Utilitzant el cos de l’etiqueta -->
<breadcrumbs:set level="1"
action="SubjectInfoAction.do"
parameters="subjectId=${subject.id}">
<bean:message key="global.subjectStats"/>
</breadcrumbs:set>
<!-- Utilitzant l’atribut text -->
<breadcrumbs:set level="1"
action="SubjectInfoAction.do"
text="Enllaç" parameters="subjectId=${subject.id}"/>
• Generate: L’utilitzem en el lloc de la pàgina JSP on volem que s’imprimeixin els enllaços.
Ho fem amb una etiqueta per evitar repetir les mateixes operacions per tota l’aplicació. No
disposa d’atributs ni de cos.
Exemple d’ús:
<breadcrumbs:generate />

Biblioteca Util
Aquesta biblioteca inclou dues etiquetes més que s’utilitzen per separat i que ens facilitaran la
inserció dos elements que fem servir molt al llarg del mòdul d’estadı́stiques.
A part d’inclure el paquet util.jar sota el directori /WEB-INF, la biblioteca va acompanyada d’un
fitxer Javascript que cal incloure en totes les pàgines on s’utilitzin les etiquetes.
Etiquetes implementades
• MoreLess: S’utilitza en tots els llocs on s’ha d’imprimir un text de longitud variable i que
pot arribar a ser extens. Aquesta etiqueta fa que es mostri un cert nombre de caràcters i
que estiguin disponibles els botons més i menys per expandir i reduir el text. L’etiqueta va
néixer degut a la falta d’un altre sistema per obtenir subcadenes de caràcters des d’una pàgina
JSP. De totes maneres creiem que utilitzar una etiqueta per realitzar aquesta funció ha estat
un gran encert ja que fa que oferir aquesta funcionalitat requereixi el mateix temps, a l’hora
d’impelementar que no oferir-la. A més, deixa les pàgines lliures de codi Javascript, cosa que
afavoreix a la llegibilitat.
– textId: Identificador del text. Associar un identificador amb el text permet fer ús de
l’etiqueta més d’un cop en una mateixa pàgina.
– maxCharacters: Nombre màxim de caràcters a mostrar quan el text està reduı̈t. Cal
recordar que a més d’aquests caràcters s’hi afegiran tres punts supensius per indicar que
el text continua. Si no s’especifica s’utilitza el valor per defecte 100.
– moreText: Permet especificar quin ha de ser el text del botó més. Si no s’especifica es
buscarà la clau global.more als paquets de recursos de missatges.
– lessText: Permet especificar quin ha de ser el text del botó menys. Si no s’especifica es
buscarà la clau global.less als paquets de recursos de missatges.
– linkStyleId: S’utilitza per especificar el nom de la classe d’estil CSS que han de seguir
els botons més/menys generats.
– visibleStyleId: Classe CSS que s’associarà al text visible.
– visibleStyleId: Classe CSS que s’associarà al text amagat.
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El cos de l’etiqueta ha de contenir el text a mostrar. Si aquest text no és suficientment llarg
com per reduir-lo, no es mostraran els botons més/menys.
Exemples d’ús:
<util:moreless
textId="text01"
maxCharacters="240"
linkStyleId="moreLessLinkDiv"
visibleStyleId="displayText"
hiddenStyleId="hiddenText">
<bean:write name="subject" property="description"/>
</util:moreless>
• ExportMenu: Aquesta etiqueta genera el menú Javascript que permet exportar les dades
a altres formats diferents a l’HTML. A l’hora de dissenyar no estàvem segurs de si fer una
etiqueta o bé un fragment JSP i incloure’l a cada pàgina. Finalment vam optar per l’etiqueta
ja que d’aquesta manera podem definir els atributs disponibles a l’hora de crear els menus i
de manera que es pot uitilitzar gairebé de manera intuitiva. Aquests atributs han acabat sent
els següents:
– action: Nom de l’acció a la qual aniran dirigits els enllaços del menú.
– parameters: Paràmetres de la forma clau=valor que s’han d’afegir a l’URL a l’enviar
una petició. Per especificar múltiples paràmetres cal separa-los per comes.
L’etiqueta busca en els recursos de missatges les claus: label.exportMenu.exportTo i label.exportMenu.(converter
type) per cada un dels convertidos disponibles. Aquesta marca està totalment lligada amb la
forma de d’exportar les dades. El nombre d’opcions que s’afegiran al menú dependrà del
número de convertidors disponibles i que es puguin obtenir amb la classe ConverterFactory.
Exemples d’ús:
<util:exportmenu
action="SubjectInfoAction"
parameters="subjectId=3"/>

3.6

Generació de gràfiques

La generació de gràfiques és una de les parts amb més pes d’aquest projecte ja que els gràfics són
una de les formes principals per expressar estadı́stiques. En aquesta secció farem un repàs a les
classes que hem creat i a tots els problemes amb els que ens hem hagut d’enfrentar.
Abans de començar, cal dir que per generar les gràfiques s’utilitza la biblioteca JFreeChart, que
ofereix les classes necessàries per obtenir molts tipus de gràfiques totalment personalitzables. A més
permet exportar-les en forma d’imatges en els formats JPEG, PNG i SVG.
Tambés s’ha fet servir la biblioteca d’etiquetes Cewolf que ofereix etiquetes personalitzades per
introduir gràfiques generades amb JFreeChart en pàgines JSP. Aquestes marques fan que les crides a les classes encarregades de generar els gràfics i d’exportar-los siguin transparents al per al
programador.
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Però tot i que dit d’aquesta manera sembla que la tasca de generar gràfics sigui bufar i fer ampolles,
encara hi ha altres aspectes a tenir en compte que ens dificultaran una mica la feina. Abans d’entrar
en detalls sobre la nostra implementació, hem de tenir clar què és un Dataset. Els dataset són
els objectes utilitzats per les classes de la biblioteca JFreeChart. Aquests objectes contenen tota
la informació a incloure: valors, tı́tols, etiquetes, etc. Cada tipus gràfica ha de tenir el seu propi
dataset.
Sabent això, el nostre principal objectiu a l’hora de dissenyar i implementar ha estat buscar una
manera poc repetitiva, reutilitzable i ampliable de generar aquests objectes. Després d’enfocar el
problema de diferents maneres, hem decidit triar el patró AbstractFactory, però adaptant-lo a les
nostres necessitats.

El patró AbstractFactory
El patró AbstractFactory s’utilitza quan hem de crear productes de families diferents, però per
cada famı́lia tenim, més o menys, els mateixos productes. Llavors el client utilitza una fàbrica
abstracta per crear qualsevol tipus de producte. Aquesta fàbrica abstracta serà superclasse de les
factories concretes corresponents a cada una de les famı́lies. Seràn aquestes factories concretes les
que s’encarreguin de crear els productes. Tot això, però, es fa de forma transparent al client que no
sabrà en cap moment quin és el producte que se li crea.
El fet d’utilitzar aquest patró ens pot aportar els següents beneficis:
• Aı̈lla les classes concretes dels clients: els noms de les classes de productes es queden a les
fàbriques i, per tant, no apareixen al codi del client.
• Facilita l’intercanvi de famı́lies de productes: com que totes les fàbriques concretes hereden
d’una única fàbrica abstracta, l’únic lloc que varia a l’hora d’utilitzar-les és durant la seva
creació.
• Promou la consistència entre productes. (Vegeu [GHJV03]).
Tot i que en el patró original, la fàbrica abstracta defineix mètodes per crear cadascun dels
productes de cada famı́lia, en el nostre cas només en definim un i deixem que siguin les fàbriques
concretes les que crein els productes segons els paràmetres que li passem.
Amb els mètodes de factoria parametritzats flexibilitzem encara més la creació de productes ja que
no és necessari que totes les famı́lies tinguin tots els productes. A més, l’addició de noves classes
també resulta més fàcil.
Relació entre factories, productes i les nostres classes:
• Fàbrica abstracta: CategoryDatasetProducerFactory
• Fàbriques concretes:
– ObjectivesCategoryDatasetProducerFactory: Factoria per a crear DatasetProducers
relacionats amb la generació de gràfiques d’objectius.
– QuestionsCategoryDatasetProducerFactory: Factoria per a crear DatasetProducers
relacionats amb la generació de gràfiques de preguntes.
– TestsCategoryDatasetProducerFactory: Factoria per a crear DatasetProducers relacionats amb la generació de gràfiques de tests.
– TopicsCategoryDatasetProducerFactory: Factoria per a crear DatasetProducers relacionats amb la generació de gràfiques de temes.
• Famı́lies de productes i productes:
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– MarksCategoryDatasetProducer: Crea DatasetProducers per generar gràfiques on els
valors seràn notes mitjanes.
∗
∗
∗
∗

ObjectivesMarksCategoryDatasetProducer
QuestionsMarksCategoryDatasetProducer
TestsMarksCategoryDatasetProducer
TopicsMarksCategoryDatasetProducer

– StudentsCategoryDatasetProducer: Crea DatasetProducers per generar gràfiques on
els valors seràn el nombre d’estudiants diferents que han realitzat tests per un tema.
∗ ObjectivesStudentsCategoryDatasetProducer
∗ TopicsStudentsCategoryDatasetProducer
– TestsCategoryDatasetProducer: Crea DatasetProducers per generar gràfiques on els
valors seràn el número de tests finalitzats i el número de tests aprovats.
∗ ObjectivesTestsCategoryDatasetProducer
∗ TopicsTestsCategoryDatasetProducer
Tot i que el patró no és realment complicat, els problemes que es puguin tenir per entendre’l en l’àmbit de la nostra aplicació possiblement són deguts a que els productes a crear, són
DatasetProducers, encarregats també de crear altres objectes. A més, els noms excessivament
llargs i molt semblants entre ells (fruit del profund aniuament) no ajuden gaire.

Creació de DatasetProducers
Continuant amb els aspectes de la implementació, aquesta secció intenta explicar el per què dels
noms llargs i el sistema que s’ha seguit per a la creació dels objectes DatasetProducer.
La biblioteca JFreeChart ofereix classes per a crear multitud de gràfiques diferents que, per consegüent hauran d’utilitzar datasets, també diferents.
Les gràfiques de l’aplicació actual només utilitzen el que s’anomenen CategoryDatasets, que
serveixen bàsicament per crear gràfics de barres, de lı́nies. El futur, és incert i possiblement a la
llarga es vulguin utilitzar altres tipus de gràfiques com ara una gràfica de sectors. Per permetre
això, hem hagut de crear dues abstraccions més per sobre de les famı́lies de productes:
• InnovaDatasetProducer: Superclasse per a tots els DatasetProducer de l’aplicació. L’utilitzem per establir aspectes comuns que hauran de tenir totes les seves subclasses.
• CategoryDatasetProducer: DatasetProducer que creen datasets per a gràfics de barres i de
lı́nies.
També hem hagut de crear les abstraccions adients per damunt de la fràbrica abstracta:
• DatasetProducerFactory Superclasse per a totes les factories de DatasetProducer de l’aplicació.
• CategoryDatasetProducerFactory Factoria de DatasetProducer per a crear datasets per a
gràfics de barres i de lı́nies.
Ara que ja tenim totes les classes completament situades i sabem quin és el seu objectiu, anem a
veure com ho fan per crear els datasets.
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La classe que realment s’encarrega de la generació dels datasets és l’abstracta CategoryDatasetProducer.
Aquesta ofereix una implementació del mètode produceDataset(), heredat de InnovaDatasetProducer.
Aquest mètode és el centre de la creació de datasets i s’ajuda d’altres mètodes, de moment abstractes
i que han d’implementar totes les subclasses.
Implementant el mètode d’aquesta manera evitem la repetició de codi establint aquells aspectes que
no variaran i fent ús del polimorfisme per aquells que sı́. Aquests mètodes abstractes són:
• getDataObjects(): Per obtenir els elements dels quals s’han d’extreure les dades.
• getValue(): Per obtenir un valor a afegir al gràfic.
• getTooltips(): Per obtenir l’etiqueta que es mostra al passar el ratolı́ per sobre del gràfic.
• checkParameters(): Per comprovar que els paràmetres per la generació de gràfiques són
correctes.

Personalització de les gràfiques
Com ja hem dit, les gràfiques generades amb la biblioteca JFreeChart són totalment personalitzables. Si utilitzem la biblioteca d’etiquetes Cewolf, però, aquestes possibilitats es redueixen al
mı́nim. Per evitar-ho hem de crear una classe que implementi les interfı́cies ChartPostProcessor i
Serializable.
Aquestes classes hauran de definir el mètode processChart() i serà dins d’aquest on podrem definir tots els aspectes del gràfic que vulguem modificar. Per a més informació sobre les caracterı́stiques
que permeten personalització consulteu la guia de desenvolupament de JFreeChart [Gil04].

Problemes amb Linux
La generació dinàmica d’imatges mitjantçant JFreeChart requereix l’ús de les biblioteques AWT per
representar els colors, tipografies, etc. L’ús d’aquestes biblioteques (les AWT) porta a errors quan
es treballa en un entorn on no hi ha un dispositiu de sortida encara que aquest no s’utilitzi.
Generar imatges en el contenidor de servlets Tomcat en un entorn Linux equival a fer-ho en
una màquina sense sortida. Per tant, es llencen excepcions. Tot i que es coneixen, com a mı́nim,
tres solucions per evitar el problema, a la data de redacció d’aquest document no s’ha aconseguit
solucionar-lo sota el sistema operatiu Fedora Core 6. A continuació detallem els diferents consells
que es troben als fòrums, faqs i llistes de correu:
• Establir la propietat headless a true:
És la més fàcil i aconsellable. Funciona a partir de la versió 1.4 del JDK. Es tracta d’afegir la
següent lı́nia de codi en l’script d’inici del Tomcat (start.sh o catalina.sh):
export CATALINA_OPTS="-Djava.awt.headless=true"
• Utilitzar Xvfb:
L’Xvfb (X Virtual Frame Buffer) és un servidor que possibilita tots els recursos necessaris per
generar gràfics, però sense els complexos processos que spuposa el permetre la interactivitat
dels escriptoris. Aquest tipus de servidor és útil en casos com el nostre on no es necessita una
interfı́cie gràfica, però es fa servir programari que utilitza les biblioteques X11. [dav]
Un cop instal·lat s’utilitza de la següent manera:
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Exemples d’ús:
Xvfb :0 -screen 0 1024x768x16 &
Cal que definim, també, la variable DISPLAY
export DISPLAY="0:0"
Aquesta variable la podem exportar a l’script d’inici del contenidor Tomcat.
• Utilitzar VNC :
VNC (Virtual Network Computing) és una aplicació de control remot que permet veure i
interactuar al 100% amb un altre ordinador. És la menys aconsellada.

Format de sortida de les dades
A l’introduir la biblioteca JFreeChart hem dit que suportava l’exportació als formats d’imatge JPEG,
PNG i SVG. Les imatges que s’han de generar tenen pocs colors i no són gaire grans, aixı́ que el primer
queda descartat. La desició sobre quin dels dos restants cal adoptar en el mòdul d’estadı́stiques ha
estat molt difı́cil. En aquesa secció anomenarem breument els avantatges de l’un i l’altre i mostrarem
quin ha estat l’elegit.
El PNG (Portable Network Graphics) és un format gràfic basat en un algorisme de compressió
sense pèrdua i lliure de patents. El seu ús ha anat augmentant des de la seva creació l’any 1996
i, amb l’arribada del navegador Internet Explorer 7, podem dir que ja està suportat, completament,
per la majoria de navegadors. És un format ideal per imatges formades per grans àrees de colors
plans, per exemple, les barres d’una gràfica.
Per altra banda, l’SVG (Scalable Vector Graphics) és un tipus de llenguatge XML de codi obert
que permet crear gràfics vectorials. A més dels avantatges de ser un format vectorial, permet incloure
enllaços, i indexar el text inclòs. A simple vista, sembla un format molt superior al PNG, però té un
greu problema: el suport als navegadors. Tot i que actualment ja està suportat per Firefox, Opera,
Safari i altres menys coneguts, no ho està per Internet Explorer i s’ha de recórrer als pocs plug-ins
que hi ha disponibles.
Segurament, aquest inconvenient desapareixerà ben aviat ja que SVG ha passat a ser un estàndar
de l’W3C i ja s’utilitza en grans projectes com Wikipedia. Tot i aixı́, de moment és un inconvenient
i ens veiem obligats a utilitzar el format PNG.
Com que el fet d’utilitzar PNG enlloc de SVG és més una imposició que no pas una decisió, a
l’hora de dissenyar s’ha tingut en compte que aquest és un possible canvi proper i s’ha deixat enllestit
per a que es pugui dur a terme fàcilment.

3.7

Exportació de dades

Un dels nous requeriments de l’aplicació és la possibilitat d’exportar les estadı́stiques que es mostren
a altres formats a més a més d’HTML. En aquesta secció repassarem totes les classes que s’han
hagut d’implementar i quin patró s’ha seguit per fer-ho possible.
Bàsicament, aquest requeriment ha sorgit per la necessitat d’exportar les dades a fulls de càlcul
Excel. Per fer-ho el mòdul d’estadı́stiques utilitza les biblioteques HSSF del projecte Jakarta Poi,
que és una implementació completament en Java del format Excel’97. Tot i que hi ha molts aspectes
que encara no han estat desenvolupats, hi ha disponible l’opció de crear fitxers que, de fet, és l’única
que ens interessa. Podeu trobar més informació sobre l’HSSF a l’apèndix A.15.
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El principal problema que tenim és com exportar les mateixes dades a tants formats com sigui
necessari sense repetir codi. La solució ens l’aporta el patró Builder que descrivim a continuació.

El patró Builder
El patró Builder s’utilitza quan el procés de construcció d’un objecte ha de permetre diferents
representacions de l’objecte construı̈t. Hi haurà una única classe abstracta que definirà la interfı́cie
de tots els constructors concrets. El client o director utilitzarà aquesta interfı́cie per crear un tipus
d’objecte o un altre amb tal transparència que no sabrà en cap moment de quin es tracta. Els
beneficis d’utilitzar aquest patró són:
• Permet variar la representació interna d’un producte ja que l’estructura interna del producte
queda amagada per la interfı́cie del constructor.
• Desacobla el codi utilitzat per la construcció del codi que es fa servir per la representació. Això
augmenta la modularitat.
• Proporciona un millor control sobre el procés de construcció.
Com podem veure, aquest patró s’adapta a la perfecció a les nostres necessitats. A més, ens
permetrà afegir nous formats de forma senzilla sense haver de canviar els client. A continuació
mostrarem la relació que hi ha entre les entitats que hem utilitzat per descriure el patró i la realitat,
és a dir, la nostra aplicació:
• Constructor abstracte: BaseConverter. Defineix la interfı́cie que hauran d’implementar els
constructors concrets per a que el client els pugui utilitzar amb total transparència. Descriurem
més a fons quins són aquests mètodes, més endavant en aquesta secció.
• Constructors concrets:
– ExcelConverter: Genera documents Excel utilitzant la biblioteca HSSF.
– TXTConverter: Genera un fitxer de text.
• Clients o directors: En el nostre cas tindrem una jerarquia de clients que utilitzaran els convertidors
– BaseDataRetriever: Superclasse per a totes les classes que utilitzaran els convertidors
per exportar les dades. Cada una de les subclasses generaran unes estadı́stiques diferents.
Hem creat el nom retriever per referir-nos a que, bàsicament, aquestes classes obtenen la
informació a exportar. La manera com obtenen les dades és la mateixa que com ho faria
una vista JSP: a través de l’ActionForm que se li passa. De fet, considerem que aquestes
classes no deixen de ser un altre tipus de vistes.
∗ ObjectiveDataRetriever: Obté les estadı́stiques d’un objectiu i utilitza un BaseConverter
per exportar-les.
∗ StudentsDataRetriever: Obté una comparativa de tots els estudiants d’una assignatura. Utilitza un BaseConverter per exportar-la.
∗ SubjectDataRetriever: Obté les estadı́stiques d’una assignatura. A la vegada,
utilitza TopicDataRetrievers per informar dels temes de l’assignatura. Utilitza un
BaseConverter per exportar la informació.
∗ TopicDataRetriever: Obté les estadı́stiques d’un tema. A la vegada, utilitza un
ObjectiveDataRetriever per informar dels objectius del tema. Utilitza un BaseConverter
per exportar la informació.
A part d’aquestes, també hem hagut d’implementar la classe ConverterFactory per a crear els
diferents convertidors amb un mètode de factoria parametritzat. Aquesta classe també s’utilitza per
consultar tots els convertidors disponibles des de l’etiqueta exportMenu que hem vist a la secció 3.5.
Vegeu més sobre el patró Builder a [GHJV03].
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Figura 3.8: AbstractFactory per generar gràfics
Anem a veure ara, quins són els mètodes que ha d’implementar un convertidor per poder ser
utilitzat per qualsevol DataRetriever:
• addEmptySpace()
• addSubtitle()
• addTable()
• addTableHeadings()
• addTableRow()
• addText()
• addTitle()
• addValue()
• decreaseIndent()
• getContentDisposition()
• getContentType()
• increaseIndent()
• setOutputStream()
• write()
Trobareu l’especificació de tots ells a la seva documentació.

Capı́tol 4

Conclusions i Treball Futur
Després de desenvolupar el mòdul d’estadı́stiques per a l’actual aplicació d’autoavaluació InnovaCampus, podem dir que, en general, s’ha aconseguit satisfer tots els requeriments pels quals va sorgir
aquest projecte. Ara per ara, els punts pels quals destaca l’aplicació són:
• Llegibilitat i estructuració de la informació: s’ha unificat la manera de presentar les dades per
reduir la confusió dels usuaris.
• Generació de gràfiques: ha estat interessant poder generar gràfiques sense la necessitat de
recórrer a tecnologies que requereixen plug-ins en el navegador del client com podria ser flash.
La manera en la que s’ha implementat aquesta funcionalitat deixa oberta la possibilitat d’afegir
nous tipus de gràfiques.
• Exportació de dades: igual que en el punt anterior, podem dir que un dels principals objectius
que s’han tingut en compte a l’hora d’implementar aquesta funcionalitat ha estat el permetre
afegir nous formats.
Per desenvolupar l’aplicació s’ha fet ús d’un gran nombre de tecnologies. Les més importants ja
s’han anomenat en el capı́tol 3. Algunes altres, però, no s’han considerat prou rellevants com per
incloure’ls-hi. De totes maneres, a l’apèndix A s’ha explicat breument com es pot utilitzar cadascuna
d’elles. Per aquest motiu, creiem que és altament aconsellable fer-ne una lectura ràpida que ajudarà
a acabar d’entendre tot el que ha suposat aquest projecte i a situar cada element en el lloc que li
pertoca.
El fet de no tractar-se d’un projecte molt extens i amb moltes funcionalitats diferents ha permès
parar més atenció a detalls no funcionals, però que aporten valor a l’aplicació. Alguns d’aquests,
per exemple, són el el compliment dels principals estàndars, missatges d’error que s’envien al correu
de l’administrador, o la possibilitat de localització.
Al llarg d’aquest document hem anat fent referència a alguns dels aspectes que encara caldria
millorar de cara a un futur pròxim. A més dels ja esmentats, hi ha hagut idees prou interessants
que no s’han arribat a realitzar. Principalment, cal tenir en compte els següents punts:
• Migració a Struts 2: A l’inici d’aquest projecte la versió 2.0 del marc de treball Struts es
trobava en versió beta. Per temor a possibles problemes es va decidir utilitzar l’anterior, la
1.3.8. Amb aquest temps, sembla ser que la nova versió ja està disponible i que aporta alguns
canvis i millores. De cara a un futur, seria interessant traduir tots els elements de l’aplicació
a les noves regles que aquesta defineix.
• Ús del format SVG: Com ja hem indicat a la secció 3.6, l’ús de l’estàndar SVG per a la
generació de gràfics vectorials ens aporta grans beneficis. El problema que tenim en aquests
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moments per utilitzar-lo recau en la falta de suport per part d’un dels navegadors més extesos.
Esperem que, amb el temps, aquesta situació millori i puguem fer ús d’aquesta tecnologia.
• Consulta d’estadı́stiques del propi estudiant: Segurament, el fet que aquesta aplicació estigui
encarada als professors d’una assignatura ha fet que ens oblidem que podria ser interessant
que un alumne consultès la seva pròpia evolució.
• Exportació a altres formats: Actualment, només hi ha disponibles els formats Excel i Txt.
S’haurien d’afegir, com a mı́nim, les opcions per exportar les estadı́stiques a OpenOffice i a
PDF.
Per concloure aquest apartat, creiem que la feina no s’acaba aquı́ i caldrà continuar treballant en
l’aplicació per tal d’anar-la adaptant als canvis i nous requeriments dels usuaris.

Apèndix A

Tecnologies emprades
A.1

Aplicació Web

Una aplicació Web o webapp és una aplicació amb arquitectura cilent-servidor a la que s’hi accedeix
mitjançant una xarxa, generalment, Internet.
La principal caracterı́stica que les fa diferents de les primeres aplicacions client-servidor, és la
ubiqüitat del client. Això permet que les aplicacions Web es puguin actualitzar i mantenir sense la
necessitat de distribuir i reinstal·lar el programari en cada un dels clients.
Una aplicació acostuma a estar estructurada en tres capes: a la primera, el navegador Web; algun
tipus de tecnologia per generar contingut dinàmic en la segona; finalment, una base de dades. La
nostra aplicació també segueix aquesta estructura utilitzant JSP en el nivell intermedi i una base de
dades amb un sistema gestor Postgres.

A.2

Protocol HTTP

HTTP (HiperText Transfer Protocol ) és un protocol del nivell d’aplicació en el model de capes.
Està basat en peticions i respostes entre clients i servidors. HTTP necessita fiabilitat en la capa
de transport. Per aquest motiu, el més usual és utilitzar-lo sobre TCP/IP. El funcionament bàsic
d’HTTP és el següent:
1. El client es connecta mitjançant TCP a un port d’un host remot i fa una petició.
2. El servidor HTTP que està escoltant per aquest port reb la petició del client.
3. El servidor envia l’estat i un missatge de la petició. L’estat indica si la petició s’ha realitzat
correctament mentre que el contingut del missatge acostuma a ser el fitxer sol·licitat o un
missatge d’error.
4. Acaba la connexió.
Per accedir a un recurs HTTP s’utilitzen les URL (Uniform Resource Locator ) que són, per dir-ho
d’una forma senzilla, les adreces que utilitzem per navegar per Internet.
HTTP defineix fins a vuit mètodes per indicar les accions que volem dur a terme. De totes
maneres, els tipus de peticions més utilitzats són:
• GET: Demana al servidor una pàgina concreta mitjançant una URL. Permet enviar paràmetres
juntament amb la direcció. Això fa que els paràmetres siguin visibles.
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• POST: És molt similar al GET però, amb la principal diferència que els paràmetres formen
part del cos del missatge. S’utilitza sobretot en formularis.
En el mòdul d’estadı́stiques, les peticions que s’utilitzen són, majoritariament, peticions GET.
Això és degut a que el nombre de formularis on l’usuari ha d’introduir dades és mı́nim. Per tant,
com ja hem dit, no ens ha d’estranyar trobar paràmetres al final de les URLs. Degut a que a la
nostra aplicació, l’HTTP li és gairebé transparent, no aprofundirem més en aquest tema. Podeu
trobar més informació al RFC 2616.

A.3

HTML

L’HTML (HiperText Markup Language) és el principal llenguatge per a la creació de pàgines Web.
Actualment, però, el seu ús comença a disminuir degut a l’aparició del seu successor XHTML (Veure
apèndix A.5). Degut a que els canvis que introdueix aquest últim són molt pocs, ens veiem obligats
a fer-ne una breu descripció.

Descripció
L’HTML és un llenguatge d’hipertext basat en marques que deriva de l’SGML 1 i que fou dissenyat
per estructurar textos. Que sigui un llenguatge de marques vol dir que, juntament amb el text, hi
trobarem etiquetes que n’ajudaran a definir l’estructura i l’aspecte. Per altra banda, el concepte
d’hipertext significa que es pot llegir de forma no seqüencial o multiseqüencial. Axiò s’aconsegueix
gràcies als enllaços.

Estructura d’un document HTML
Els documents HTML han de contenir l’element <html></html> com a arrel del document. Dins
d’aquest element, hi trobem dos grans blocs:
• Capçalera, <head />: Utilitzat per a definir les metadades, codi Javascript i informació d’estil.
• Cos del document, <body />: Contingut visible. És el document en sı́.
Per tant, una pàgina HTML bàsica quedaria aixı́:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>

Paper de l’HTML en el mòdul d’estadı́stiques
Tot i que la nostra aplicació no tracti directament amb HTML, sı́ que ho fa amb el seu successor
XHTML, que no deixa de ser una nova versió d’aquest. En aquesta secció només s’han tractat
aquells aspectes que no han variat i que hem utilitzat en el projecte.
1 Standard

Generalized Markup Language: Metallenguatge per definir altres llenguatges.
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XML

L’XML (Extensible Markup Language) és un llenguatge de marques de propòsit general recomanat
per l’W3 Consortium. Tal és el seu èxit, que s’utilitza en moltı́ssims àmbits diferents, des de
l’XHTML, a la generació d’imatges vectorials SVG, passant per la sindicació de continguts RSS, i
notacions matemàtiques, quı́miques o musicals.

Principals caracterı́stiques i objectius
La llista següent detalla alguns dels objectius principals que es van tenir en compte a l’hora de
dissenyar el llenguatge i que han esdevingut caracterı́stiques d’aquest:
• Compatible amb SGML.
• Les caracterı́stiques especials són mı́nimes.
• Tal com hem comentat, s’ha de poder utilitzar en un gran rang d’aplicacions.
• Els documents XML han de ser fàcils de crear i han de poder ser entesos per les persones.
• El disseny és formal i concı́s.

Estructura d’un document XML
Un document XML té una estructura fı́sica i lògica. Fı́sicament, el document està compost per
entitats mentre que, lògicament, està format per elements, comentaris, declaracions, etc. indicats
amb les corresponents marques. Anem a veure, doncs, què ha de tenir un document:
• Arrel: Tenir exactament una arrel, també anomenada entitat del document, és, tècnicament,
l’única condició indispensable que ha de complir un XML. El text i altres elements del document
hauran d’estar inclosos entre les marques d’inici i fi de l’arrel.
• Declaració XML: Tot i no ser obligatori, l’arrel del document hauria d’anar precedida d’una
declaració XML que especifica quina versió del llenguatge s’utilitza. Té la següent forma:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
• Declaració del tipus de document: L’element DOCTYPE ha d’aparèixer abans de l’arrel i després de la declaració XML. Ens serveix per indicar el tipus d’estructura lògica del document
associant-lo a una definició de tipus de document DTD (Document Type Definition). Els
DTDs són documents on s’indiquen els elements i atributs disponibles i les restriccions a l’hora
d’utilitzar-los. El codi següent ens mostra l’aspecte d’un DOCTYPE
<!DOCTYPE svg PUBLIC
"-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
En el DOCTYPE de l’exemple indiquem que es tractarà d’un document SVG 1.1 i que es compliran
les restriccions indicades pel fitxer de l’adreça indicada.
Per a que un document sigui considerat vàlid haurà de tenir un DOCTYPE definit i ajustarse a totes les regles del corresponent DTD.
• Comentaris: Els comentaris se situen entre les marques <!-- i -->. Es poden situar tant a
dins com a fora de l’arrel.
• Cos: El cos del document, és a dir, tot el contingut, s’ha de situar entre les etiquetes d’inici i
fi de l’arrel complint les restriccions següents:
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– Els elements han de començar amb una marca d’inici de la forma <marca> i acabar amb
la respectiva marca de final </marca>. Les etiquetes sense contingut, poden tancar-se en
la mateixa marca d’inici de la següent manera: <marca />.
– Els atributs en forma de clau=valor que acompanyen als elements s’han de situar obligatòriament dins l’etiqueta d’inici d’una marca. Els noms han d’anar en minúscules i els
valors que poden pendre dependran del tipus d’atribut.
Hi ha tres tipus d’atributs: String, Enumerated i Tokenized. Els primers, poden contenir qualsevol valor exceptuant els caràcters <, >, & i ". Els de tipus enumerated només
podran pendre els valors definits en el DTD. Finalment, els atributs tokenized permeten
definir restriccions en els seus valors. Tot i aixı́, no són tant restrictius com els de tipus
enumerated.
Exemple d’ús d’un atribut:
<marca atribut="primer valor" altreatribut="segon valor" />
A diferència d’altres llenguatges com ara l’HTML, un document ha d’estar ben format. Això
significa que ha de complir totes les regles de l’XML. Un document que no està ben format no es
considera XML, i per consegüent, un usuari agent no el llegirà.
Per altra banda, que un document estigui ben format no significa que aquest sigui vàlid. La validesa
s’aconsegueix un cop s’ha inclòs un DOCTYPE i el contingut s’adequa al DTD d’aquest.

Paper de l’XML en el mòdul d’estadı́stiques
El llenguatge XML està present en dos grans aspectes de la nostra aplicació. En primer lloc, les
pàgines compleixen l’estàndar XHTML (en parlarem a la següent secció), i per consegüent, les regles
XML. D’altra banda, també juga un paper molt important en la utilització dels patrons AJAX dels
quals parlarem més endavant en aquest capı́tol.

A.5

XHTML

L’XHTML (Extensible HiperText Markup Language) és un successor de l’HTML que compleix l’especificació XML. Tot i aixı́, cal tenir clar que es tracta d’una recomanació de l’W3C a part. En
aquesta apartat el descriurem breument destacant-ne les principals diferències amb el seu antecessor.
El lector interessat pot trobar l’especificació a la Web del W3C (http://www.w3c.com).

Motivacions
El principal problema que va portar al naixement de l’XHTML va ser la necessitat d’un llenguatge
que permetés entregar continguts Web no només a ordinadors, sinó també a altres tipus de dispositius, com ara dispositius mòbils, que no poden malgastar recursos per culpa de la complexitat de la
sintaxis HTML.
Per altra banda, hi havia gran demanda per part dels desenvolupadors d’usuaris agent i lectors
d’HTML que veien com la major part del seu treball estava dedicat fer que les seves aplicacions
corretgissin errors sintàctics. Treballar amb un llenguatge com l’XHTML els suposaria llençar un
missatge d’error davant del més petit problema en comptes d’haver-lo de corregir.

Diferències respecte l’HTML
Les principals diferències entre l’XHTML 1.0 i l’última versió d’HTML, la 4.0, fan referència a
la necessitat mencionada anteriorment de conformar-se amb les restriccions de l’XML (aquestes
restriccions ja s’han tractat a la secció A.4). A més a més, hi han els següents canvis:
• Els elements <script/> i <style/> passen a ser considerats !PCDATA. Una de les conseqüències
que això comporta, i que hem de tenir en compte a la nostra aplicació, és que ja no podrem
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utilitzar <!--// i // --> per evitar que es mostri el contingut d’un element <script/> en
navegadors que no suportin Javascript. [Cha]
• No existeixen les exclusions SGML. Per tant, no es controlarà que no hi hagi aniuaments
prohibits, com ara elements <a> dins d’altres <a>. Aquesta diferència és deguda a que és
impossible establir aquest tipus de restriccions amb XML. Tot i aquesta falta de control, però,
no es dóna via lliure per fer aquest tipus d’aniuaments.
• L’atribut name està depreciat. És a dir, s’eliminarà en properes versions de l’XHTML. En el
seu lloc, cal utilitzar l’element id.
• L’XML és case-sensitive i, tot i que ja n’hem parlat, a la secció A.4 només hem fet referència
als atributs i no al valor que poden prendre. Haurem d’anar en compte amb els atributs
enumerats. Aquests són aquells atributs com ara type dins l’element input que només poden
contenir una sèrie de valors limitats. Amb XHTML caldrà que aquests valors estiguin en
minúscules. Per tant, type="TEXT" no serà correcte, ho haurem de canviar per type="text".
• Pel mateix, motiu, les referències a caràcters utilitzant valors hexadecimals també s’haurà de
fer utilitzant minúscules. Per exemple, &#Xnn s’ha de convertir en &#xnn.

Doctypes disponibles
Com ja hem comentat a l’apèndix A.4, el DOCTYPE, estableix en quin tipus de llenguatge està escrit
un document. En el cas de l’XHTML, disposem de tres doctypes i els seus corresponents dtds:
• XHTML 1.0 Strict
• XHTML 1.0 Transitional
• XHTML 1.0 Frameset
En el nostre cas hem decidit complir l’estàndar XHTML 1.0 Strict. Això ens assegurarà que els
nostres documents seran vàlids i ben formats. Per fer-ho, inclourem el següent fragment de codi a
l’inici de cada una de les nostres pàgines 2 .
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

A.6

Web 2.0

El terme Web 2.0 es refereix a una segona generació de webs que es caracteritzen per entendre la
Web d’una manera diferent. El fet que no es tracti d’una tecnologia en si, ha fet que sigui considerat
un concepte per al marketking. Tot i aixı́, el seu ús està tan generalitzat que a data d’aquest
projecte, ja té més de 295 milions d’entrades al Google. Per entendre fàcilment què és la Web 2.0,
ho definirem com una sèrie de nous models de negoci i patrons de disseny utilitzats per aquestes
noves aplicacions.
El concepte de Web 2.0 fou encunyat per O’Reilly Media l’any 2003. Aquesta
secció del document està basada en l’explicació que, un any i mig després, va fer
Tim O’Reilly a l’article What is Web 2.0 [O’R05].
2 En realitat, gràcies l’ús de templates, nosaltres només ho haurem d’incloure en una sola pàgina. En parlarem a
la secció A.11

APÈNDIX A. TECNOLOGIES EMPRADES

56

Caracterı́stiques de la Web 2.0
A continuació presentem les principals caracterı́stiques de la Web 2.0. Tal i com diu Tim O’Reilly a
[O’R05], no cal que un lloc Web les compleixi totes i, generalment, és millor l’especialització en una
d’elles que tenir una mica de cada una.
• La Web com una plataforma: Una plataforma és una espècie de framework que permet
executar aplicacions. Aquesta és, precisament, la idea de Web 2.0. Es tracta, per tant, d’oferir
serveis Web i permetre a l’usuari utilitzar aplicacions des del navegador. Sense llençaments
de noves versions, tant sols es van fent millores sobre la marxa. No és necessari pensar en la
portabilitat a diferents sistemes operatius ja que tot funciona a través del navegador. Sense la
necessitat de descarregar i instal·lar nou programari.
• Participació: Les dades que aportin els usuaris ens poden ajudar. Per tant, els hem d’encoratjar a la participació. El gran exemple de llocs basats en la participació són els wikis.
• La importància de les dades: Alguns llocs Web han vist que el que realment els fa diferents
dels seus competidors és la informació de la que disposen. És el cas de Amazon, entre molts
altres, utilitza els comentaris i crı́tiques dels consumidors, aixı́ com la informació sobre les seves
compres per oferir millors serveis. En aquests tipus d’aplicacions, el servei que s’ofereix millora
a mesura que augmenta el nombre d’usuaris. Generalment, el tipus de dades que afegeixen
valor a una aplicació provenen dels propis usuaris directament o indirecta.
• Folksonomy: En referència, altre cop, a la participació, la folksonomia és una nova manera
de categoritzar continguts. Aquest mètode tracta que els usuaris posin etiquetes (que ells
mateixos poden crear) als elements a classificar. Això permet fer classificacions que s’ajusten
més a la manera de pensar dels èssers humans ja que els elements poden pertànyer a vàries
categories i aquestes es poden solapar. Aquest sistema ha estat popularitzat per Flickr i
del.icio.us i ara per ara ja són molts els que l’utilitzen. L’últim a afegir-se, Google Image
Labeler.
• The long tail: Això és una metàfora que indica que per abastar tota la Web, no només ens
hem de fixar en grans llocs Web de grans empreses, sinó també en els més petits (Not just the
head, but the long tail ) L’exemple més clar d’això és Google AdSense amb el qual, gràcies a la
falta de contractes, la publicitat arriba fins i tot a les pàgines més petites.
• Beta perpètua: Es tracta d’elaborar programari que estigui en un procés de desenvolupament
constant. Les millores que això ofereix és la possibilitat d’anar augmentant les funcionalitats
de manera periòdica i veure, de veritat, quines són les prestacions que s’utilitzen.
• Poc pes: Aquı́ és on entra en joc la sindicació de continguts. Amb feeds RSS o Atom els
usuaris poden saber, en tot moment i sense visitar la pàgina, quins són els últims continguts
que s’han afegit. Per altra banda, també és gràcies a les simples tècniques AJAX, el que ha
suposat l’èxit de llocs com Gmail, o Google Maps.
• Innovació al mesclar: La caracterı́stica anterior, juntament amb la facilitat per copiar el
codi, fan que sorgeixin noves idees a partir de la reutilització i fusió d’aplicacions.
• Experiències d’usuari: Gràcies, també, a AJAX, és possible crear aplicacions Web on l’usuari té una experiencia molt similar a les aplicacions d’escriptori. A més, el compliment dels
estàndars també és de gran ajuda a l’hora d’augmentar la usabilitat.

Mòdul d’Estadı́stiques Web 2.0
Tot i que el mòdul d’estadı́stiques té poques d’aquestes caracterı́stiques, considerem que s’acosta
molt a aquesta nova generació Web 2.0.
En primer lloc, ens entusiasma el concepte d’aplicació en beta permanent, una aplicació que no mor
mai i a la qual se li afegeix funcionalitat i, sobretot, reparen els errors de forma constant.
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La participació dels usuaris en aquest cas, no és del mateix tipus que el de webs com Wikipedia, de
totes maneres, són aquests els que fan funcionar l’aplicació.
Per últim, un dels punts importants del mòdul d’estadı́stiques és l’estudiada simplicitat de la interfı́cie
implementada amb les tecnologies comentades anteriorment

A.7

JavaScript

El JavaScript és una implementació de l’estàndar ECMAScript i és un llenguatge d’script interpretat.
Tot i el nom, no te rés a veure amb el Java. S’utilitza en les aplicacions Web per realitzar accions
en el navegador del client. Per fer-ho s’incrusten funcions entre el codi HTML d’una pàgina per
interactuar amb el DOM d’aquesta i afegir noves funcionalitats que, de no ser aixı́, no serien possibles
[wik07a].
El DOM o (Document Object Model ) d’una pàgina és una forma de representar els elements d’un
document com si fossin objectes amb els seus mètodes i propietats. És una especificació de l’W3C
per a que les diferències entre els navegadors siguin mı́nimes.

JavaScript en el mòdul d’estadı́stiques
El paper que té JavaScript en la nostra aplicació és el de facilitar la navegació a l’usuari i possibilitar
el seguiment de patrons AJAX (veure apèndix A.16). Principals llocs on s’ha utilitzat:
• Amagar text en punts de l’aplicació on aquest pot arribar a ser extens. S’ofereix el boto més
per permetre visualitzar-lo tot.
• Escollir una data dels calendaris.
• En els formularis per canviar les propietats de les gràfiques s’ha afegit el botó Actualitzar.
Aquest botó no és necessari. S’ha afegit per no trencar els esquemes dels usuaris. La funcionalitat que té al darrera, és la de clicar una de les pestanyes mitjançant JavaScript.
• Finalment, també s’ha utilitzat per reduir al mı́nim el nombre de vegades que cal sobrecarregar
una pàgina.
En el fitxer /common/includes hi ha especificats tots els documents que s’han d’incloure pel
correcte funcionament de l’aplicació. Gairebé tots ells són per permetre l’ús de les etiquetes que
proporciona Cewolf, AjaxTags o les que hem creat nosaltres.

A.8

JSP

La tecnologia JSP (JavaServer Pages) està basada en Java i s’utilitza per a la generació de pàgines
Web amb contingut dinàmic.
Com veurem en els propers apartats, la manera d’utilitzar JSP ha canviat molt des que aparegué
l’any 1999. Tot i aixı́, la idea bàsica és incrustar porcions de codi Java dins de l’HTML tradicional.
Quan un usuari sol·licita una pàgina, un servidor executa aquest codi i li retorna la resposta HTML
resultant. Per tant, l’usuari no podrà veure mai el codi Java que genera la pàgina.
JSP presenta una sèrie d’avantatges respecte a altres tecnologies semblants ja que, a l’estar basat
en Java, hi ha disponibles totes les possibilitats que aquest ofereix. Des de la portabilitat fins a
l’orientació a objectes. A més, al ser un llenguatge tan extès, hi ha infinitat de biblioteques que
faciliten i solucionen una gran varietat de problemes.
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Contingut dinàmic en pàgines Web
Al principi, per afegir contingut dinàmic en pàgines Web, s’utilitzaven els CGIs (Common Gateway
Interface). Aquests són, generalment, scripts en Perl (tot i que també s’utilitzava C, C++ o Java)
que poden accedir a altres recursos a part de pàgines HTML estàtiques. Això permet passar les
peticions d’un usuari a una altra aplicació externa. Aquests CGIs, però, presenten una sèrie de
deficiències:
• Overhead degut a l’inici d’un nou procés del sistema per a cada petició entrant.
• Overhead degut a la càrrega i execució d’un programa per a cada petició.
• Necessitat de implementar repetidament codi molt semblant per a la decodificació de peticions
i per utilitzar la xarxa.
Per tan, un servidor pot sobrecarregar-se fàcilment si hi ha moltes peticions en un curt perı́ode de
temps ja que hi ha un gran consum de CPU i memòria. Com que cada programa CGI és independent
dels altres, no es possible reutilitzar el codi per a decodificar peticions i per utilitzar el protocol de
la xarxa.
L’ús de CGIs escrits en Java encara accentua més aquests problemes ja que es requereix l’execució
de la màquina virtual JVM per a cada petició.
Per solucionar aquestes deficiències, concretament, l’overhead, apareixen els servlets, dels quals
parlarem en el proper apartat.

A.8.1

Els Servlets

La Java Servlets API permet als programadors dotar de dinamisme les pàgines Web utilitzant Java.
Aquesta API defineix les interaccions que hi ha d’haver entre el contenidor de servlets i el propi
servlet.
Els contenidors de servlets són els encarregats d’interaccionar amb els servlets. Són els encarregats
de gestionar com i quan s’han de carregar i executar els servlets. També tenen en compte l’estat
dels recursos del sistema i descarreguen servlets quan s’exhaureix la memòria o els recarreguen quan
el codi ha estat modificat.
El contenidor mapeja un conjunt d’URLs amb el servlet corresponent. D’aquesta manera, quan una
petició arriba per una d’aquestes direccions, s’envia al servlet associat.
Els servlets són, bàsicament, objectes que reben una petició i generen una resposta. Aquesta
resposta sol ser contingut HTML, tot i que també pot ser XML, entre altres. i que són carregades
dinàmicament per un contenidor de servlets. A continuació podem veure el cicle de vida d’un servlet:
1. El contenidor carrega el servlet a l’inicialitzar l’aplicació.
2. Es crida el mètode init() del servlet. Aquest mètode només es crida un cop en tot el cicle de
vida.
3. A partir d’aquest moment, el servlet ja pot començar a rebre peticions. Per cada una es crea
un nou fil d’execució i el contenidor crida al mètode service() del servlet. Aquest mètode és
l’encarregat de dur a terme les accions sol·licitades amb la petició.
4. Finalment, el contenidor crida al mètode destroy() acabant amb la vida del servlet.
Els principals avantatges que aporta aquest sistema respecte als CGIs són:
• Enlloc de crear un nou procés per cada petició, es crea un fil d’execució. Aquests últims
utilitzen molts menys recursos.
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• S’inicia una única màquina virtual per a tots els servlets.
• Permeten mantenir sessions sense haver d’emmagatzemar les dades manualment.
• Possibilitat d’utilitzar JDBC per connectar-se a bases de dades.
• Tots els servlets disposen d’una instància de la classe ServletContext. Aquest objecte els
permet obtenir informació de l’aplicació o del contenidor.
• Cada servlet, per separat, disposa d’una instància de la classe ServletConfig que permet
passar paràmetres per a la inicialització del servlet.

A.8.2

JavaServer Pages

Les JavaServer Pages es poden veure com una abstracció d’alt nivell dels servlets. A partir d’aquestes
pàgines i amb l’ajuda d’un compilador JSP es generen els servlets resultants automàticament. Un
document JSP acostuma a contenir:
• Principalment, HTML estàtic.
• Directrius JSP.
• Accions JSP Estàndar.
• Etiquetes personalitzades.
• Scriptlets amb codi Java.
En propers apartats anirem parlarem sobre cada una d’aquestes parts d’un document. Tot i que
encara no haguem explicat res sobre JSP 2.0 (ho farem més endavant en aquesta secció), el codi
d’exemple que utilitzarem ja s’ajustarà a aquesta especificació.

A.8.3

Processament d’una pàgina JSP

El contenidor és l’encarregat de processar les pàgines JSP tot tenint en compte les opcions marcades
per les directrius. Aquest processament es pot dividir en diferents fases:
1. Traducció: El codi JSP es converteix a codi Java. Aquest codi resultant es troba en text pla.
2. Compilació: Es compila el codi generat en la fase anterior. El resultat és codi executable per
qualsevol màquina virtual de Java.
3. Petició/Execució: Quan arriba una petició al servidor, el contenidor la passa al corresponent
codi compilat.
Per cada petició és reutilitza el mateix codi compilat. Tot i aixı́, quan hi ha alguna modificació
en el JSP, s’ha de repetir tot el procés.
La imatge A.1 mostra un esquema dels passos seguits.

A.8.4

Scriptlets

Els scriptlets són porcions de codi que s’insereix entre l’HTML d’una pàgina. Aquest codi ha d’estar
en Java. Es considera una bona pràctica que les pàgines JSP siguin scriptless, és a dir, no continguin
codi incrustat directament. A la secció A.8.7 veurem les noves tècniques que ens ofereix JSP per
aconseguir-ho.
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Figura A.1: Esquema de processament d’una pàgina JSP

JavaBeans
Els JavaBeans són classes escrites en Java i reutilitzables. Tota classe, però, no és un JavaBean. per
poder-ho ser han de complir una sèrie de condicions:
• Ha de tenir un constructor buit.
• Les propietats han de ser accessibles mitjançant els mètodes get i set. Si a una propietat li
falta el mètode set serà només de lectura. Anàlogament, si a un atribut li falta el get, serà
només d’escriptura.
• La classe ha d’implementar la interfı́cie Serializable.
• No hauria de contenir manegadors d’esdeveniments.
A part d’aquestes convencions a complir, no tenen cap altre tret caracterı́stic i són classes totalment
normals.

A.8.5

Directrius JSP

Les directrius, de l’anglès directive, s’acostumen a situar en les primeres lı́nies d’un document JSP i
serveixen per indicar al contenidor de servlets com ha de manegar alguns aspectes de la pàgina. A
continuació les llistarem i en farem una breu explicació:
• page: Les indicacions que indica aquesta directriu tenen efecte sobre una unitat de traducció.
Aquestes unitats estan formades per la pàgina JSP on es troba la directriu i tots els elements
que s’hi inclouen en la fase de traducció, és a dir, els elements estàtics. Les instruccions
s’especifiquen amb els atributs disponibles i si aquests no s’escriuen explı́citament, s’utilitzen
els valors per defecte. A continuació llistem els atributs més freqüents:
– language: Especifica en quin llenguatge estan escrits els scriptlets de la unitat de traducció. El valor d’aquest atribut és, gairebé sempre, java.
– extends: Fa que la classe generada durant la fase de traducció hereti de la seva superclasse.
– import: Permet especificar quines classes s’utilitzaran en la pàgina JSP en els scriptlets.
Aquest atribut no s’acostuma a utilitzar en les noves pàgines JSP lliures de codi Java.
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– session: Indica si s’ha de mantenir una sessió. Pot prendre els valors true o false. Per
defecte, s’estableix a true. Si s’intenta accedir als elements d’una sessió en una pàgina
on s’ha indicat que no s’ha de mantenir, se’ns retornarà un error.
– isELIgnored: Pren per valor true o false i indica si s’han d’ignorar o no les expressions
EL de la pàgina. Per defecte, les expressions no s’ignoren i, per tant, s’avaluen.
– isErrorPage: Indica si es tracta d’una pàgina d’error o no. En cas afirmatiu, el contenidor
farà disponible la variable exception per permetre l’accés a la informació de l’error que
s’ha produı̈t. Òbviament, el seu valor per defecte és false.
– errorPage: El seu valor és una URL i permet establir quina és la pàgina d’error associada
a l’actual. Quan es produeixi un error que no es tracti en la pròpia pàgina, s’enviarà a
l’usuari a la que aquı́ s’especifiqui.
– contentType: Indica al contenidor quin és el format de les dades de sortida de la pàgina.
El valor per defecte depèn de la sintaxis utilitzada al crear la pàgina. Pels documents
JSP tradicionals, s’estableix a text/html, en canvi, pels que utilitzen la sintaxis XML,
el valor per defecte és text/xml.
En el mòdul d’estadı́stiques, per exemple, s’utilitza la sintaxis XML, en la majoria dels
casos, hem hagut d’explicitar aquest atribut per indicar que es tracta d’HTML.
Exemple d’utilització de la directiva:
<jsp:directive.page
contentType="text/html"
errorPage="false"
isELIgnored="false" />
• taglib: S’utilitza per indicar al contenidor quina o quines biblioteques d’etiquetes es requereixen i assignar-los-hi un prefix per poder-les utilitzar dins de la pàgina.
Amb l’aparició del JSP 2.0 i la sintaxis XML això s’aconsegueix definint noms d’espai. Per
consegüent, aquesta directriu s’ha deixat d’utilitzar.
• include: Amb aquesta directriu s’aconsegueix incloure una altra pàgina dins l’actual.
Exemple:
<jsp:directive.include
file="fitxerAIncloure.jsp"/>
La inclusió es fa en la fase de traducció del processament de la pàgina. Aquest petit detall
implica que tot el codi que hi pugui haver a la pàgina inclosa no s’executarà. Per altra banda,
si es modifica un dels fitxers inclosos, el contenidor no se n’adonarà i no recompilarà la pàgina.
Perquè les pàgines JSP s’incloguin en la fase de petició, haurem d’utilitzar l’acció <jsp:include />.

A.8.6

Accions JSP

Les accions JSP són etiquetes disponibles en qualsevol implementació JSP, és a dir, estan disponibles
en tots els contenidors. Per tant, no és necessari l’ús de cap biblioteca especial per a poder-les
utilitzar.
Totes les accions tenen la forma
<jsp:nomAccio ... atributs .../>
A continuació llistem les accions més utilitzades:
• Accions per manipular Beans: s’utilitzen per obtenir i/o establir el valor de les propietats d’un
JavaBean.
– <jsp:useBean />: Crea una instància d’un JavaBean.
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– <jsp:setProperty />: Estableix el valor d’un atribut del JavaBean sobre el qual es
crida.
– <jsp:getProperty />: Obté el valor d’un atribut del JavaBean sobre el qual es crida.
• <jsp:include />: Acció per incloure contingut d’altres JSP en la fase de petició del processament.
• <jsp:forward />: Redirecciona el navegador cap a la pàgina JSP o servlet indicat i li passa
el control.
• <jsp:param />: Per especificar paràmetres en el cos d’altres accions estàndar.
• Accions per incloure objectes com ara applets:
– <jsp:plugin />: Genera l’etiqueta adequada per afegir un applet a la pàgina. La seva
finalitat és fer transparents les diferències entre les etiquetes que s’havien d’utilitzar en
els navegadors d’abans.
– <jsp:fallback />: Contingut a mostrar si el navegador no suporta applets.
• Accions utilitzades en fitxers d’etiquetes: aquestes accions només s’utilitzen al crear etiquetes
personalitzades amb la sintaxis JSP.
– <jsp:invoke />: Envia el contingut del fragment JSP que se li passa com a atribut a
una variable o bé ho imprimeix per pantalla.
– <jsp:doBody />: Es comporta de la mateixa manera que l’acció invoke, però amb la
diferència que actua sobre el contingut de l’etiqueta.
• Accions per crear pàgines JSP que conformin l’estàndar XML:
– <jsp:root />: Element arrel del document.
– <jsp:output />: Genera l’etiqueta DOCTYPE a l’inici de la pàgina.
– <jsp:text />: Element dins el qual s’hi col·loca tot el contingut de la pàgina.
• Altres accions de gran valor:
– <jsp:attribute />: Permet definir el valor d’un atribut d’una etiqueta dins el cos d’un
element enlloc de en l’atribut XML com li correspondria. Exemple:
<nomEspai:etiqueta atribut01="valor01" atribut02="valor02">
<jsp:attribute name="atribut03" >
<fmt:message key="valor03"/>
</jsp:attribute>
</nomEspai:etiqueta>
Si l’etiqueta té cos, a part de l’atribut, l’haurem de diferenciar amb l’acció <jsp:body />.
Aquesta acció és molt útil ja que en moltes ocasions els atributs d’un element XML s’han
de calcular de forma dinàmica i no és possible posar etiquetes com a valor d’un atribut.
– <jsp:body /> Especifica el cos d’una etiqueta. S’utilitza quan dins el cos també s’hi
especifiquen alguns atributs mitjançant l’acció <jsp:attribute />.
– <jsp:element />: Permet generar etiquetes de forma dinàmica. Amb l’atribut obligatori
name s’especifica el nom de l’etiqueta a generar.
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JSTL

JSTL (JSP Standard Tag Library) és un component que afegeix un conjunt de biblioteques d’etiquetes per facilitar moltes altres tasques a part de les que solucionen les accions JSP. Algunes de les
funcionalitats que ofereix són:
• Execució condicional
• Bucles
• Internacionalització
• Etiquetes per treballar amb URLs
• Format de números i dates
• Funcions EL per manipular cadenes de caràcters
Exemple d’utilització:
<c:if test="${laMevaBean.atribut}">
Escriu aquest text si ’atribut’ és cert
</c:if>
En aquest exemple veiem l’ús de l’etiqueta <c:if /> per aconseguir blocs condicionals. Com podem observar, l’etiqueta if està en el nom d’espai c el qual
hem de declarar per a que tot funcioni.
A més de la JSTL, hi ha multitud de biblioteques d’etiquetes que qualsevol pot utilitzar. Al llarg
d’aquest capı́tol, anirem veient tota la resta de biblioteques que s’han utilitzat en el desenvolupament
del mòdul d’estadı́stiques d’InnovaCampus.

Estructura d’una aplicació JSP
L’objectiu d’aquest apartat no és altre que familiaritzar-nos amb els diferents directoris i arxius que,
per convenció, trobarem en una aplicació Web en JSP utilitzant el contenidor de servlets Tomcat.
• /WEB-INF
– /WEB-INF/web.xml: En aquest document hi ha tota la configuració de l’aplicació. El
nom, els elements de seguretat, i el mapeig dels Servlets, entre altres.
– /WEB-INF/classes: Conté les classes (ja compilades) que s’utilitzen en les pàgines JSP i
Servlets.
– /WEB-INF/lib: Conté les biblioteques empaquetades en JARs que s’utilitzen en l’aplicació.
• /META-INF: Acostuma a contenir meta informació sobre l’aplicació. Per exemple, el manifest.

JSP 2.0
JSP 2.0 és una nova versió de JSP que aporta grans canvis facilitant molt el treball del programador.
Aquesta especificació sorgeix, principalment, degut als problemes de manteniment i d’intel·ligibilitat
que suposa mesclar la presentació i la lògica de negoci a l’inserir codi Java en l’HTML. Amb aquesta
especificació, és possible crear pàgines totalment dinàmiques sense haver d’escriure ni una sola lı́nia
de codi Java.
A continuació descriurem breument els principals nous aspectes que la fan tan especial:
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• Expression Language: Està basat en ECMAScript i XPath. Va ser creat per garantir que
es poguessin crear documents JSP sense haver d’utilitzar scriptlets. Permet cridar als mètodes
dels objectes d’una pàgina. En parlarem amb més deteniment a l’apèndix A.10.
• Fragments JSP: Els fragments són porcions de JSP que poden ser encapsulades en objectes
Java. Aquests objectes es poden avaluar i invocar. Per crear fragments només ens cal afegir el
contingut del fragment dins l’etiqueta <jsp:attribute></jsp:attribute>. Per invocar-los,
ho fem amb les etiquetes <jsp:invoke /> i <jsp:doBody /> tot especificant de quin fragment
es tracta.
• Fitxers d’etiquetes: Amb aquesta nova especificació és possible crear etiquetes personalitzades utilitzant, només, JSP. Per tant, sense la necessitat de saber Java. És bo utilitzar aquest
sistema per crear etiquetes que tan sols han d’imprimir dades formatejades.
• Interfı́cies d’etiquetes: Les Tag Interfaces permeten crear noves etiquetes d’una manera
molt més fàcil i ràpida. Tan sols fent que les nostres classes heretin mètodes o bé implementin
interfı́cies.
Amb l’ús de Expression Language i d’etiquetes, no només s’aconsegueixen documents scriptless,
sinó que també conformen l’estàndar XML.

A.8.8

Etiquetes personalitzades

Les etiquetes personalitzades són elements JSP creats per l’usuari que ens permeten generar pàgines
dinàmiques sense haver d’inserir codi Java entre les marques HTML. Enlloc d’això, hi inserim altres marques, que al ser llegides faran que el contenidor invoqui les operacions adients. Principals
beneficis d’utilitzar etiquetes enlloc d’scriptlets:
• Les etiquetes són reutilitzables. Això evita temps de desenvolupament i comprovació.
• Es poden personalitzar utilitzant atributs.
• Les etiquetes tenen accés a tots els objectes disponibles per la pàgina JSP i també variables
de petició, resposta i resultat.
• Es poden aniuar permentent interaccions complexes.
• Simplifiquen la llegibilitat del codi.
Estructura d’una biblioteca
Una biblioteca d’etiquetes està formada per un descriptior de la biblioteca al que anomenem TLD i
una sèrie de fitxers d’etiquetes o bé classes java que defineixen el comportament de cada una de les
etiquetes. Podem veure’n un esquema a la figura A.2.
Tal i com s’observa a la figura, és necessari configurar la biblioteca en el fitxer web.xml per lligar
una URI amb el descriptor de la biblioteca adequat. Aquesta URI no cal que sigui real. Només
s’utilitzarà com a identificador i no s’hi intentarà accedir a través d’Internet. La manera de fer
aquest mapeig és la següent:
En el fitxer web.xml
<taglib>
<taglib-uri>http://www.mydomain.net/taglibs/myTagLib</taglib-uri>
<taglib-location>/WEB-INF/jsp/biblioteca.tld</taglib-location>
</taglib>
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Figura A.2: Esquema de l’estructura d’una biblioteca d’etiquetes
Alternativament, podem estalviar-nos aquest detall de configuració empaquetant tan el descriptor
TLD com els fitxers de les etiquetes en un fitxer JAR tot complint les següents convencions:
• El descriptor de la biblioteca s’ha de trobar en el directori META-INF (dins de l’arxiu JAR).
• El paquet JAR s’ha de situar en el directori WEB-INF/lib al desplegar l’aplicació.
Si fem això, podrem utilitzar la biblioteca directament en les nostres pàgines JSP tan sols establint
el nom d’espai amb la URI adequada. No caldrà modificar el fitxer web.xml.
TLD
El TLD (Tag Library Descriptor ) és un fitxer XML que descriu la biblioteca en general, establint
l’identificador URI, el nom, la versió; però també estableix quines etiquetes hi haurà disponibles i
amb quins atributs. Un TLD bàsic tindria el següent aspecte:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE taglib
PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD JSP Tag Library 1.2//EN"
"http://java.sun.com/dtd/web-jsptaglibrary_1_2.dtd">
<taglib
xmlns="http://java.sun.com/JSP/TagLibraryDescriptor">
<!-- Versió de la biblioteca -->
<tlibversion>0.0</tlibversion>
<!-- Versió del JSP -->
<jspversion>1.2</jspversion>
<!-- Nom. Aquest nom és el que es recomana a utilitzar com a nom d’espai -->
<shortname>Nombiblioteca</shortname>
<!-- URI. Com ja hem dit, només es tracta d’un identificador -->
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<uri>http://www.mydomain.net/taglibs/myTagLib</uri>
<!-- Descripció de la biblioteca -->
<info>Tags to automatically create breadcrumbs</info>
<tag>
<!-- Nom de l’etiqueta -->
<name>mytag</name>
<!-- Classe Java associada -->
<tagclass>myPackage.MyTagClass</tagclass>
<!-- Especifiquem si tindrà o no contingut -->
<bodycontent>empty</bodycontent>
<!-- Descripció de l’etiqueta -->
<description>
Aquesta etiqueta farà por. (Uh!)
</description>
<!-- Llista d’atributs que pot acceptar -->
<attribute>
<!-- Nom de l’atribut -->
<name>level</name>
<!-- Si és opcional o no -->
<required>false</required>
<!-- Si pot contenir expressions -->
<rtexprvalue>true</rtexprvalue>
</attribute>
</tag>
</taglib>
En l’exemple hem especificat que no volem que l’etiqueta mytag tingui cos. Si en volguessim,
haruiem de canviar el valor de bodycontent per JSP.

A.9

El marc de treball Struts

Struts és un marc de treball que permet als programadors desenvolupar aplicacions Web basant-se
en els servlets i JSP.
En el transcurs comú d’una petició Web, el client envia la petició; la informació arriba al servlet
corresponent, aquı́ es processa i es genera l’HTML de la resposta o bé es redirecciona a una pàgina
JSP amb el resultat. Aquest enfoc, però, no resulta eficient a l’hora de crear aplicacions més o menys
grans ja que es mescla la presentació amb la lògica de l’aplicació.
El principal objectiu pel qual sorgı́ Struts és separar clarament el model, la vista i el controlador.
Això es coneix com a patró MVC n’hem parlat a la secció 3.1.

Framework
Podriem definir marc de treball o framework com un conjunt de classes i interfı́cies que cooperen
per solucionar un problema de software. Hauria de ser prou genèric per poder-lo utilitzar en un gran
rang d’aplicacions diferents. Té les següents caracterı́stiques:
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Figura A.3: Diagrama Front Controller
• Està format per classes i components. Cada un d’aquests pot proporcionar una abstracció
d’algun concepte determinat.
• Defineix com les abstraccions treballen conjuntament per donar una solució al problema.
• Els components són reutilitzables.
• Organitza patrons en un nivell superior.
La gran diferència entre una biblioteca i un marc de treball és que una biblioteca està formada
per funcions i classes que podem invocar i instanciar. Un marc de treball, en canvi, proporciona
components que cooperen entre ells i que podem ampliar en la nostra aplicació per proporcionar un
conjunt de funcions. D’alguna manera, la nova funcionalitat que creem serà cridada pel marc de
treball. És aquesta idea el que fa que a vegades es refereixin als marcs com a biblioteca inversa.

Controlador Struts
El controlador d’Struts segueix el patró Front Controller. Aquest patró es basa en la idea d’utilitzar
un únic punt d’accés per manegar les peticions. Les principals funcions del controlador són:
• Interceptar les peticions del client.
• Mapejar les peticions a una operació de negoci.
• Recopilar els resultats de l’operació i fer-los disponibles per al client.
• Determinar quina vista s’ha de mostrar al client.
• Manegar els errors.
El principal avantatge que ens aporta aquest patró és la la possibilitat de reunir tots els serveis
de seguretat (com ara l’autenticació), la internacionalització o la connexió en el controlador. Això
permet aplicar de forma coherent aquestes funcions a totes les peticions. A més, facilita els canvis
en aquest àmbit que afecten a tota l’aplicació. Utilitzant aquest patró també s’ajuda a disminuir la
quantitat de codi Java i scriptlets a introduir a les pàgines JSP.
En el marc de treball hi ha diferents components que ajuden a complir les funcions de controlador.
La figura A.4 ens en mostra un diagrama. La classe ActionServlet és el component clau del
controlador i fa d’interceptor per a l’aplicació. Totes les peticions del client passen per aquesta
classe. A l’iniciar el contenidor o bé a l’enviar la primera petició, s’executa el mètode init()
d’aquesta classe. Posteriorment, al fer una petició s’invoca, depenent del tipus, el mètode doGet()
o doPost() els quals, a la vegada, criden al mètode process().
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Figura A.4: Diagrama controlador Struts
Mètode process()
protected void process(
HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws IOException, ServletException
{
/*
* Seleccionem el mòdul de l’aplicació que ha de gestionar
* la petició.
* Passem la petició i el context del servlet
*/
RequestUtils.selectModule(request,getServletContext());
getRequestProcessor(getModuleConfig(request)).
process(request,response);
}
Com qualsevol altre servlet, l’ActionServlet necessita estar configurat en el fitxer web.xml. A
continuació en mostrem un exemple:
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<servlet>
<servlet-name>action</servlet-name>
<servlet-class>org.apache.struts.action.ActionServlet</servlet-class>
<init-param>
<param-name>config</param-name>
<param-value>/WEB-INF/struts-config.xml</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>debug</param-name>
<param-value>2</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>detail</param-name>
<param-value>2</param-value>
</init-param>
<load-on-startup>2</load-on-startup>
</servlet>
...
<servlet-mapping>
<servlet-name>action</servlet-name>
<url-pattern>*.do</url-pattern>
</servlet-mapping>
Les peticions al framework es distingeixen segons el patró definit a <url-pattern> al mapejar l’ActionServlet. A Struts 1.3, l’usual es *.do, això canvia en la nova versió (Struts 2) on
s’utilitza *.action. Per resoldre la petició, l’ActionServlet utilitza el seu fitxer de configuració
struts-config.xml per decidir el destı́ real de la petició i cridar a l’Action corresponent.
Per desacoblar l’intercepció de peticions i el procés es va crear la classe RequestProcessor. D’aquesta manera també es permet a l’usuari la personalització del comportament a l’hora de gestionar
les peticions. Tot i que aquesta personalització ja era possible ampliant l’ActionServlet, aquesta
nova classe permet que cada mòdul de l’aplicació gestioni les peticions de forma diferent.
El marc de treball ens dóna implementacions per defecte d’aquestes dues classes. En el mòdul
d’estadı́stiques hem utilitzat aquestes classes ja fetes ja que no ens cal ampliar el comportament.
A l’inici d’aquest projecte ja estava disponible una versió beta de Struts 2.0.
Degut a que encara no era prou estable es va decidir utilitzar la 1.3
Aquesta nova versió incorpora canvis considerables en molts aspectes diferents.
Per aquest motiu creiem que un dels següents passos a realitzar seria la migració
a Struts 2.0

A.9.1

Accions

Una acció és una instància o subclasse de la classe Action la qual amplia el controlador. Tal i com
explica la documentació d’Struts, una acció fa d’adaptador entre una petició HTTP entrant i les
corresponents operacions de negoci a executar per processar-la. Cada acció fa d’envoltori per una
sola operació de negoci i proporciona una interfı́cie per a accedir al model.
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Tota acció s’ha de mapejar a l’arxiu de configuració d’Struts, habitualment, /WEB-INF/struts-config.xml.
Aquest mapeig es fa de la forma següent:
Mètode execute() de la classe Action
<action-mappings>
<action
path="/MyAction"
type="mypackage.actions.MyAction">
<forward name="success" path="/pages/successMyAction.jsp"/>
<forward name="failure" path="/pages/failureMyAction.jsp"/>
</action>
</action-mappings>
Quan s’ha fet la petició i el RequestProcessor ja ha identificat l’acció que engloba les operacions
de negoci adequades, es crida al mètode execute() de la Action. És en aquest mètode on es duen
a terme totes les operacions.
Mètode execute() de la classe Action
public ActionForward execute (
ActionMapping mapping,
ActionForm form,
HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws Exception
{
// Aquı́ s’especifica el comportament de l’acció
}
Com veiem, el mètode execute() retorna un ActionForward que representa el destı́ al qual s’ha
de redirigir a l’acabar l’execució de l’acció o bé null per indicar que ja s’ha completat la resposta.
El més usual, és redirigir a un dels forwards definits al mapejar l’acció. S’acostuma a fer aixı́:
return mapping.findForward("success");
A banda de tot això, a l’hora d’implementar una acció cal tenir en compte que si hi ha peticions
simultànies a la mateixa Action, s’utilitzarà la mateixa instància. Per consegüent, caldrà programar
de manera que es pugui utilitzar de forma segura en fils d’execució, o com dirı́em en anglès, ha de
ser thread-safe. Els principals dos punts a tenir en compte per complir-ho són:
• No s’han d’utilitzar variables estàtiques per emmagatzemar informació sobre l’estat en que es
troba la petició.
• Cal sincronitzar l’accés als recursos. En especial, aquells que requereixen de protecció.

A.9.2

ActionForms

Les ActionForms o formbeans són classes que amplien la classe ActionForm i s’utilitzen per capturar dades d’entrada de formularis i transferir-los a una Action. Les dues funcions principals són:
guardar les dades temporalment perquè es puguin tornar a mostrar quan hi ha algun error i donar
la possibilitat de completar-les durant l’execució de l’acció i fer-les disponibles en la vista resultant.
Com que això no queda molt clar, a continuació mostrem el cicle de vida d’una ActionForm:
• L’usuari omple un formulari i el tramet.
• Es comprova si l’acció té configurada alguna ActionForm. Això es mira al fitxer de configuració
d’Struts, allà on es mapeja l’acció.
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• Si s’ha configurat una formbean, s’utilitza l’atribut name de l’action-mapping per obtenir-ne
la configuració.
• Si ja hi ha una instància de l’ActionForm adequat es reutilitza per a la nova petició. Altrament,
se’n crea una de nova.
• Es crida al mètode reset() de la ActionForm per restablir tots els valors. Això és necessari,
sobretot, quan es reutilitza la instància del formbean.
• Les dades dels camps del formulari es guarden en les propietats del formbean mitjançant els
setters.
• Si a la configuració de l’acció, l’atribut validate té el valor true, es validen les dades, ja sigui
amb el component Validator o en el mètode validate().
• Si es passa la validació, es crida el mètode execute(). És possible que durant aquesta execució
es modifiquin les dades o se n’afegeixin de noves.
• Un cop acaba d’executar-se l’action i retorna el ActionForward, l’ActionForm es passa a la
nova vista.
• Les etiquetes de la vista accedeixen a la formbean per extreure’n els resultats.
En cas que hi hagi errors durant la validació, es torna a la vista anterior i el formulari s’omple
automàticament amb les dades que l’ActionForm encara conté.
Creació d’Actionforms
Per crear un formbean haurem de crear una classe que extengui l’abstracta ActionForm que ens
ofereix Struts. Dins d’aquesta subclasse haurem de definir un atribut per a cada un dels camps
que tinguem al formulari i afegir-li els mètodes get/set que creguem necessaris. Hem de tenir en
compte que si una propietat no té el mètode get només serà d’escriptura. Anàlogament, si no té el
mètode set només serà de lectura.
A més dels atributs i els corresponents getters/setters també caldrà implementar els mètodes:
• validate(): S’encarrega de validar les dades abans de que s’executin les operacions de l’acció.
Fer la validació aquı́ ens assegura que les dades incorrectes mai arribaran al model.
Aquest mètode només s’executarà si al mapejar l’acció en el fitxer de configuració struts-config.xml
s’ha definit la propietat validate="true".
Si s’utilitza el component Validator, no cal implementar aquest mètode. Aquest és el cas de
la nostra aplicació i veurem com funciona a l’apèndix A.12.
De totes maneres, l’aspecte d’un mètode validate() és el següent:
public ActionErrors validate(
ActionMapping mapping,
HttpServletRequest request)
{
ActionErrors errors = new ActionErrors();
// Fem la validació, per exemple, per comprovar una contrasenya
if(this.getPassword()==null)
errors.add("contrasenya",new ActionMessage("global.error"));
return errors;
}
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• reset(): Aquest mètode s’invoca per cada nova petició i abans que l’ActionForm s’ompli
amb les dades de la petició. El comportament és aquest independentment de l’àmbit on es
trobi. L’objectiu principal és poder reestablir el valor de les propietats booleanes per a que no
s’utilitzin els valors de la petició anterior. L’aspecte d’aquest mètode és el següent:
public void reset(
ActionMapping mapping,
HttpServletRequest request)
{
// Reestablim el valor d’algun booleà
this.estaContent=true;
}
Declarar els ActionForms al fitxer de configuració
Per poder utilitzar un formbean en un formulari l’hem de declarar al fitxer de configuració d’Struts,
en el nostre cas a struts-config.xml. Caldrà seguir dos passos: primer, definir el formbean i,
després, indicar-lo al mapeig de les accions. Anem a veure-ho amb més detall:
Per declarar el nou ActionForm hem d’afegir un element <form-bean/> dins de l’etiqueta <form-beans/>.
Aquesta etiqueta que cal introduir tindrà dos atributs: name, per indicar el nom del formbean; i
type, la classe de la qual s’ha de crear la instància. Cal remarcar que el nom que establim aquı́ serà
el que haurem d’utilitzar al mapeig de les accions per unir-les a un formbean.
<form-beans>
<form-bean
name="myForm"
type="mypackage.myforms.MyForm"/>
</form-beans>
Un cop declarat el formbean el podem utilitzar en tantes accions com vulguem. Per fer-ho, caldrà
definir-ho explı́citament en el mapeig de cada una. Haurem d’afegir els atributs:
• name: El nom del formbean. Ha de ser igual a algun dels formbeans definits dins l’element
<form-beans/>.
• scope: Àmbit en el qual es guardarà la instància de l’ActionForm. En el nostre cas les
emmagatzemem en l’àmbit de petició.
• validate: Valor booleà per indicar si volem o no que es validin les dades.
Vegem, doncs, com quedaria el mapeig d’una acció:
<action-mappings>
<action
path="/MyAction"
type="mypackage.actions.MyAction"
name="myForm"
scope="request"
validate="true">
<forward name="success" path="/pages/successMyAction.jsp"/>
<forward name="failure" path="/pages/failureMyAction.jsp"/>
</action>
</action-mappings>
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Per evitar confusions, cal dir que tot i que en el mòdul d’estadı́stiques no tenim formularis, també
hem utilitzat les ActionForms a l’hora de passar paràmetres a una acció. La manera de fer servir
els formbeans i accions és la mateixa ja que l’únic que canvia és que la petició és GET enlloc de
POST.

A.9.3

Biblioteques d’etiquetes d’Struts

Com ja hem comentat en seccions anteriors, la tecnologia JSP ens permet introduir etiquetes personalitzades per dotar de dinamisme a les pàgines. El marc de treball Struts aprofita aquesta
caracterı́stica i ofereix biblioteques d’etiquetes que permeten que la capa de presentació sigui més
fàcil de mantenir i de reutilitzar. Les etiquetes s’agrupen en quatre biblioteques:
• HTML: Conté les etiquetes necessàries per crear formularis d’entrada de dades HTML. Amplia
aquelles utilitzades per crear interfı́cies que ja es troben a l’HTML bàsic. Estan dissenyades
per funcionar amb els altres components del marc de treball. A continuació llistem i descrivim
breument les més utilitzades:
– <html:html/>: Mostra l’element <html> i permet incloure l’idioma de l’usuari. L’atribut
booleà xhtml permet indicar si la pàgina compleix l’estàndar XHTML i farà que totes les
etiquetes que es generin també el compleixin.
– <html:form/>: Genera l’element <form> tot vinculant el formulari amb una ActionForm.
Cada camp del formulari correspondrà a una propietat del formbean de manera que quan
el nom d’un camp HTML i el d’una propietat coincideixin, el primer s’omplirà amb el
valor d’aquesta. Els principals atributs són: action amb la URL a la qual s’enviarà el
formulari; name, el nom del formbean i method, el tipus de petició.
– <html:link/>: Permet generar una etiqueta d’enllaç <a /> especificant, enlloc de la
URL, l’acció a la qual cridar.
– <html:messages/> i <html:errors/>: Motren, condicionalment, un conjunt de missatges
acumulats. En el cas de errors es tracta de missatges d’error. Els missatges que es
mostren estan emmagatzemats en objectes del tipus ActionMessages o ActionErrors i
són creats en el mètode validate() de l’ActionForm.
– Altres etiquetes: La gran majoria de la resta d’etiquetes serveixen per generar camps
d’entrada de dades i elements de la interfı́cie. Algunes d’elles són: button, checkbox,
file, hidden, img, option, password, radio, select o text.
• Logic: Conté etiquetes que permeten crear condicionals, iteracions, recórrer col·leccions d’objectes, o gestionar el flux de l’aplicació. Les més importants són:
– <logic:forward/> i <logic:redirect/>: L’etiqueta redirect envia un redireccionament al navegador del client utilitzant una URL. forward, en canvi, redirecciona a una
acció especificada per l’atribut name. Alguns experts creuen que aquest parell d’etiquetes
haurien d’estar a la biblioteca HTML. Exemples:
<logic:forward name="MyActionForward"/>
<logic:redirect action="MyAction"/>
<logic:redirect href="http://www.mydomain.com"/>
<logic:redirect forward="MyActionForward"/>
– <logic:iterate/>: Aquesta etiqueta executarà el contingut del seu cos per cada un
dels elements de la col·lecció sobre la qual es cridi. Els seus atributs ens permeten gran
flexibilitat a l’hora de passar-li la col·lecció, tot i aixı́, la forma més habitual és agafar-la
d’un bean amb els atributs name i property. L’atribut id és obligatori i serà el nom de la
variable que haurem d’utilitzar dins el cos de l’etiqueta per referir-nos a l’element actual
de la col·lecció. Exemple:
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<logic:iterate id="elementActual" name="MyBean"
property="elementsList">
<h4>${elementActual.text}</h4>
</logic:iterate>
En aquest exemple es recorre una llista d’elements i es creen tı́tols amb
la seva propietat text de cada element.
Com podem veure, hem utilitzat Expression Language per imprimir els
tı́tols. Com veurem més endavant, les etiquetes Bean ens permetran
fer-ho d’una altra manera.
– <logic:messagesPresent/> i <logic:messagesNotPresent/>: Executen el seu cos depenent de si hi ha un element ActionMessages o ActionErrors en l’àmbit de petició.
– Etiquetes d’avaluació: Es tracta d’etiquetes que avaluen si una condició és certa i, en
cas que ho sigui, executen el contingut del seu cos. N’hi ha moltes de diferents, però
totes tenen el mateix comportament. Algunes d’elles són: empty, equal, greaterEqual,
greaterThan, lessEqual, lessThan, notEmpty, notEqual, equal, notPresent o present.
S’utilitzen els atributs name i property per obtenir el valor de la propietat d’una bean.
L’atribut value s’utilitza quan s’han de comparar dos valors. Exemples d’ús:
<logic:present name="myBean">
<p>MyBean està present</p>
</logic:present>
<logic:lessThan name="myBean" property="value" value="40">
<p>El valor és inferior a 40</p>
</logic:lessThan>
• Bean Aquest conjunt d’etiquetes s’utilitzen per accedir a beans i a les seves propietats o també
crear-ne. Les més utilitzades són:
– <bean:define/>: Crea una nova variable a l’àmbit que li especifiquem i l’inicialitza al
valor que li passem. El valor inicial se li pot definir a través dels atributs name i property,
si el volem obtenir d’una altra bean, o bé amb l’atribut value. El nom de la variable
l’especifiquem amb l’atribut id i ha de ser únic.
<bean:define id="newVar" name="myBean" property="value" />
– <bean:write/>: Aquesta és una de les etiquetes més utilitzades i serveix per recuperar el
valor d’una propietat d’una bean i mostrar-lo com una cadena de caràcters. Per recuperar
la propietat utilitzem, com ja va sent habitual, els atributs name i property. A més,
aquesta etiqueta ens ofereix la possibilitat de formatejar el valor de sortida basant-se en
una cadena de format que especifiquem amb format.
<bean:write name="myBean" property="value" format="#0.00"/>
<bean:write name="myBean" property="date" format="dd/mm/yyyy"/>
Alternativament, es pot utilitzar l’atribut formatKey per obtenir la cadena de format del
paquet de recursos.
<bean:write name="myBean" property="date" formatKey="format.date"/>
– <bean:message/>: S’utilitza per obtenir un missatge del paquet de recursos de missatges.
Per obtenir el missatge cal passar-li la clau a l’atribut key. El missatge es pot parametritzar i admet fins a 5 valors. Per ajustar-se a aquesta possibilitat, l’etiqueta ofereix els
atributs arg0, arg1, arg2, arg3, arg4,
<bean:message key="global.error" arg0="missatge important" />
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• Nested Les etiquetes Nested amplien les etiquetes bàsiques d’Struts facilitant el procés d’aniuar
les unes dins les altres. Aquestes etiquetes van en paral·lel a les actuals del marc de treball
i s’utilitzen de la mateixa manera que la versió no aniuada. En aquesta biblioteca podem
trobar-hi:
– define
– message
– write
– errors
– checkbox
– form
– equal
– greaterEqual
– I un llarg etc.
En un principi també s’incloien les etiquetes de Tiles en aquest apartat. Amb
l’augment de popularitat, però, Tiles s’ha desacoblat de Struts i es distribueix
com un component a part. Per consegüent, la seva biblioteca d’etiquetes també
va a part. Parlarem sobre com crear plantilles amb aquest component a l’apèndix
A.11.

A.9.4

Internacionalització i localització amb Struts

La textitinternacionalització (I18N ) 3 és un procés per dissenyar software (en el nostre cas) de manera
que aquest suporti diferents idiomes i regions sense haver de tornar a dissenyar les aplicacions cada
vegada que s’ha d’utilitzar en un altre paı́s. Les principals caracterı́stiques d’una aplicació que
suporta la internacionalització són les següents:
• Suporta o pot suportar múltiples idiomes sense canviar el codi. Per tant, els elements de text
no estan mesclats amb aquets.
• Les dades com ara dates, monedes, decimals, etc. es formategen segons l’idioma i la zona de
l’usuari.
• Se suporten conjunts de caràcters no estàndar.
Per altra banda, la localització (L10N ) consisteix en adaptar una aplicació internacionalitzada
a una regió en concret. Aquest procés pot suposar molt d’esforç per aplicacions que no han estat
internacionalitzades.
Locales
Un locale és un conjunt de paràmetres que defineix l’idioma i la regió únics. Tot i que, habitualment,
consisteix en un identificador de l’idioma i un identificador de la regió, pot contenir, també, alguna
preferència especial. Per crear-los se segueix la següent expressió:
[language[_territory][.codeset][@modifier]]
Exemples:
Català d’Espanya: ca ES
Francès de Canadà: fr CA
3 S’acostuma a abreujar el llarg terme internacionalització com a I18N. El motiu és que en l’anglès internationalization hi ha divuit lletres que se paren la primera I i la última N.
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MessageResources
La internacionalització que ens ofereix el marc de treball és, bàsicament, la presentació de text
i imatges. S’aconsegueix utilitzant un paquet de recursos de missatges en el qual hi ha tots els
missatges localitzats d’una aplicació. De totes maneres, si l’aplicació està formada per diferents
mòduls, és possible utilitzar un fitxer diferent per cada un d’aquests.
Un dels factors clau perquè la internacionalització funcioni són els noms dels arxius de recursos
de missatges o MessageResources. Tots els paquets tindran un nom base que el desenvolupador
pot escollir lliurement. Per exemple: MyMessageResources.properties. A mesura que s’afegeixi
suport per als diferents idiomes, s’aniran creant els paquets tot concatenant el locale al nom del
fitxer. En l’exemple anterior tindrı́em: MyMessageResources fr CA.properties per un usuari de
Canadà que parli francès.
Al buscar un missatge, Struts l’agafarà del paquet que més s’aproximi segons la llista de locales
preferits de l’usuari. Si no en té cap, s’utilitzarà el paquet per defecte. Per garantir que qualsevol
usuari pugui visualitzar la pàgina, serà necessari tenir el paquet amb el nom base.
Per últim, cal assegurar-se que els arxius tinguin l’extensió .properties o bé el marc de treball no
els podrà carregar.
Per configurar quins són els paquets de recursos a utilitzar i la seva ubicació, caldrà afegir la
següent lı́nia al fitxer de configuració d’Struts, habitualment, /WEB-INF/struts-config.xml:
<message-resources parameter="mypackage.messages.MyMessageResources"/>
El paquet mypackage estarà situat a la carpeta /WEB-INF/classes. El nom
base del fitxer de recursos de missatges serà MyMessageResources.
Una vegada ja hem escollit el nom base i sabem com hem d’anomenar als arxius de recursos, és
hora de saber quina és la seva estructura. Per definir els missatges no cal anar afegint una parella
clau = valor per a cada un.
Habitualment, les claus dels missatges s’organitzen de manera anàloga a la manera d’organitzar els
paquets de Java, és a dir, separant per punts. Podem veure un exemple a continuació:
Exemple de fitxer de recursos de missatges:
primeraseccio.title=Tı́tol primera secció
primeraseccio.button=Premi el botó
primeraseccio.date=Data
global.error=Error! {0}
global.copyright=Alguns drets reservats
Podem especificar amb {n} el lloc on ha d’anar un valor a reemplaçar, és a dir, podem fer que
els missatges canviı̈n segons alguns arguments. La n pot pendre els valors de 0 a 4, per tant, podem
tenir fins a 5 possibles valors a substituir.
Per utilitzar un missatge definit en els paquets de recursos podem fer-ho de diferents maneres:
• Biblioteca d’etiquetes d’Struts: Utilitzant l’etiqueta <bean:message /> de la biblioteca Bean.
Aquesta etiqueta ens permet obtenir missatges des d’una pàgina JSP. Exemple d’ús:
<bean:message key="global.error" arg0="missatge important" />
• Biblioteca d’etiquetes JSTL: L’equivalent JSTL a l’etiqueta que acabem de veure és <fmt:message/>.
L’ús és molt similar:
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<fmt:message key="global.error">
<fmt:param value="missatge important"/>
</fmt:message>
• Ús de la classe MessageResources: En algunes ocasions és necessari obtenir un missatge des
d’una classe de Java. En aquests casos, podem utilitzar la classe MessageResources que ens
ofereix els mètodes necessaris per fer-ho.
public void exemple()
{
// Create message Resources
HttpServletRequest request =
(HttpServletRequest) this.pageContext.getRequest();
this.messages =
(MessageResources) request.getAttribute(Globals.MESSAGES_KEY);
...
this.setText(this.messages.getMessage("global.copyright"));
...
}
En el mòdul d’estadı́stiques d’InnovaCampus hem hagut d’utilitzar aquest sistema, principalment, a l’hora d’exportar les dades en un format diferent a l’HTML. Un lloc on no s’utilitza
JSP, sinó Java.

A.10

Expression Language

A l’hora de crear pàgines JSP ens trobem sovint amb aquest problema:
La següent etiqueta donarà error
<myTaglib:mytag att="<bean:write name="myBean" property="value"/>"/>
ja que, amb XML no podem utilitzar etiquetes com a valors dels atributs d’una
altra etiqueta.
Per solucionar-ho tenim dues opcions: <jsp:attribute/> o bé fer servir Expression Language.
L’Expression Language o EL és un llenguatge d’script que aparegué amb la versió 2.0 de la teconlogia JSP i que s’utilitza, bàsicament, per a accedir a les propietats dels JavaBeans emmagatzemats
en algun dels àmbits de l’aplicació.
A continuació comprovarem com podem donar una solució al problema anterior d’una manera
fàcil i ràpida amb EL:
Com hem vist en la secció A.9, l’etiqueta <bean:write> s’utilitza per obtenir el valor de la propietat
d’un bean que tinguem definit. Utilitzant EL podem obtenir la mateixa funcionalitat, però complint
les regles imposades per l’XML.
<myTaglib:mytag att="${myBean.value}"/>
Com podem veure, doncs, per determinar una expressió EL haurem d’introduirla dins de ${ }
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Per utilitzar EL cal que a cada pàgina JSP establim la propietat isELIgnored a false dins la
directriu page per fer que les expressions es tractin com a tals.
<jsp:directive.page
contentType="text/html"
errorPage="false"
isELIgnored="false" />
L’accés a JavaBeans no és la única funció d’aquest llenguatge. Té definits els següents operadors
que, conjuntament amb les etiquetes logic d’Struts o l’etiqueta <c:if/> de JSTL, seran de gran
ajuda per establir condicions.
• Per accedir a JavaBeans: [] .
• Per canviar la prioritat dels operadors ()
• Operadors unaris - ! not empty
• Altres operadors + - * / div % mod # < > <= >= lt gt le ge == != eq ne && and || or
• Operador ternari ? :
Exemple d’ús:
<c:if test="${myBean.value <= 4}">
El valor és <= que 4
</c:if>
Podeu trobar més informació sobre com utilitzar EL a [j2e05].

A.11

Tiles

Tiles és un component que permet l’ús de plantilles per la generació de pàgines Web. Tot i que
nasqué com una part més del marc de treball Struts, ara per ara es pot utilitzar en aplicacions que
no fan servir aquest framework.
Les plantilles són pàgines JSP que utilitzen una biblioteca d’etiquetes personalitzada per descriure
el disseny de la pàgina. No contenen la informació de la pàgina sinó que actuen com una definició
sobre l’aspecte que haura de tenir. El contingut només s’insereix en el moment d’execució.
Les etiquetes que ens ofereix el component Tiles per a la creació de plantilles són les següents:
• insert: S’utilitza per indicar que en un punt de la pàgina s’hi ha d’inserir un altre fitxer.
S’utilitza aixı́:
<html>
...
<tiles:insert attribute="header"/>
<tiles:insert attribute="content"/>
<tiles:insert attribute="footer"/>
...
</html>
• put: S’utilitza per definir quin fitxer s’ha d’incloure en cada lloc. Per exemple, quan vulguem
crear una pàgina concreta, li haurem d’indicar quines han de substituir a cada un dels elements
insert de la plantilla.
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Aquesta és una pàgina concreta, per exemple index.jsp:
<tiles:insert page="/plantilles/laMevaPlantilla.jsp">
<tiles:put name="header" value="/common/capçalera.jsp"/>
<tiles:put name="content" value="/contingut.jsp"/>
<tiles:put name="footer" value="/common/peu.jsp"/>
</tiles:insert>
Fins ara tenim solucionada una gran part del problema. De moment, si volem canviar l’aspecte
de l’aplicació només haurem de modificar l’arxiu de plantilla.
Tot i aixı́ continuem tenint una gran quantitat de codi repetit ja que, a cada una de les pàgines hem
de dir quin fitxer correspon a cada secció. Per evitar-ho, sutilitzen les definicions.
Les definicions es declaren en un fitxer de configuració XML sota el directori WEB-INF. En el
nostre cas l’hem anomenat tilesDefinitions.xml. En aquest fitxer es fa el mapeig entre els noms
de variables utilitzats en les plantilles i el fitxers que es criden en cada una de les pàgines. Vegem-ne
un exemple:
<tiles-definitions>
<definition
name="myDefinition"
page="/plantilles/laMevaPlantilla.jsp">
<put name="title" value="Tı́tol del lloc Web"/>
<put name="header" value="/common/header.jsp"/>
<put name="footer" value="/common/footer.jsp"/>
</definition>
</tiles-definitions>
Com podem veure, en la definició anterior fem el mapeig entre les variables header i footer. A més,
veiem que les possibilitats van més enllà i també podem introduir text enlloc de noms de fitxers.
Aquells elements que van canviant en cada una de les pàgines concretes no es posen en les definicions.
Finalment, veiem com quedaria l’index.jsp que hem vist abans fent servir aquesta definició que
acabem de crear.
Aquesta és una pàgina concreta, per exemple index.jsp:
<tiles:insert definition="myDefinition">
<tiles:put name="content" value="/contingut.jsp"/>
</tiles:insert>
Ara, si volem que totes les pàgines incloguin un fitxer diferent a l’actual només ens caldrà canviar
la definició. I si volem introduir nous elements, haurem de modificar dos fitxers. Com podem
comprovar, és moltı́ssima la feina que ens pot arribar a estalviar aquest component en el futur.
Per acabar aquesta secció, només dir que, per utilitzar el component haurem d’afegir les següents
lı́nies al fitxer de configuració struts-config.xml per que es carregui el plug-in:
Aquesta és una pàgina concreta, per exemple index.jsp:
<plug-in className="org.apache.struts.tiles.TilesPlugin" >
<set-property property="definitions-config"
value="/WEB-INF/tilesDefinitions.xml" />
<set-property property="moduleAware" value="true" />
<set-property property="definitions-parser-validate"
value="true" />
</plug-in>
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Validator

Tot i que en un inici era un component opcional, ara el Validator ja es distribueix juntament amb
Struts. Tant és aixı́ que fins i tot les aplicacions de mostra ja venen configurades per poder-lo
utilitzar. Això no treu que es pugui continuar utilitzant en altres aplicacions on no s’utilitzi aquest
framework.
Si fins ara per comprovar la correctesa dels paràmetres havı́em d’implementar el mètode validate(),
amb Validator podrem configurar la validació a través de fitxers XML.
Com que ja ens ve per defecte amb Struts, per poder-lo utilitzar només cal definir el plug-in al
fitxer de configuració struts-config.xml tal i com hem fet amb el component Tiles:
<!-- Plugin Validator -->
<plug-in className="org.apache.struts.validator.ValidatorPlugIn">
<set-property
property="pathnames"
value="/org/apache/struts/validator/validator-rules.xml,
/WEB-INF/validation.xml"/>
</plug-in>
A més pel correcte funcionament, cal que en el fitxer de recursos de missatges hi hagi presents una
sèrie de claus.
En el fitxer validation-rules.xml que ja ens ve fet amb el component, hi trobem totes les regles
de validació que hi ha disponibles i que podem utilitzar. Per defecte, ja venen definides les regles
més usuals com per exemple:
• required: estableix que un camp és obligatori.
• minlength / maxlength:defineix la llargada mı́nima o màxima la cadena introduida.
• mask: utilitzant-lo conjuntament amb una constant, permet saber si un valor compleix una
expressió regular.
• <tipus>: segons si <tipus> és float, integer, etc. podem comprovar si un valor es pot
convertir al tipus indicat.
• email: permet comprovar que un correu electrònic estigui ben format.
• date: permet comprovar que una data sigui correcta.
• creditCard: comprova targetes de crèdit.
• <tipus>Range: segons si el tipus és int, double, etc. permet saber si un nombre està entre
dos valors especificats.
A banda d’aquests n’hi ha d’altres per permetre validacions més complexes com ara validacions
condicionals. Com que a la nostra aplicació no els hem utilitzat, en farem cas omı́s.
Per altra banda, l’arxiu validation.xml és aquell on definirem quines de les regles utilitza cada
camp dels diferents ActionForms. Tot això ho farem declarativament i sense cap lı́nia de codi. El
document tindrà la següent estructura:
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<form-validation>
<global>
</global>
<formset>
<form name="myForm">
<field
property="myField01"
depends="required,integer">
<arg key="parameters.subjectId"/>
</field>
<field
property="myField02"
depends="innovaId">
<arg position="0" key="parameters.studentId"/>
</field>
</form>
<form name="myOtherForm">
<field
property="myOtherField"
depends="date">
<arg key="parameters.subjectId"/>
</field>
</form>
</formset>
</form-validation>
En el cas que la validació variı̈ segons l’idioma o regió de l’usuari, tindrem un element <formset/>
per a cada locale. Si aquest no és el cas, només en tindrem un sol i no l’hi especificarem ni l’idioma ni
l’ubicació. Dins de cada <formset/> tindrem cadascun dels formularis amb tots els camps d’aquests.
Hem de remaracar que el nom del formulari ha de coincidir amb el nom d’ActionForm en el fitxer de
configuració d’Struts. Amb l’atribut property dels elements <field/> definim quin és el camp del
formulari al qual afecta la configuració i per establir les regles que s’hauran de complir ho fem amb
depends. Finalment, l’etiqueta <arg/> s’utilitza per indicar, per quins valors s’han de substituir els
valors parametritzats de la clau en el paquet de recursos de missatges.

Creació de noves regles de validació
Una de les possibilitats que ofereix el component Validator és la d’ampliar-lo amb noves regles de
validació fetes a mida. Per fer-ho, haurem de seguir dos passos: crear una classe i definir-la en
el fitxer validation.xml. Aquesta classe tindrà un mètode per cada nou tipus de validador que
desitgem i tot i que la classe no ha d’implementar cap interfı́cie o ser subclasse d’alguna altra, aquests
mètodes acostumen a tenir la forma següent:
public static Object validateMyField(
Object bean,
ValidatorAction va,
Field field,
ActionMessages errors,
HttpServletRequest request)
{
// Validació
}
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En el cos dels mètodes s’hi implementa la lògica de validació i s’afegeixen els missatges d’error
generats a l’objecte ActionMessages. El valor a validar s’obté de bean segons el camp field. Per
a més detalls podeu consultar [Cav04].
Com ja hem dit, el segon pas, es definir el validador implementat en el fitxer validation.xml.
Per fer-ho només ens cal inserir el següent element <validator/> dins de l’element <global/>:
<global>
<!-- Un validador creat per nosaltres -->
<validator name="myvalidator"
classname="mypackage.MyValidators"
method="validateMyField"
methodParams="java.lang.Object,
org.apache.commons.validator.ValidatorAction,
org.apache.commons.validator.Field,
org.apache.struts.action.ActionMessages,
javax.servlet.http.HttpServletRequest"
msg="errors.myvalidator" />
</global>
Com veiem, cal indicar el nom de validador que utilitzarem, la classe, el mètode i els atributs que
el mètode necessita. A més també indiquem quina és la clau del missatge d’error en el paquet de
recursos.
Un cop fet tot això ja podrem utilitzar el nostre validador de la mateixa manera que qualsevol
altre. El nom a introduir en l’atribut depends serà el mateix que el de l’atribut name en l’element
<validator/>.

A.13

Log4j

Log4j és un component de lliure distribució que permet als desenvolupadors controlar la sortida
dels missatges de log a diferents destins. La principal caracterı́stica, però, és la possibilitat de crear
aquests arxius de missatges sense haver de modificar el codi de l’aplicació. A més, el fet que
la configuració dels logs es faci mitjançant un fitxer de configuració XML, fa que aquseta es pugui
anar variant sense haver de recompilar el codi. A continuació es fa una breu descripció de cadascun
dels aspectes d’aquest component, però us aconsellem la lectura de [Gul02] per una informació més
extensa.
Els loggers són aquells nivells de prioritat que poden tenir els missatges. Els fitxers resultants
contindran només aquells missatges amb prioritat igual o superior a la indicada. Log4j ens ofereix
els cinc següents, ordenats de menys a més prioritat:
• DEBUG: missatges de depuració.
• INFO: missatges amb informació addicional.
• WARN: alertes que no afecten al funcionament del programa.
• ERROR: missatges d’error que afecten al programa, però que li permeten continuar funcionant.
• FATAL: missatges crı́tics després dels quals l’aplicació deixarà d’executar-se.
A més, els nivells ALL i OFF s’utilitzen per habilitar i deshabilitar tots els logs respectivament. [Gul02]
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Log4j ens ofereix la possibilitat d’enviar els missatges a més d’un destı́. Cadascun d’aquests destins
s’anomena appender i, a part d’haver-ni molts de diferents (Consola, fitxer, socket, etc.) hi ha la
possibilitat de crear-ne de propis.
Una opció interessant que ens ofereix Log4j és l’SMTPAppender que permet configurar l’aplicació
per a que automàticament enviı̈ correus a l’administrador amb els missatges d’error. Per utilitzar-lo,
caldrà afegir els paquets mail.jar i activation.jar al classpath.
Aquesta classe té un punt dèbil i és que no permet l’autentificació SMTP. És per aquest motiu que,
en el nostre cas, l’hem hagut d’extendre amb una subclasse nova: AuthSMTPAppender. A més, amb
aquesta classe també establim la propietat mail.smtp.starttls.enable a true ja que és necessari
per alguns servidors de correu, per exemple, Gmail.
Com ja hem dit, el comportament que han de seguir els logs es defineix en un fitxer de configuració XML ubicat sota el directori /WEB-INF/classes (en el cas del mòdul d’estadı́stiques serà
log4j.xml). Aquests fitxers s’utilitzen per definir els diferents appenders i tenen l’aspecte següent:
Exemple d’ús:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE log4j:configuration SYSTEM "log4j.dtd">
<log4j:configuration>
<!-- El següent appender crearà fins a màxim de dos fitxers anomenats
InnovaStats.log de 100KB i hi enregistrarà els missatges des de
la prioritat INFO fins a FATAL -->
<appender name="FileAppender" class="org.apache.log4j.RollingFileAppender">
<param name="file" value="logs/InnovaStats.log"/>
<param name="MaxFileSize" value="100KB"/>
<param name="MaxBackupIndex" value="2"/>
<layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
<param name="ConversionPattern"
value="%d{ABSOLUTE}-%p %c -%m%n"/>
</layout>
<filter class="org.apache.log4j.varia.LevelRangeFilter">
<param name="LevelMin" value="INFO"/>
<param name="LevelMax" value="FATAL"/>
</filter>
</appender>
<!-- Afegim els appenders al root -->
<root>
<level value="all" />
<appender-ref ref="FileAppender"/>
<appender-ref ref="Email" />
</root>
</log4j:configuration>

Etiquetes Log
La biblioteca d’etiquetes Log, part del projecte Jakarta Taglib Project, permet enregistrar missatges
als fitxers de log des de les pàgines JSP. Ofereix una etiqueta per a cada un dels nivells que hem
esmentat. A continuació podem veure com utilitzar-les:
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Exemples d’ús:
...
<log:info message="Aquest és un missatge de log informatiu"/>
...
<log:debug>
Missatge per depurar
</log:debug>

A.14

Generació de gràfics

Tal i com hem comentat a l’apartat 3.6, per a la generació dinàmica de gràfics utilitzem les biblioteques JFreeChart i Cewolf. Aquest apèndix té la intenció de descriure amb més detall els principals
aspectes de cadascuna. De totes maneres, per una informació més extensa podeu consultar [jfr],
[cew] o [Gil04].

A.14.1

JFreeChart

JFreeChart és una biblioteca 100% Java amb llicència LGPL que facilita l’addició de gràfiques a les
aplicacions. Tot i que aquesta no és l’única biblioteca lliure que podem trobar, l’hem elegit degut a
les facilitats que ofereix per exportar les gràfiques en forma d’imatges i les etiquetes que ofereix el
projecte paral·lel Cewolf.
Per crear una gràfica mitjantçant JFreeChart necessitem un dataset, que són objectes de la classe
Dataset i que contenen totes les dades que ha de mostrar la gràfica. De Datasets n’hi ha de molts
tipus depenent de la gràfica que volem com a resultat. Els més importants són:
• CategoryDataset: Conté sèries de dades amb valors. Permet crear gràfics de barres i de lı́nies.
• PieDataset: Conté claus relacionades amb valors numèrics. S’utilitza per generar gràfics de
sectors.
• XYDataset: Les dades tenen la forma (x,y).
Totes aquestes classes són abstractes i tenen diferents implementacions. Les més utilitzades, i
també les que hem fet servir nosaltres, són: DefaultCategoryDataset, DefaultPieDataset i
DefaultXYDataset.
Exemple de creació d’un Dataset
Com que, actualment, en el mòdul d’estadı́stiques només s’utilitzen datasets del tipus CategoryDataset,
en aqeust apartat només tindrem en compte els d’aquest tipus. Mostrarem quin és el procés de creació i farciment d’aquests objectes ja que és el mateix que el que utilitzen les classes DatasetProducer
que hem hagut d’implementar (vegeu secció 3.6). Com veurem a continuació, és molt senzill:
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...
DefaultCategoryDataset categoryDataset =
...
String s0 = "Sèrie 1";
String s1 = "Sèrie 2";
...
defaultcategorydataset.addValue(1.0, s0,
defaultcategorydataset.addValue(4.2, s0,
defaultcategorydataset.addValue(3.3, s0,
defaultcategorydataset.addValue(5.0, s0,
defaultcategorydataset.addValue(5.2, s0,
defaultcategorydataset.addValue(5.9, s1,
defaultcategorydataset.addValue(7.4, s1,
defaultcategorydataset.addValue(6.3, s1,
defaultcategorydataset.addValue(8.4, s1,
defaultcategorydataset.addValue(4.1, s1,
...
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new DefaultCategoryDataset();

"columna
"columna
"columna
"columna
"columna
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1");
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3");
4");
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2");
3");
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5");

Aquest dataset generarà una gràfica de dues sèries de 5 columnes cadascuna.

A.14.2

Cewolf

Cewolf no és res més que una biblioteca d’etiquetes que ens permet inserir imatges amb gràfiques
generades amb JFreeChart. Com que ja sabem com funcionen les etiquetes, en general, i també
com es poden crear els gràfics, anem a veure quines possibilitats ens ofereix aquest projecte tot
anomenant les principals etiquetes i atributs:
• chart: Etiqueta arrel per a la descripció d’un nou gràfic.
• data: S’utilitza dins de l’etiqueta anterior i serveix per establir qui serà l’encarregat d’obtenir
les dades tot oferint-li, si cal, alguns paràmetres.
• chartpostprocessor: Referencia un objecte d’alguna classe que implementa la interfı́cie
ChartPostProcessor i que s’utilitza per personalitzar l’aspecte que tindran les gràfiqeus resultants.
• img: Dóna com a resultat una etiqueta <img/> HTML apuntant a una gràfica.
• map: Facilita els esdeveniments de ratolı́ sobre la imatge resultant. Molt útil per crear tooltips.
A continuació veurem de manera breu com s’utilitzen aquestes etiquetes en conjunt per obtenir
un gràfic:
<!-- Crearem un gràfic de barres, per fer-ho, primer necessitem crear
un objecte d’alguna classe que ens retorni un Dataset. -->
<jsp:useBean id="dataset" class="mypack.MyDataset"/>
<jsp:useBean id="postProcessor" class="mypack.MyPostProcessor"/>
<cewolf:chart
id="topicChart"
type="horizontalbar"
showlegend="true"
title="Gràfic de prova"
antialias="true">
<!-- color de fons -->
<cewolf:colorpaint color="#FFFFFF" />
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<cewolf:data>
<cewolf:producer id="dataset">
<cewolf:param name="algunParametre" value="3"/>
<cewolf:param name="unAltreParametre" value="4"/>
</cewolf:producer>
</cewolf:data>

<cewolf:chartpostprocessor id="chartPostProcessor">
<cewolf:param name="parametre" value="1"/>
</cewolf:chartpostprocessor>
</cewolf:chart>
<cewolf:img
chartid="elMeuGrafic"
renderer="cewolf"
width="500"
height="300"
mime="image/png"
alt="chart"
timeout="5">
<cewolf:map tooltipgeneratorid="dataset" />
</cewolf:img>
L’anterior codi ens mostrarà una imatge de 500x300 pı́xels amb una gràfica generada a partir de les
dades que s’obtinguin de la classe MyDataset. Aquesta gràfica tindrà l’aspecte indicat pel processador MyPostProcessor.

A.15

HSSF

HSSF (Horrible Spreadsheet Format) són unes biblioteques part del projecte Jakarta POI (Poor
Obfuscation Implementation) que permet manegar documents en el format de Microsoft Excel. Actualment no hi ha totes les funcionalitats implementades, però les més bàsiques, com llegir i escriure
si que ho estan.
Com que en el mòdul d’estadı́stiques només s’ha utilitzat per generar nous fitxers, en aquesta
secció només mostrarem un exemple de com es fa:
public void generaFitxer()
{
// Creem el nou document
HSSFWorkbook wb = new HSSFWorkbook();
FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream("llibre01.xls");
// Afegim un nou full de càlcul
HSSFSheet sheet1 = wb.createSheet("full 01");
// Omplim alguna casella d’aquset full
HSSFRow row0 = sheet.createRow((short)0);
HSSFRow row1 = sheet.createRow((short)1);
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row0.createCell((short)0).setCellValue(1.2);
row0.createCell((short)1).setCellValue(1.5);
row1.createCell((short)0).setCellValue(0.3);
row1.createCell((short)1).setCellValue(0.9);
// Guardem el fitxer
wb.write(this.fileOut);
this.fileOut.close();
}
El codi anterior genera un document amb un únic full de càlcul en el qual hi ha valors en les
dues primeres columnes de les dues primeres files.
Creiem que això és tot el necessari per poder entendre el codi utilitzat en la nostra aplicació per
poder epxortar dades a aquest format. De totes maneres, podeu consultar [Sta07].

A.16

AJAX

L’AJAX (Asynchronous JavaSript and XML) no és pas una nova tecnologia, sinó tan sols un mètode
d’aproximació per la interacció a la Web millorant l’experiència dels usuaris [CZMF06]. La principal
idea d’aquesta metodologia és transmetre petits fragments d’informació entre el client i el servidor,
afavorint aixı́ una resposta ràpida.
Per possibilitar això, JavaScript passa a gestionar la comunicació i a fer les peticions al servidor, el
qual en comptes de retornar una resposta en HTML, ho fa en XML. Llavors, els mètodes JavaScript
del client interpreten les dades i fan les modificacions adients al document que està visualitzant
l’usuari.
AJAX proporciona una sèrie de patrons de disseny que donen solució a alguns problemes especı́fics.
A continuació en descriurem breument alguns d’ells:
• Execució predictiva: es tracta d’endevinar quin serà el pròxim pas de l’usuari per començar
a carregar les dades que es necessitaran. Aquesta tasca d’intuir els moviments pot ser molt
difı́cil, però en alguns casos simples es pot arribar a fer. Per exemple, podem pensar que quan
un usuari ha estat una estona llegint la primera pàgina d’un article vulgui continuar amb la
segona.
• Retenció d’enviaments: Enlloc d’enviar una petició per cada una de les accions de l’usuari,
s’emmagatzemen les dades en un búfer del client i es van transmetent de mica en mica. Aquest
patró pot ser útil quan s’intenta que un camp s’autocompleti. Enlloc d’enviar una petició per
cada nova lletra, anem comprovant si l’usuari va escrivint. Quan deixi de fer-ho serà el moment
d’enviar les dades.
També s’utilitza en el que es coneix com validació incremental de formularis en els quals es
van validant algunes dades mentre l’usuari acaba d’omplir la resta de camps.
• Descàrrega per etapes: Es tracta d’establir un ordre de prioritat de descàrrega fent que els
continguts més importants siguin els primers a mostrar-se. Es deixa la informació addicional
pel final.
• Actualització periòdica: S’utilitza per obtenir nova informació cada un perı́ode de temps determinat. Es fa servir per actualitzar comptadors, els correus que s’han rebut, xats, etc.
En el mòdul d’estadı́stiques hem utilitzat alguns d’aquests patrons i permetem les següents funcionalitats: cercador que s’autocompleta, navegació per pestanyes i càrrega d’altres pàgines en porcions
de la vista actual. Tot això no ho hem hagut d’implementar nosaltres, sinó que hem fet ús del
projecte AJAX Taglib.
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AJAX Taglib
El projecte AJAX Tag Library proporciona un conjunt d’etiquetes personalitzades que faciliten l’ús
d’alguns dels patrons que hem esmentat. Tot i aixı́, no es basa tant en els patrons com en alguns
components o utilitats que ja han adoptat molts llocs Web per facilitar l’experiència dels seus usuaris.
Les etiquetes que es poden trobar en la nostra aplicació són les següents:
• autocomplete: permet obtenir una llista de possibles valors i fer-los visibles en forma de menú
desplegable a mesura que l’usuari va introduint dades en un camp d’un formulari.
Exemple d’ús:
<form>
<input id="myField" name="myField" type="text"/>
</form>
<ajax:autocomplete
baseUrl="MyAction.do"
source="myField"
target="myField"
parameters="myField={myField}"
className="autocomplete"
minimumCharacters="1" />
Segurament els únics paràmetres que necessiten explicació són minimumCharacters, que indica
el nombre mı́nim de caràcters que s’han d’escriure abans de cridar a l’acció, i parameters
que s’utilitza per enviar el valor del camp a l’acció. Amb source i target indiquem on
s’introdueixen les dades i on apareixerà el valor obtingut.
• htmlContent: serveix per omplir una regió d’una pàgina amb codi HTML d’una altra obtingut
amb AJAX. Com que amb poques paraules es pot descriure tan bé, passem directament a un
exemple:
Exemple d’ús:
<div id="targetDiv"></div>
<div id="htmlContentForm">
<select id="select" name="select">
<option value="1">News</option>
<option value="1">Sports</option>
<option value="1">Weather</option>
</ul>
</div>
<ajax:htmlContent
baseUrl="MyAction.do"
source="link"
target="targetDiv"
parameters="content={select}" />
• tabPanel: ofereix una porció de pàgina amb diferents pestanyes. Quan l’usuari en selecciona
una, es carrega el contingut corresponent.
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Exemple d’ús:
<ajax:tabPanel
panelStyleId="tabPanel"
contentStyleId="tabContent"
currentStyleId="ajaxCurrentTab">
<ajax:tab caption="First Tab"
baseUrl="MyAction.do?tab=1"
defaultTab="true"/>
<ajax:tab caption="Second Tab"
baseUrl="MyAction.do"
parameters="tab=2"/>
<ajax:tab caption="Third Tab"
baseUrl="MyAction.do"
parameters="tab=3"/>
</ajax:tabPanel>
La descripció de les etiquetes i els exemples estan basats en la documentació del projecte AJAX
Taglib. Podeu trobar més informació a [Spu07].

A.17

WAI

WAI (Web Accessibility Initiative) consisteix en una sèrie de recomanacions per part de l’W3C per
permetre que la Web sigui accessible a persones discapacitades. Aquestes recomanacions pràctiques
les haurien de seguir els dissenyadors i programadors d’aplicacions Web per fer-ne disponible el
contingut al màxim nombre d’usuaris.
Segons el nivell de compliment dels consells, es dirà que un lloc Web compleix l’estàndar WAI-A,
WAI-AA o bé WAI-AAA on l’AAA és el més estricte de tots. A continuació llistarem les principals
recomanacions que caldria complir:
• Permetre maneres alternatives d’accedir al contingut visual i auditiu. Per exemle: l’ús dels
atributs alt i longdesc en les imatges.
• No utilitzar únicament els colors per marcar diferències.
• Ús de documents ben formats i de capes d’estil CSS.
• Explicitar l’idioma del text del document.
• Assegurar-se que les pàgines permeten la navegació i la lectura del contingut fins i tot en els
casos en què el navegador no suporta les tecnologies utilitzades. (Per exemple: JavaScript).
• Notificar dels canvis de focus aixı́ com d’autoactualitzacions o altres canvis.
• Assegurar l’accessibilitat de la interfı́cie.
• Dissenyar amb l’objectiu de poder utilitzar l’aplicació en qualsevol navegador.
S’ha intentat que el mòdul d’estadı́stiques complı́s com a mı́nim el nivell WAI-A. Finalment s’ha
aconseguit ajustar-se al WAI-AA amb l’excepció dels punts que recomanen que l’aplicació pugui ser
utilitzada amb JavaScript desactivat.

Apèndix B

Llicència
En aquest annex podeu trobar la llicència GPL, que és la que utilitzarem per la nostra aplicació. La
versió oficial de la llicència que ofereix la Free Software Foundation és en anglès i no es reconeixen
com a oficials les traduccions a altres llengües. El motiu d’això és que examinar tots els texts traduı̈ts
seria massa costós i difı́cil. A continuació trobareu el text original de l’actual versió.

Llicència GPL
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007
Copyright c 2007 Free Software Foundation, Inc. http://fsf.org/
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this
license document, but changing it is not allowed.

Preamble
The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.
The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to
share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee
your freedom to share and change all versions of a program–to make sure it remains free software
for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most
of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it
to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software
(and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that
you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do
these things.
To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you
to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the
software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must
pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on
the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or
modify it.
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For the developers’ and authors’ protection, the GPL clearly explains that there is no warranty
for this free software. For both users’ and authors’ sake, the GPL requires that modified versions be
marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous
versions.
Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software
inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim
of protecting users’ freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs
in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable.
Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If
such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those
domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.
Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow
patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those
that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it
effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the
program non-free.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms and Conditions
1. Definitions.
“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License.
“Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.
“The Program” refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is
addressed as “you”. “Licensees” and “recipients” may be individuals or organizations.
To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring
copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a
“modified version” of the earlier work or a work “based on” the earlier work.
A “covered work” means either the unmodified Program or a work based on the Program.
To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would make you
directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing
it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with
or without modification), making available to the public, and in some countries other activities
as well.
To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to make or
receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of
a copy, is not conveying.
An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent that it includes
a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice,
and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties
are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy
of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a
prominent item in the list meets this criterion.
2. Source Code.
The “source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications
to it. “Object code” means any non-source form of a work.
A “Standard Interface” means an interface that either is an official standard defined by a
recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming
language, one that is widely used among developers working in that language.
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The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the work as a
whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which
is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with
that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is
available to the public in source code form. A “Major Component”, in this context, means a
major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system
(if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an
object code interpreter used to run it.
The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source code needed
to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the
work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work’s
System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used
unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example,
Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the
work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the
work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control
flow between those subprograms and other parts of the work.
The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically
from other parts of the Corresponding Source.
The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.
3. Basic Permissions.
All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and
are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your
unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered
work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered
work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by
copyright law.
You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions
so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for
the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with
facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in
conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running
the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and
control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material
outside their relationship with you.
Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below.
Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.
4. Protecting Users’ Legal Rights From Anti-Circumvention Law.
No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20
December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.
When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this
License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation
or modification of the work as a means of enforcing, against the work’s users, your or third
parties’ legal rights to forbid circumvention of technological measures.
5. Conveying Verbatim Copies.
You may convey verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
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copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms
added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any
warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.
You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support
or warranty protection for a fee.
6. Conveying Modified Source Versions.
You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the
Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet
all of these conditions:
(a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant
date.
(b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License
and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in
section 4 to “keep intact all notices”.
(c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes
into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable
section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how
they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way,
but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
(d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices;
however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal
Notices, your work need not make them do so.
A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not
by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as
to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an
“aggregate” if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or
legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. Inclusion of
a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the
aggregate.
7. Conveying Non-Source Forms.
You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5,
provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of
this License, in one of these ways:
(a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical
medium customarily used for software interchange.
(b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical
distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and
valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model,
to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding
Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable
physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your
reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy
the Corresponding Source from a network server at no charge.
(c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the
Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially,
and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
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(d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge),
and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same
place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding
Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network
server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third
party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions
next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of
what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is
available for as long as needed to satisfy these requirements.
(e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers
where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the
general public at no charge under subsection 6d.
A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding
Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.
A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible personal
property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything
designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a
consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular
product received by a particular user, “normally used” refers to a typical or common use of
that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the
particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a
consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or
non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.
“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures, authorization
keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work
in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information
must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case
prevented or interfered with solely because modification has been made.
If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a
User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession
and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term
(regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under
this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does
not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code
on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).
The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue
to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed
by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access
to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the
operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the
network.
Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this
section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available
to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking,
reading or copying.
8. Additional Terms.
“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by making
exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to
the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent
that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the
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Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program
remains governed by this License without regard to the additional permissions.
When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional
permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written
to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place
additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or
can give appropriate copyright permission.
Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work,
you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this
License with terms:
(a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16
of this License; or
(b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that
material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
(c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified
versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original
version; or
(d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material;
or
(e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks,
or service marks; or
(f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys
the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the
recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those
licensors and authors.
All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the
meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice
stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction,
you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits
relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed
by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive
such relicensing or conveying.
If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant
source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating
where to find the applicable terms.
Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately
written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.
9. Termination.
You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically
terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the
third paragraph of section 11).
However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright
holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally
terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the
violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.
Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the
copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time
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96

you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder,
and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.
Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who
have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated
and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material
under section 10.
10. Acceptance Not Required for Having Copies.
You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program.
Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-topeer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing
other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or
propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.
11. Automatic Licensing of Downstream Recipients.
Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the
original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are
not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or substantially
all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a
covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a
copy of the work also receives whatever licenses to the work the party’s predecessor in interest
had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding
Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with
reasonable efforts.
You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed
under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for
exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making,
using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.
12. Patents.
A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program
or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor’s
“contributor version”.
A contributor’s “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled by the
contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some
manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do
not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of
the contributor version. For purposes of this definition, “control” includes the right to grant
patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.
Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the
contributor’s essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise
run, modify and propagate the contents of its contributor version.
In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or commitment,
however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a
patent or covenant not to sue for patent infringement). To “grant” such a patent license to a
party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the
party.
If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding
Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms
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97

of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means,
then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to
deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange,
in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to
downstream recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge that, but for
the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient’s use of the
covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that
you have reason to believe are valid.
If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or
propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of
the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a
specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended
to all recipients of the covered work and works based on it.
A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its coverage,
prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that
are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a
party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software,
under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of
conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would
receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies
of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for
and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless
you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.
Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other
defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.
13. No Surrender of Others’ Freedom.
If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.
If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under
this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey
it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further
conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both
those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.
14. Use with the GNU Affero General Public License.
Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any
covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License
into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will
continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the
GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will
apply to the combination as such.
15. Revised Versions of this License.
The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain
numbered version of the GNU General Public License “or any later version” applies to it, you
have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any
later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a
version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published
by the Free Software Foundation.

APÈNDIX B. LLICÈNCIA
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If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy’s public statement of acceptance of a version permanently
authorizes you to choose that version for the Program.
Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional
obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow
a later version.
16. Disclaimer of Warranty.
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
17. Limitation of Liability.
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES
AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES.
18. Interpretation of Sections 15 and 16.
If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local
legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely
approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a
warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

End of Terms and Conditions
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public,
the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and
change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have
at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program’s name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year>

<name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
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(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see
http://www.gnu.org/licenses/.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts
in an interactive mode:
<program>

Copyright (C) <year>

<name of author>

This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type
’show w’.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type ’show c’ for details.
The hypothetical commands show w and show c should show the appropriate parts of the
General Public License. Of course, your program’s commands might be different; for a GUI
interface, you would use an “about box”.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the program, if necessary. For more information on this, and how
to apply and follow the GNU GPL, see http://www.gnu.org/licenses/.
The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful
to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do,
use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read
http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html.

Apèndix C

Especificació de les classes
La finalitat d’aquest annex és mostrar l’especificació de totes les classes que hem hagut de crear
per al correcte funcionament de l’aplicació. Cal deixar clar que algunes classes del model també
són utilitzades en projectes paral·lels a aquest. D’aquestes, només n’especificarem els mètodes que
nosaltres hem utilitzat.

C.1

Classes Service

ServiceAnswer
• public static Answer findAnswerById(Integer answerId)
Retorna una resposta Answer segons el seu identificador.
– answerId: Identificador de la resposta que volem obtenir.
• public static List findAnswersByQuestion(Integer questionId)
Retorna una llista de amb les respostes List<Answer> associades a una pregunta.
– questionId: Identificador de la pregunta de la qual volem les respostes.
• public static Integer findSelectedTimes(Integer answerId)
Retorna un enter amb el nombre de vegades que s’ha elegit una resposta.
– questionId: Identificador de la resposta de la qual volem obtenir informació.

ServiceObjective
• public static Objective findObjectiveById(Integer objectiveId)
Obté un objectiu Objective a partir del seu identificador.
– objectiveId: Identificador de l’objectiu que volem obtenir.
• public static List findObjectivesBySubject(Integer subjectId)
Obté una llista amb tots els objectius d’una assignatura.
– subjectId: Identificador de l’assignatura de la qual volem obtenir els objectius
• public static List findObjectivesByTopic(Integer topicId)
Obté una llista amb tots els objectius d’un tema.
– topicId: Identificador del tema del qual volem obtenir els objectius
• public static List findMarksByObjective(Integer objectiveId)
Obté una llista List<Double> amb totes les notes dels tests que s’han realitzat per un objectiu.
100
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– objectiveId: Identificador de l’objectiu
• public static List findMarksByObjective(Integer objectiveId,
String startDate,
String endDate)
Obté una llista List<Double> amb totes les notes dels tests que s’han realitzat per un objectiu
entre dues dates.
– objectiveId: Identificador de l’objectiu
– startDate: Data d’inici
– endDate: Data de fi
• public static List findMarksByObjective(Integer objectiveId,
Integer studentId)
Obté una llista List<Double> amb totes les notes dels tests que s’han realitzat per un objectiu
i per un estudiant determinat
– objectiveId: Identificador de l’objectiu
– studentId: Identificador de l’estudiant del qual volem les notes
• public static List findMarksByObjective(Integer objectiveId,
Integer studentId,
String startDate,
String endDate)
Obté una llista List<Double> amb totes les notes dels tests que un estudiant ha realitzat per
un objectiu entre dues dates.
– objectiveId: Identificador de l’objectiu
– objectiveId: Identificador de l’estudiant
– startDate: Data d’inici
– endDate: Data de fi
• public static Integer findStudentsPerObjective(Integer objectiveId)
Obté un enter corresponent al nombre d’estudiants diferents que han realitzat tests per un
objectiu concret.
– objectiveId: Identificador de l’objectiu
• public static findStudentsPerObjective(Integer objectiveId,
String startDate,
String endDate)
Obté un enter corresponent al nombre d’estudiants diferents que han realitzat tests per un
objectiu concret entre dues dates
– objectiveId: Identificador de l’objectiu
– startDate: Data d’inici
– endDate: Data de fi
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ServiceQuestion
• public static List findQuestionsByObjective(Integer objectiveId)
Retorna una llista List<Question> amb totes les preguntes associades a un objectiu.
– objectiveId: Identificador de l’objectiu
• public static java.util.List findMarksByQuestion(Integer questionId)
Retorna una llista List<Double> amb totes les notes de les preguntes d’un objectiu.
– questionId: Identificador de la pregunta
• public static Question findQuestionById(Integer questionId)
Retorna una pregunta Question a partir del seu identificador
– questionId: Identificador de la pregunta
• public static Integer getAnsweredTimes(Integer questionId)
Retorna el nombre de vegades que s’ha contestat una pregunta.
– questionId: Identificador de la pregunta

ServiceResult
• public static List findResultsByQuestion(Integer questionId)
Retorna una llista List<Result> amb tots els resultats que s’han obtingut per una pregunta
– questionId: Identificador de la pregunta.
• public static List findResultsByTest(Integer testId)
Retorna una llista List<Result> amb tots els resultats que s’han obtingut per un test
– testId: Identificador del test.
• public static Result findResultById(Integer resultId)
Retorna un resltat Result a partir del seu identificador
– resultId: Identificador del resultat.

ServiceStudent
• public static Student findStudentById(Integer studentId)
Retorna un estudiant Student a partir del seu identificador.
– studentId: Identificador de l’estudiant.
• public static List findStudentsBySubject(Integer subjectId)
Retorna una llista List<Student> amb tots els estudiants matriculats a una assignatura.
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– subjectId: Identificador de l’assignatura.
• public static List findStudentByName(Integer subjectId,
String name)
Retorna una llista List<Student> amb tots els estudiants d’una assignatura el nom dels quals
és o conté el que li passem per paràmetre.
– subjectId: Identificador de l’assignatura.
– name: Cadena el nom o part del nom de l’estudiant/s que volem obtenir.

ServiceSubject
• public static Subject findSubjectById(Integer subjectId)
Retorna una assignatura Subject a partir del seu identificador.
– subjectId: Identificador de l’assignatura.
• public static List findSubjectsByStudent(Integer studentId)
Retorna una les assignatures a les quals està matriculat un estudiant.
– studentId: Identificador de l’estudiant.
• public static List findMarksBySubject(Integer subjectId)
Retorna una llista List<Double> amb totes les notes dels tests que els estudiants han realitzat
per l’assignatura.
– subjectId: Identificador de l’assignatura.
• public static List findMarksBySubject(Integer subjectId,
Integer studentId)
Retorna una llista List<Double> amb totes les nostes dels tests que ha realitzat un estudiant
concret en l’assignatura.
– subjectId: Identificador de l’assignatura.
– studentId: Identificador de l’estudiant.

ServiceTest
• public static List findTestsByObjective(Integer objectiveId)
Retorna una llista List<Test> amb tots els tests que s’han realitzat per un objectiu.
– objectiveId: Identificador de l’ojectiu.
• public static List findTestsByStudent(Integer objectiveId,
Integer studentId)
Retorna una llista List<Test> amb tots els tests que ha realitzat un estudiant concret per un
objectiu.
– objectiveId: Identificador de l’ojectiu.
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– studentId: Identificador de l’estudiant.
• public static List findTestsByStudent(Integer objectiveId,
Integer studentId,
String startDate,
lang.String endDate)
Retorna una llista List<Test> amb tots els tests que ha realitzat un estudiant concret per un
objectiu entre dues dates determinades.
– objectiveId: Identificador de l’ojectiu.
– studentId: Identificador de l’estudiant.
– startDate: Data d’inici
– endDate: Data fi
• public static Integer findFinishedTestsByObjective(Integer objectiveId)
Retorna el nombre de tests que s’han finalizat per un objectiu concret.
– objectiveId: Identificador de l’ojectiu.
• public static Integer findFinishedTestsByObjective(Integer objectiveId,
String startDate,
String endDate)
Retorna el nombre de tests que s’han finalitzat entre dues dates per un objectiu concret.
– objectiveId: Identificador de l’ojectiu.
– startDate: Data d’inici
– endDate: Data fi
• public static Integer findFinishedTestsByObjective(Integer objectiveId,
Integer studentId)
Retorna el nombre de tests que un estudiant ha finalitzat per un objectiu.
– objectiveId: Identificador de l’ojectiu.
– studentId: Identificador de l’estudiant.
• public static Integer findFinishedTestsByObjective(Integer objectiveId,
Integer studentId,
String startDate,
String endDate)
Retorna el nombre de tests que un estudiant ha finalitzat entre dues dates per un objectiu
concret.
– objectiveId: Identificador de l’ojectiu.
– studentId: Identificador de l’estudiant.
– startDate: Data d’inici
– endDate: Data fi
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• public static java.lang.Integer findPassedTestsByObjective(java.lang.Integer objectiveId)
Retorna el nombre de tests que s’han aprovat per un objectiu concret.
– objectiveId: Identificador de l’ojectiu.
• public static Integer findPassedTestsByObjective(Integer objectiveId,
String startDate,
String endDate)
Retorna el nombre de tests que els estudiants han aprovat entre dues dates determinades i per
un objectiu concret.
– objectiveId: Identificador de l’ojectiu.
– startDate: Data d’inici
– endDate: Data fi
• public static Integer findPassedTestsByObjective(Integer objectiveId,
Integer studentId)
Retorna el nombre de tests que un estudiant ha aprovat per un objectiu concret.
– objectiveId: Identificador de l’ojectiu.
– studentId: Identificador de l’estudiant
• public static Integer findPassedTestsByObjective(Integer objectiveId,
Integer studentId,
String startDate,
String endDate)
Retorna el nombre de tests que un estudiant concret ha aprovat entre dues dates per un
objectiu. un objectiu concret.
– objectiveId: Identificador de l’ojectiu. item studentId: Identificador de l’estudiant.
– startDate: Data d’inici
– endDate: Data fi
• public static Test findTestById(Integer testId)
Rertorna un test Test a partir del seu identificador.
– testId: Identificador del test.

ServiceTopic
• public static List findTopicsBySubject(Integer subjectId)
Retorna una llista List<Topic> amb tots els temes d’una assignatura.
– subjectId: Identificador de l’assignatura.
• public static List findMarksByTopic(Integer topicId)
Retorna una llista List<Double> amb totes les notes dels tests que s’han realitzat per un tema.
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– topicId: Identificador del tema.
• public static List findMarksByTopic(Integer topicId,
String startDate,
String endDate)
Retorna una llista List<Double> amb totes les notes dels tests que s’han entre dues dates per
un tema en concret.
– topicId: Identificador del tema.
– startDate: Data d’inici
– endDate: Data fi
• public static List findMarksByTopic(Integer topicId,
Integer studentId)
Retorna una llista List<Double> amb totes les notes dels tests que ha realitzat un estudiant
concret en un tema.
– topicId: Identificador del tema.
– studentId: Identificador de l’estudiant.
• public static List findMarksByTopic(Integer
Integer
String
String

topicId,
studentId,
startDate,
endDate)

Retorna una llista List<Double> amb totes les notes dels tests que ha realitzat un estudiant
concret en un tema i entre dues dates determinades.
–
–
–
–

topicId: Identificador del tema.
studentId: Identificador de l’estudiant.
startDate: Data d’inici
endDate: Data fi

• public static Topic findTopicById(Integer topicId)
Retorna un tema Topic a partir del seu identificador.
– topicId: Identificador del tema.
• public static Integer findStudentsPerTopic(Integer topicId)
Retorna un el nombre d’estudiants diferents que han realitzat tests en un tema.
– topicId: Identificador del tema.
• public static Integer findStudentsPerTopic(Integer topicId,
String startDate,
String endDate)
Retorna un el nombre d’estudiants diferents que han realitzat tests en un tema entre dues
dates determinades.
– topicId: Identificador del tema.
– startDate: Data d’inici
– endDate: Data fi
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Classes DatasetProducer

InnovaDatasetProducer
public abstract class InnovaDatasetProducer
extends Object
implements DatasetProducer, CategoryToolTipGenerator, Serializable
• public abstract Object produceDataset(Map params)
throws DatasetProduceException
Retorna un Dataset ple de dades necessàries per generar un gràfic.
– params: Paràmetres opcionals que podem passar-li.
• public abstract boolean hasExpired(Map params,
Date since)
Determina si les dades es poden reutilitzar.
– params: Paràmetres opcionals que podem passar-li.
– since: L’instant de temps en el qual s’ha realitzat el Dataset
• public abstract String getProducerId()
Determina un identificador únic per al DatasetProducer d’aquesta classe. Se suposa que els
DatasetProducers amb el mateix identificador retornen les mateixes dades si s’utilitzen amb
els mateixos paràmetres.
• public abstract String generateToolTip(CategoryDataset data,
int series,
int item)
Genera els tooltips que es mostraran en la gràfica.
– data: El dataset.
– since: La sèrie a la que pertany el valor l’item seleccionat.
– item: Item del qual es vol el tooltip.
• public MessageResources getMessages()
Retorna un objecte del tipus MessageResources amb el qual es podran obtenir els missatges
del paquet de recursos de l’aplicació.
• public void setMessages(MessageResources messages)
Estableix un objecte del tipus MessageResources amb el qual es podran obtenir els missatges
del paquet de recursos de l’aplicació.

CategoryDatasetProducer
public abstract class CategoryDatasetProducer
extends InnovaDatasetProducer
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• public abstract boolean hasExpired(Map params,
Date since)
Determina si les dades es poden reutilitzar.
– params: Paràmetres opcionals que podem passar-li.
– since: L’instant de temps en el qual s’ha realitzat el Dataset
• public abstract Object produceDataset(Map params)
throws DatasetProduceException
Retorna un CategoryDataset ple de dades necessàries per generar un gràfic.
– params: Paràmetres opcionals que podem passar-li.
• public abstract String generateToolTip(CategoryDataset data,
int series,
int item)
Genera els tooltips que es mostraran en la gràfica.
– data: El dataset.
– since: La sèrie a la que pertany el valor l’item seleccionat.
– item: Item del qual es vol el tooltip.

MarksCategoryDatasetProducer
public abstract class MarksCategoryDatasetProducer
extends CategoryDatasetProducer

StudentsCategoryDatasetProducer
public abstract class StudentsCategoryDatasetProducer
extends CategoryDatasetProducer

TestsCategoryDatasetProducer
public abstract class TestsCategoryDatasetProducer
extends CategoryDatasetProducer

ObjectivesMarksCategoryDatasetProducer
public class ObjectivesMarksCategoryDatasetProducer
extends MarksCategoryDatasetProducer
• public java.lang.String getSeriesName()
Retorna el nom de la sère a la qual pertanyen les dades.
• public void setSeriesName(String seriesName)
Estableix el nom de la sère a la qual pertanyen les dades.
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• public abstract String getProducerId()
Determina un identificador únic per al DatasetProducer d’aquesta classe. Se suposa que els
DatasetProducers amb el mateix identificador retornen les mateixes dades si s’utilitzen amb
els mateixos paràmetres.

ObjectivesStudentsCategoryDatasetProducer
public class ObjectivesStudentsCategoryDatasetProducer
extends StudentsCategoryDatasetProducer
• public java.lang.String getSeriesName()
Retorna el nom de la sère a la qual pertanyen les dades.
• public void setSeriesName(String seriesName)
Estableix el nom de la sère a la qual pertanyen les dades.
• public abstract String getProducerId()
Determina un identificador únic per al DatasetProducer d’aquesta classe. Se suposa que els
DatasetProducers amb el mateix identificador retornen les mateixes dades si s’utilitzen amb
els mateixos paràmetres.

ObjectivesTestsCategoryDatasetProducer
public class ObjectivesTestsCategoryDatasetProducer
extends TestsCategoryDatasetProducer
• public abstract String getProducerId()
Determina un identificador únic per al DatasetProducer d’aquesta classe. Se suposa que els
DatasetProducers amb el mateix identificador retornen les mateixes dades si s’utilitzen amb
els mateixos paràmetres.

QuestionsMarksCategoryDatasetProducer
public class QuestionsMarksCategoryDatasetProducer
extends MarksCategoryDatasetProducer
• public java.lang.String getSeriesName()
Retorna el nom de la sère a la qual pertanyen les dades.
• public void setSeriesName(String seriesName)
Estableix el nom de la sère a la qual pertanyen les dades.
• public abstract String getProducerId()
Determina un identificador únic per al DatasetProducer d’aquesta classe. Se suposa que els
DatasetProducers amb el mateix identificador retornen les mateixes dades si s’utilitzen amb
els mateixos paràmetres.
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TestsMarksCategoryDatasetProducer
public class TestsMarksCategoryDatasetProducer
extends MarksCategoryDatasetProducer
• public java.lang.String getSeriesName()
Retorna el nom de la sère a la qual pertanyen les dades.
• public void setSeriesName(String seriesName)
Estableix el nom de la sère a la qual pertanyen les dades.
• public abstract String getProducerId()
Determina un identificador únic per al DatasetProducer d’aquesta classe. Se suposa que els
DatasetProducers amb el mateix identificador retornen les mateixes dades si s’utilitzen amb
els mateixos paràmetres.

TopicsMarksCategoryDatasetProducer
public class TopicsMarksCategoryDatasetProducer
extends MarksCategoryDatasetProducer
• public java.lang.String getSeriesName()
Retorna el nom de la sère a la qual pertanyen les dades.
• public void setSeriesName(String seriesName)
Estableix el nom de la sère a la qual pertanyen les dades.
• public abstract String getProducerId()
Determina un identificador únic per al DatasetProducer d’aquesta classe. Se suposa que els
DatasetProducers amb el mateix identificador retornen les mateixes dades si s’utilitzen amb
els mateixos paràmetres.

TopicsStudentsCategoryDatasetProducer
public class TopicsStudentsCategoryDatasetProducer
extends StudentsCategoryDatasetProducer
• public java.lang.String getSeriesName()
Retorna el nom de la sère a la qual pertanyen les dades.
• public void setSeriesName(String seriesName)
Estableix el nom de la sère a la qual pertanyen les dades.
• public abstract String getProducerId()
Determina un identificador únic per al DatasetProducer d’aquesta classe. Se suposa que els
DatasetProducers amb el mateix identificador retornen les mateixes dades si s’utilitzen amb
els mateixos paràmetres.
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TopicsTestsCategoryDatasetProducer
public class TopicsTestsCategoryDatasetProducer
extends TestsCategoryDatasetProducer
• public abstract String getProducerId()
Determina un identificador únic per al DatasetProducer d’aquesta classe. Se suposa que els
DatasetProducers amb el mateix identificador retornen les mateixes dades si s’utilitzen amb
els mateixos paràmetres.

DatasetProducerFactory
public abstract class DatasetProducerFactory
extends Object
implements Serializable
• public abstract InnovaDatasetProducer createDatasetProducer(String datasetType)
Mètode de factoria parametritzat que crea i retorna InnovaDatasetProducers.
– datasetType: Tipus de InnovaDatasetProducer a crear. Pot prendre els valors disponibles a DatasetId.

CategoryDatasetProducerFactory
public abstract class CategoryDatasetProducerFactory
extends DatasetProducerFactory

ObjectivesCategoryDatasetProducerFactory
public class ObjectivesCategoryDatasetProducerFactory
extends CategoryDatasetProducerFactory
• public abstract InnovaDatasetProducer createDatasetProducer(String datasetType)
Mètode de factoria parametritzat que crea i retorna InnovaDatasetProducer relacionats amb
obtenir informació sobre objectius.
– datasetType: Tipus de InnovaDatasetProducer a crear. Pot prendre els valors disponibles a DatasetId.

QuestionsCategoryDatasetProducerFactory
public class QuestionsCategoryDatasetProducerFactory
extends CategoryDatasetProducerFactory
• public abstract InnovaDatasetProducer createDatasetProducer(String datasetType)
Mètode de factoria parametritzat que crea i retorna InnovaDatasetProducer relacionats amb
obtenir informació sobre preguntes.
– datasetType: Tipus de InnovaDatasetProducer a crear. Pot prendre els valors disponibles a DatasetId.
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TestsCategoryDatasetProducerFactory
public class TestsCategoryDatasetProducerFactory
extends CategoryDatasetProducerFactory
• public abstract InnovaDatasetProducer createDatasetProducer(String datasetType)
Mètode de factoria parametritzat que crea i retorna InnovaDatasetProducer relacionats amb
obtenir informació sobre tests.
– datasetType: Tipus de InnovaDatasetProducer a crear. Pot prendre els valors disponibles a DatasetId.

TopicsCategoryDatasetProducerFactory
public class TopicsCategoryDatasetProducerFactory
extends CategoryDatasetProducerFactory
• public abstract InnovaDatasetProducer createDatasetProducer(String datasetType)
Mètode de factoria parametritzat que crea i retorna InnovaDatasetProducer relacionats amb
obtenir informació sobre tests.
– datasetType: Tipus de InnovaDatasetProducer a crear.

DatasetId
public class DatasetId
extends Object
implements Serializable
• public static final String MARKS_DATASET
Identifica un tipus de gràfiques que contenen informació sobre les notes.
• public static final String STUDENTS_DATASET
Identifica un tipus de gràfiques que contenen informació sobre algun nombre d’estudiants.
• public static final java.lang.String TESTS_DATASET
Identifica un tipus de gràfiques que contenen informació sobre algun nombre de tests.

C.3

Classes StatisticsChartPostProcessor

InnovaDatasetProducer
public class StatisticsChartPostProcessor
extends java.lang.Object
implements ChartPostProcessor, Serializable
• public void processChart(Object argChart,
Map params)
Canvia aspectes sobre el disseny (e.i. colors, tipografies, etc.) d’una gràfica.
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– argChart: Una gràfica JFreeChart
– params: Paràmetres opcionals que podem passar-li.

C.4

Classes de validació

InnovaIdCheck
public class InnovaIdCheck
extends Object
Aquesta classe és un validador personalitzat per utilitzar amb el component Validator.
• public static Object validateInnovaId(Object bean,
ValidatorAction va,
Field field,
ActionMessages errors,
HttpServletRequest request)
Comprova si un valor és un identificador vàlid. Concretament, comprova que es pugui convertir
en un número i que aquest sigui més gran que 0.
– bean: Objecte que conté el valor a validar.
– field: Nom de la propietat per obtenir el valor a validar.
– errors: Lloc on guardar els missatges d’error que es produeixin durant la validació.
– request: Informació de la petició actual

C.5

Classes Converter

Són aquelles classes que ens ajuden a exportar les dades a altres formats.

BaseConverter
public abstract class BaseConverter
extends Object
Superclasse per a tots els convertidors de l’aplicació. Defineix els mètodes que hauran d’implementar.
• public void setOutputStream(OutputStream outputStream)
Estableix quina ha de ser la sortida de les dades.
– outputStream: Flux de sortida de dades.
• public abstract void addTitle(String title)
Envia un tı́tol a la sortida de dades.
– title: Cadena amb el tı́tol
• public abstract void addSubtitle(String subtitle)
Envia un subtı́tol a la sortida de dades.
– subtitle: Cadena amb el subtı́tol
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• public abstract void addText(String text)
Envia text a la sortida de dades.
– text: Cadena amb el text
• public abstract void addTable(List columns,
List headings)
Genera una taula al final de les dades actuals.
– columns: Llista de llistes que conformen les columnes
– headings: Llista amb les capçaleres de la taula
• public abstract void addTableHeadings(List headings)
Comença una nova taula afegint la capçalera d’aquesta a les dades actuals.
– headings: Llista amb la capçalera de la taula
• public abstract void addTableRow(List values)
Afegeix una fila a la taula actual.
– values: Llista amb els valors de cada columna
• public abstract void addValue(String description,
Integer value)
Afegeix un valor enter amb la seva descripció a les dades actuals.
– description: Cadena de text que descriu el valor
– value: Valor enter
• public abstract void addValue(String description,
Double value)
Afegeix un valor real amb la seva descripció a les dades actuals.
– description: Cadena de text que descriu el valor
– value: Valor del tipus Double
• public abstract void addValue(String description,
String value)
Afegeix un valor expressat com una cadena de caràcters amb la seva descripció a les dades
actuals.
– description: Cadena de text que descriu el valor
– value: Cadena de caràcters que representa el valor.
• public abstract void addEmptySpace()
Afegeix un espai en blanc a les dades actuals.
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• public abstract void increaseIndent()
Incrementa el sangrat de tots els elements que s’enviaran a la sortida després de l’execució
d’aquest mètode.
• public abstract void decreaseIndent()
Decrementa el sangrat de tots els elements que s’enviaran a la sortida després de l’execució
d’aquest mètode.
• public abstract void write()
Envia totes les dades a la sortida. Habitualment, es crearà un fitxer.
• public abstract String getContentType()
Retorna una cadena de text amb el tipus MIME de les dades que s’enviaran a la sortida.
• public abstract String getContentDisposition()
Retorna una cadena de text describint com s’han de tractar les dades a la sortida.

ExcelConverter
public class ExcelConverter
extends BaseConverter
• public abstract void addTitle(String title)
Afegeix un tı́tol al llibre excel.
– title: Cadena amb el tı́tol
• public abstract void addSubtitle(String subtitle)
Afegeix un subtı́tol al llibre excel.
– subtitle: Cadena amb el subtı́tol
• public abstract void addText(String text)
Afegeix text al llibre excel.
– text: Cadena amb el text
• public abstract void addTable(List columns,
List headings)
Genera una taula al final del llibre excel actual.
– columns: Llista de llistes que conformen les columnes
– headings: Llista amb les capçaleres de la taula
• public abstract void addTableHeadings(List headings)
Comença una nova taula afegint la capçalera d’aquesta al final del llibre excel actual.
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– headings: Llista amb la capçalera de la taula
• public abstract void addTableRow(List values)
Afegeix una fila a la taula actual.
– values: Llista amb els valors de cada columna
• public abstract void addValue(String description,
Integer value)
Afegeix un valor enter amb la seva descripció al final del llibre excel actual.
– description: Cadena de text que descriu el valor
– value: Valor enter
• public abstract void addValue(String description,
Double value)
Afegeix un valor real amb la seva descripció al llibre excel.
– description: Cadena de text que descriu el valor
– value: Valor del tipus Double
• public abstract void addValue(String description,
String value)
Afegeix un valor expressat com una cadena de caràcters amb la seva descripció al llibre excel
actual.
– description: Cadena de text que descriu el valor
– value: Cadena de caràcters que representa el valor.
• public abstract void addEmptySpace()
Afegeix un espai en blanc al llibre excel.
• public abstract void increaseIndent()
Incrementa el sangrat de tots els elements que s’afegiran al full de càlcul després de l’execució
d’aquest mètode.
• public abstract void decreaseIndent()
Decrementa el sangrat de tots els elements que s’afegiran al full de càlcul després de l’execució
d’aquest mètode.
• public abstract void write()
Envia totes les dades a la sortida. Es crea un fitxer Excel.
• public abstract String getContentType()
Retorna el tipus MIME de les dades, és a dir, text/vnd.ms-excel;
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• public abstract String getContentDisposition()
Retorna una cadena de text describint com s’han de tractar les dades a la sortida. El valor
retornat és attachment; filename=export.xls.

TXTConverter
public class TXTConverter
extends BaseConverter
• public abstract void addTitle(String title)
Afegeix un tı́tol al fitxer de text.
– title: Cadena amb el tı́tol
• public abstract void addSubtitle(String subtitle)
Afegeix un subtı́tol al fitxer de text.
– subtitle: Cadena amb el subtı́tol
• public abstract void addText(String text)
Afegeix text al llibre excel.
– text: Cadena amb el text
• public abstract void addTable(List columns,
List headings)
Genera una taula al final del fitxer de text actual.
– columns: Llista de llistes que conformen les columnes
– headings: Llista amb les capçaleres de la taula
• public abstract void addTableHeadings(List headings)
Comença una nova taula afegint la capçalera d’aquesta al final del fitxer de text actual.
– headings: Llista amb la capçalera de la taula
• public abstract void addTableRow(List values)
Afegeix una fila a la taula actual.
– values: Llista amb els valors de cada columna
• public abstract void addValue(String description,
Integer value)
Afegeix un valor enter amb la seva descripció al final del fitxer de text actual.
– description: Cadena de text que descriu el valor
– value: Valor enter
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• public abstract void addValue(String description,
Double value)
Afegeix un valor real amb la seva descripció al fitxer de text.
– description: Cadena de text que descriu el valor
– value: Valor del tipus Double
• public abstract void addValue(String description,
String value)
Afegeix un valor expressat com una cadena de caràcters amb la seva descripció al fitxer de
text actual.
– description: Cadena de text que descriu el valor
– value: Cadena de caràcters que representa el valor.
• public abstract void addEmptySpace()
Afegeix un espai en blanc al llibre excel.
• public abstract void increaseIndent()
Incrementa el sangrat de tots els elements que s’afegiran al fitxer de text després de l’execució
d’aquest mètode.
• public abstract void decreaseIndent()
Decrementa el sangrat de tots els elements que s’afegiran al fitxer de text després de l’execució
d’aquest mètode.
• public abstract void write()
Envia totes les dades a la sortida. Es crea un fitxer de text amb l’extensió .txt.
• public abstract String getContentType()
Retorna el tipus MIME de les dades, és a dir, text/plain;
• public abstract String getContentDisposition()
Retorna una cadena de text describint com s’han de tractar les dades a la sortida. El valor
retornat és attachment; filename=export.txt.

ConverterFactory
public class ConverterFactory
extends Object
• public static BaseConverter getConverter(String type)
Mètode de factoria parametritzat que crea un BaseConverter depenent del paràmetre.
– type: Tipus de convertidor a crear.
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119

• public static List getTypes()
Obté una llista amb els noms de tots els tipus de convertidor disponibles.

C.6

Classes Retriever

Són aquelles classes que s’encarreguen d’utilitzar els convertidors i els hi passen tota la informació
a exportar.

BaseDataRetriever
public abstract class BaseDataRetriever
extends Object
Superclasse que defineix els mètodes que hauran d’implementar aquests retrievers.
• public void setMessages(MessageResources messages)
Estableix els missatges de l’aplicació amb un objecte del tipus MessageResources.
– messages: Recursos de missatges.
• public BaseConverter getConverter()
Retorna el convertidor que utilitza per exportar les dades.
• public void setConverter(BaseConverter converter)
Estableix el convertidor que utilitzarà per exportar dades.
– converter: Un convertidor de la classe BaseConverter
• public org.apache.struts.action.ActionForm getForm()
Retorna l’ActionForm que utilitza per exportar les dades.
• public void setForm(ActionForm form)
Estableix quin serà l’ActionForm que utilitzarà per exportar dades.
– form: Un formbean que emmagatzema les dades a exportar.
• public abstract void retrieve()
Obté les dades i les envia al convertidor.
• public void retrieveAsTableRow()
Obté les dades bàsiques i les envia al convertidor per a que formin part d’una taula.
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ObjectiveDataRetriever
public class ObjectiveDataRetriever
extends BaseDataRetriever
• public ObjectiveDataRetriever(ActionForm objectiveForm,
BaseConverter converter,
MessageResources messages)
Crea un nou ObjectiveDataRetriever.
– objectiveForm: Formbean que emmagatzema les dades a exportar.
– converter: Convertidor a utilitzar
– missatges: Recursos de missatges de l’aplicació.
• public abstract void retrieve()
Obté les dades d’un objectiu i les envia a un convertidor.
• public void retrieveAsTableRow()
Obté algunes dades d’un objectiu i les envia al convertidor per a que formin part d’una taula.

StudentsDataRetriever
public class StudentsDataRetriever
extends BaseDataRetriever
• public StudentsDataRetriever(ActionForm objectiveForm,
BaseConverter converter,
MessageResources messages)
Crea un nou StudentsDataRetriever.
– objectiveForm: Formbean que emmagatzema les dades a exportar.
– converter: Convertidor a utilitzar
– missatges: Recursos de missatges de l’aplicació.
• public abstract void retrieve()
Obté les dades de tots els estudiants d’una assignatura i les envia a un convertidor.

SubjectDataRetriever
public class SubjectDataRetriever
extends BaseDataRetriever
• public SubjectDataRetriever(ActionForm objectiveForm,
BaseConverter converter,
MessageResources messages)
Crea un nou SubjectDataRetriever.
– objectiveForm: Formbean que emmagatzema les dades a exportar.
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– converter: Convertidor a utilitzar
– missatges: Recursos de missatges de l’aplicació.
• public abstract void retrieve()
Obté les dades d’una assignatura i les envia a un convertidor.
• public void retrieveAsTableRow()
Obté algunes dades d’una assignatura i les envia al convertidor per a que formin part d’una
taula.

TopicDataRetriever
public class TopicDataRetriever
extends BaseDataRetriever
• public TopicDataRetriever(ActionForm objectiveForm,
BaseConverter converter,
MessageResources messages)
Crea un nou TopicDataRetriever.
– objectiveForm: Formbean que emmagatzema les dades a exportar.
– converter: Convertidor a utilitzar
– missatges: Recursos de missatges de l’aplicació.
• public abstract void retrieve()
Obté les dades d’un tema i les envia a un convertidor.
• public void retrieveAsTableRow()
Obté algunes dades d’un tema i les envia al convertidor per a que formin part d’una taula.

Apèndix D

Pantalles
L’objectiu d’aquest capı́tol és mostrar imatges de l’aplicació ja implementada per permetre visualitzarne la interfı́cie sense haver de desplegar-la en un contenidor de servlets.
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Figura D.1: Estadı́stiques per temes 01
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Figura D.2: Estadı́stiques per temes 02
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Figura D.3: Estadı́stiques per temes 03

APÈNDIX D. PANTALLES

126

Figura D.4: Estadı́stiques per temes 04
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Figura D.5: Estadı́stiques per temes 04
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Figura D.6: Estadı́stiques per temes 04

Figura D.7: Estadı́stiques d’un tema 01

Figura D.8: Estadı́stiques d’un tema 02
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Figura D.9: Estadı́stiques d’un tema 03
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Figura D.10: Estadı́stiques d’un objectiu
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Figura D.11: Estadı́stiques d’una pregunta
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Figura D.12: Informació d’un test
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Figura D.13: Estadı́stiques per estudiant 01

Figura D.14: Estadı́stiques per estudiant 02
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Figura D.15: Estadı́stiques per estudiant 03
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[Ber07] Hans Bergsten. JSP Overview. O’Reilly Media, 2007. http://www.onjava.com.
[Can] Iván Canales. Apuntes de HTTP.
[Cav04] Chuck Cavaness. Jakarta Struts. O’Reilly Media, Inc., 2004.
[cew] Web del projecte Cewolf. http://cewolf.sourceforge.net/.
[Cha] Stephen Chapman. Javascript and XHTML. http://javascript.about.com.
[CLJ+ 05] Vivek Chopra, Sing Li, Rupert Jones, Jon Eaves, and John T. Bell. Beginning
JavaServer Pages. Wiley Publishing, Inc., 2005.
[Con99] W3 Consortium. Web Content Accessibility Guidelines 1.0. W3C (MIT, INRIA,
Keio), 1999.
[Con02] W3 Consortium. XHTML 1.0 The Extensible HyperText Markup Language (Second
Edition). W3C (MIT, INRIA, Keio), 2002.
[Con06] W3 Consortiu. Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition). W3C
(MIT, ERCIM, Keio), 2006.
[CZMF06] Nicholas C. Zakas, Jeremy McPeak, and Joe Fawcett. Professional AJAX. Wiley
Publishing, Inc., 2006.
[dav] Davisor Chart in a Server Without Graphics Support. http://styx.davisor.com/
doc/headless.html.
[dis02] Core J2EE Patterns - Front Controller. Sun Microsystems, Inc., 2002. http://
java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns.
[GHJV03] Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides. Design Patterns:
Elements of Reusable Object-Oriented Software. Pearson Education, Inc., 2003.
[Gil04] David Gilbert. The JFreeChart Class Library. Developer Guide. Object Refinery
Limited, 2004.
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