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1 Introducció
1.1

Situació actual

Internet és un medi de comunicació estès a nivell mundial i acceptat a tot el
planeta i per tant, ha adquirit un interès considerable per a ser el medi de
comunicació més emprat (sobretot en els països desenvolupats) ja que permet
tot un assortit de noves possibilitats com la interactivitat, serveis sense
desplaçaments ni esperes i d'altres que encara estan per descobrir.
Actualment gran part de la població disposa d'una connexió a Internet, ja sigui
des del seu domicili particular, feina, lloc d'estudis... i cada cop més són
connexions de banda ampla. Aquestes encara són més freqüents en estudiants
relacionats amb la informàtica.
Això, en el món acadèmic, ha possibilitat una major rapidesa en compartir
informació, apunts, dubtes... i llibertat en l'horari per comunicar-se, ja que
mentre la universitat sol està oberta unes hores, Internet no descansa mai.
Per tot això, i per permetre que els alumnes i professors puguin crear activitats i
comentar el codi d'una forma fàcil via Internet sense tenir que desplaçar-se al
centre, s'ha pensat en crear una aplicació dedicada a facilitar la revisió
d'activitats relacionades amb programació.

1.2

Motivació

En el moment d'escollir el tema del treball de final de carrera va donar la
casualitat que vaig començar a buscar feina, un lloc on poder aplicar els
coneixements que he adquirit durant el transcurs d'aquesta.
La majoria d'ofertes requerien coneixements o experiència en entorns web i Java
pel que, encara que vaig estar dubtant entre un projecte relacionat amb xarxes i
la programació web, vaig decantar-me per aquesta última opció.
El motiu va ser que m'interessava poder aplicar els coneixements adquirits en el
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TFC en la meva futura feina. La falta d'ofertes de treball relacionades amb xarxes
a la província de Lleida, juntament amb la proposició que em va fer el que ha
sigut el meu professor durant aquest treball, van inclinar la balança.
Avui en dia hi ha una clara tendència a crear aplicacions utilitzant els navegadors
web, en detriment de les tradicionals aplicacions d'escriptori. Uns exemples
poden ser Google Docs, Photoshop Express... o inclús aplicacions d'àmbit
empresarial com les WebDynpro de SAP.
Per això em vaig acabar decidint per aquest tema, confiant en l'experiència de
Google i que en el futur, tingui una carta amagada per poder trobar la feina que
més m'agradi.

1.3

Objectius

L'objectiu d'aquest Treball de Final de Carrera és el de desenvolupar una aplicació
web capaç de facilitar la comunicació i intercanvi d'opinions entre alumnes i
professors.
Per això, es vol crear un entorn on, visualitzant el codi d'una activitat, tant
alumne com professor poden realitzar comentaris sobre aquest. Gràcies a
l'entorn web es podrà utilitzar per tothom des de qualsevol màquina connectada
a Internet.
Tot això amb la finalitat d'aconseguir el major grau de flexibilitat, accessibilitat i
usabilitat possible tant per els alumnes com per l'administrador.
Per realitzar l'aplicació, s'utilitzaran tecnologies actuals, de codi obert, gratuïtes i
multi plataforma.

1.4

Estructura de la memòria

En el capítol 2 es descriuran els requeriments i necessitats de l'aplicació,
juntament amb les tecnologies que s'utilitzaran, en especial GWT. En el tercer
capítol s'explicarà com instal·lar i configurar GWT, així com algun exemple del
seu ús.
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En els següents 4 i 5 es centraran en el desenvolupament de l'aplicació. Mentre
que en el primer es presentarà l'aspecte final d'aquesta, explicant en detall com
utilitzar-la, en el següent s'explicaran alguns aspectes i decisions que s'han pres
durant la implementació de l'aplicació web.
En el capítol 6 s'explicaran algunes conclusions a les que s'ha arribat un cop
finalitzada l'aplicació, juntament amb futures línies de treball, on es nombren
algunes possibles millores que es poden realitzar.
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2 Anàlisi de requeriments
Tal com s'ha dit en la introducció, es vol crear una pàgina web on els professors
penjaran activitats de programació i els seus alumnes hauran d'enviar-les
solucionades. D'aquesta forma es crearà un entorn on poder intercanviar
opinions i dubtes sobre el codi, en la mateixa web.
Aquesta aplicació web haurà de complir una sèrie de requeriments no funcionals,
basant-se en aquests aspectes:
•

Senzilla: Entorn gràfic intuïtiu, agradable a la vista, senzill i alhora
funcional.

•

Dinàmica: S'actualitzarà el contingut contínuament.

•

Codi obert i gratuïta: Que es pugui crear, modificar i utilitzar l'aplicació
sense cap impediment ni haver de pagar llicències.

•

Multi plataforma: Degut a la impossibilitat de saber el sistema operatiu
on s'allotjarà el servidor i el navegador que utilitzarà l'usuari.

Aquestes

funcionalitats

(o

característiques)

limiten

les

tecnologies

o

la

plataforma utilitzada a l'hora de programar. En aquest cas, un dels objectius
d'aquest projecte és poder valorar GWT (Google Web Toolkit) sobre un projecte
real.

2.1

Descripció de les necessitats

Com s'ha acordat amb el professor, en aquesta primera versió de l'aplicació tan
sols s'implementaran els aspectes més bàsics, deixant una aplicació funcional
però encara no del tot preparada per donar-li un ús docent.
En futurs projectes s'anirà ampliant la seva funcionalitat, a mesura que es van
detallant més les necessitats.

8

De moment aquesta web haurà de comptar amb 3 seccions diferenciades:
●

Tauler d'anuncis o notícies: Serà la portada i on es mostraran
missatges d'ús general per als usuaris.

●

Gestor d'assignatures, activitats i entregues: Serà la part principal de
l'aplicació, des d'on es podran adjuntar activitats i comentar-les.

●

Panell d'administració: On s'administrarà i es portarà el manteniment
de la web.

Així per tant, hi haurà 3 apartats. A continuació s'enumeren les tasques que
s'han de poder realitzar a cada apartat:
●

Tauler d'anuncis o notícies
○

●

Visualitzar els anuncis més recents

Gestor d'assignatures, activitats i entregues
○

Veure el termini d'entrega de les diferents activitats

○

Si encara no s'ha passat de la data límit, poder realitzar una entrega

○

Veure les entregues efectuades

○

Navegar per les diferents entregues (veure arxius)

○

Visualitzar el contingut dels arxius

○

Permetre

fer

anotacions

sobre

el

contingut

dels

arxius

(sense

modificar-los)
●

Panell d'administració
○

Creació/eliminació d'anuncis

○

Alta/baixa d'assignatures

○

Alta/baixa d'activitats
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2.2

○

Alta/baixa d'entregues

○

Alta/baixa d'alumnes

○

Configuració de paràmetres generals
●

Tamany màxim d'arxiu

●

Ruta on es troben els arxius

Solució proposada

Una forma de crear una web dinàmica i agradable a l'usuari, pot realitzar-se
utilitzant un plug-in de Flash o applet de Java, amb l'inconvenient que no són
gratuïts (Macromedia Flash) o multi plataforma (plug-in de Macromedia Flash en
entorns 64-bit i Java no incorporat en algunes versions de MacOS).
Una altra forma podria ser creant una web HTML utilitzant PHP/Java, l'únic
inconvenient seria una pàgina web amb un aspecte pobre i poc intuïtiva, degut a
la poca interacció que es podria aconseguir.
Així, l'única opció que compleix els 4 requisits proposats, és utilitzant la
tecnologia AJAX1, ja que es tracta d'una tecnologia de codi obert, gratuïta, multi
plataforma i que sobretot, permet una gran interactivitat.
Encara que AJAX sigui la tecnologia ideal, és complicat programar una aplicació
per la seva complexitat (s'ampliarà en el proper apartat). Per tal de facilitar la
feina al programador, és recomanable buscar algun entorn de desenvolupament
que incorpori llibreries i utilitats especials per AJAX.
Hi ha moltes utilitats per programar en AJAX, però Google Web Toolkit (GWT) és
un dels frameworks més nous i avançats. Està en continua expansió, conta amb
el suport d'una gran empresa com és Google i sobretot, per una gran comunitat
d'usuaris.

1 Tècnicament AJAX és la combinació de vàries tecnologies. Més endavant es detallarà.
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Per tot l'anterior, i degut a que el professor ha imposat (gairebé) treballar
utilitzant aquest framework, és el que s'utilitzarà finalment per desenvolupar
l'aplicació.
Per poder explicar més en detall en què consisteix GWT, abans cal realitzar una
breu introducció a algunes tecnologies de les que en fa ús, per poder entendre el
per què del seu naixement i de la seva gran utilitat.

2.3
A

Tecnologies bàsiques

continuació

s'introduiran

les

principals

tecnologies

amb

les

que

es

desenvoluparà el projecte. En cap cas es pretén explicar de forma rigorosa i
complexa cada una de les tecnologies, però si fer factible la seva utilització com a
petita guia o referència per a totes aquelles persones no iniciades en alguna
d'aquestes matèries, i els pugui ajudar a comprendre el projecte desenvolupat.

2.3.1

Javascript

Javascript és un llenguatge de programació interpretat, és a dir, no necessita ser
compilat. És interpretat directament pel navegador web, que és l'encarregat
d'executar les instruccions.
És utilitzat per crear programes encarregats de realitzar accions dins l'àmbit
d'una pàgina web, com crear animacions o executar instruccions com a resposta
de les accions de l'usuari. Per tant, permet crear pàgines webs totalment
dinàmiques.
L'any 1997 va ser adoptat com un estàndard de la European Computer
Manufacturers Association (ECMA), amb el nom de ECMAScript. Més tard també
ho va ser com un estàndard ISO.
Microsoft (entre altres casos) va crear la seva pròpia implementació del
ECMAScript, molt similar al JavaScript, però amb certes diferencies en el model
de dades (DOM) del navegador.
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Per tant, un dels majors inconvenients és que al tenir cada navegador la seva
pròpia implementació, la mateixa aplicació pot no funcionar correctament en
tots, pel que pot haver bastants incompatibilitats.

2.3.2

XML

XML (eXtensible Markup Language) és un metallenguatge extensible d'etiquetes.
Per tant, no és realment un llenguatge en particular, sinó una forma de definir
llenguatges per diferents necessitats.
Ha guanyat molta popularitat en els darrers temps possiblement degut a que es
tracta d'un estàndard obert i lliure. Va ésser creat pel World Wide Web
Consortium (W3C).
XML no va néixer tan sols per la seva aplicació a Internet, sinó que es va
proposar com un estàndard per a l'intercanvi d'informació estructurada entre
diferents plataformes. És una tecnologia senzilla que té al voltant altres que la
complementen i la fan molt més gran i amb unes possibilitats majors.
Avantatges:
●

És extensible, el que vol dir que una vegada dissenyat un llenguatge i ficat
en producció, es possible extendre'l afegint noves etiquetes de manera
que les aplicacions que l'utilitzaven, podent continuar entenent el nou
format.

●

L'analitzador és un component estàndard, pel que no és necessari crear-ne
un d'específic per cada llenguatge. D'aquesta manera s'eviten problemes, i
accelera el desenvolupament de l'aplicació.

●

Si una tercera persona decideix utilitzar un document XML, és senzill
entendre la seva estructura (sempre i quan els noms de les etiquetes sigui
l'adequat) i processar-lo, ja que es guarda de forma neutra. Millora la
compatibilitat entre aplicacions (portabilitat).

Es tracta del llenguatge amb el que s'acostuma a intercanviar informació entre
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un client AJAX i el servidor web, ja que és molt fàcil de tractar, gràcies a les
llibreries que hi ha disponibles per a la majoria de llenguatges existents.
Tal com es veurà més endavant, en aquesta aplicació no s'utilitzarà per això.
A continuació es mostra un exemple per entendre l'estructura d'un document
XML, que representa un correu electrònic:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Missatge>
<Remitent>
<Nom>Nom del remitent</Nombre>
<Mail> Adreça del remitent </Mail>
</Remitent>
<Destinatari>
<Nom>Nom del destinatari</Nombre>
<Mail>Adreça del destinatari</Mail>
</Destinatari>
<Text>
<Assumpte>
Assumpte del missatge
</Assumpte>
<Contingut>
Aquest és el contingut del missatge
</Contingut>
</Text>
</Missatge>

Com es pot veure, es tracta d'un llenguatge molt estructurat i fàcil d'entendre.

2.3.3

AJAX

El terme AJAX (Asynchronous Javascript And XML) va ser creat l'any 2005 i és
una tècnica de desenvolupament de webs interactives, l'anomenada web 2.0. No
es tracta d'una tecnologia en si, sinó d'un terme que agrupa a varies tecnologies
que treballen conjuntament.
Aquestes aplicacions s'executen des del navegador del client i mantenen
comunicació de forma asíncrona amb el servidor en segon pla, és a dir, permeten
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realitzar modificacions en la pàgina sense la necessitat de recarregar-la.
Això permet augmentar la interactivitat, velocitat i usabilitat en l'aplicació, el que
ofereix una gran experiència a l'usuari.
Si comparem els esquemes de funcionament entre una aplicació web tradicional i
una que fa servir AJAX:

Figura 1: Comparativa web tradicional - AJAX

Podem veure que AJAX és una combinació de varies tecnologies ja existents i
consolidades:
●

XHTML (o HTML)

●

Javascript

●

DOM (Document Object Model)

●

XML
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Encara que el propi nom d'AJAX inclou la paraula XML, es pot utilitzar qualsevol
altre format per a l'intercanvi de dades, com pot ser JSON1.
Com és una tecnologia no coneguda per tothom, a continuació es mostrarà un
exemple on mitjançant un formulari, es consultarà informació al servidor i
s'actualitzarà la pàgina de forma dinàmica.
L'exemple serà bàsicament el de la pàgina:
http://www.w3schools.com/PHP/php_ajax_database.asp, però adaptant-lo a les
nostres necessitats i interessos.
Aquest, constarà de 4 elements:
●

Base de dades

●

Formulari HTML

●

Javascript

●

Servlet Java

Base de dades
La taula que serà consultada, tindrà el següent aspecte:
id

FirstName

LastName

Age

Hometown

Job

1

Peter

Griffin

41

Quahog

Brewery

2

Lois

Griffin

40

Newport

Piano Teacher

3

Joseph

Swanson

39

Quahog

Police Officer

4

Glenn

Quagmire

41

Quahog

Pilot

Formulari HTML:
<html>
<head>
<script src="selectuser.js"></script>
1 JSON, acrònim de "JavaScript Object Notation", és un format lleuger utilitzat per a l'intercanvi
de dades. És utilitzat freqüentment enlloc d'XML, més pesat i difícil de processar.
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</head>
<body>
<form>
Select a User:
<select name="users" onchange="showUser(this.value)">
<option value="1">Peter Griffin</option>
<option value="2">Lois Griffin</option>
<option value="3">Glenn Quagmire</option>
<option value="4">Joseph Swanson</option>
</select>
</form>
<p>
<div id="txtHint"><b>User info will be listed here.</b></div>
</p>
</body>
</html>

Com es pot veure, és un petit formulari HTML que conté una llista desplegable
anomenada “users”, on el nom i l'identificador són les possibles opcions.
Després del formulari, hi ha un contenidor (etiqueta div) anomenat “txtHint”. És
on es mostrarà l'informació rebuda del servidor web.
Cada cop que un usuari seleccioni (o canviï) un dels possibles valors, s'executarà
la funció “showUser()”.
Codi JavaScript:
var xmlHttp
function showUser(str) {
xmlHttp=GetXmlHttpObject()
if (xmlHttp==null) {
alert ("Browser does not support HTTP Request");
return;
}
var url="getuser";
url=url+"?q="+str;
xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged ;
xmlHttp.open("GET",url,true);
xmlHttp.send(null);
}
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function stateChanged() {
if (xmlHttp.readyState==4) {
var xmlDoc=xmlHttp.responseXML.documentElement;
var firstname = xmlDoc.getElementsByTagName("firstname")
[0].childNodes[0].nodeValue;
var lastname = xmlDoc.getElementsByTagName("lastname")
[0].childNodes[0].nodeValue;
var age = xmlDoc.getElementsByTagName("age")[0].childNodes[0].nodeValue;
var hometown = xmlDoc.getElementsByTagName("hometown")
[0].childNodes[0].nodeValue;
var job = xmlDoc.getElementsByTagName("job")[0].childNodes[0].nodeValue;
var html = "<table border='1'><tr>";
html = html + "<th>FirstName</th>";
html = html + "<th>LastName</th>";
html = html + "<th>Age</th>";
html = html + "<th>HomeTown</th>";
html = html + "<th>Job</th>";
html = html + "</tr>";
html = html + "<tr>";
html = html + "<td>" + firstname + "</td>";
html = html + "<td>" + lastname + "</td>";
html = html + "<td>" + age + "</td>";
html = html + "<td>" + hometown + "</td>";
html = html + "<td>" + job + "</td>";
html = html + "</tr></table>";
document.getElementById("txtHint").innerHTML=html;
}
}
function GetXmlHttpObject() {
var xmlHttp=null;
try {
// Firefox, Opera 8.0+, Safari
xmlHttp=new XMLHttpRequest();
}
catch (e) {
//Internet Explorer 6
try {
xmlHttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
}
catch (e) {
//Internet Explorer 5.5
xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
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}
return xmlHttp;
}

Quan un usuari selecciona un valor de la llista, la funció executa el següent:
●

Crida a la funció GetXmlHttpObject per crear un objecte de tipus XMLHTTP.

●

Defineix l'URL per enviar al servidor, juntament amb el paràmetre “q”.

●

Quan es produeix un canvi d'estat, es crida a la funció stateChanged.

●

Quan es rep la resposta del servidor, es processa la informació tal com es
necessita.

●

Un cop processada, es modifica el div “txtHint”.

Un detall interessant és que el servidor envia les dades en un format neutre (en
aquest cas XML) i és el client qui li dóna forma. Això permet crear pàgines
totalment personalitzades, una característica fonamental de l'anomenada Web
2.0.
La part més complicada d'aquest exemple recau en l'objecte XMLHttpRequest, ja
que cada navegador utilitza diferents mètodes per crear l'objecte, pel que s'ha de
crear un codi específic per a cada un d'ells. La funció GetXmlHttpObject ens
ajuda a resoldre aquest problema, encara que n'hi ha molts més que en aquest
exemple no es veuen.
Servlet Java:
Aquest és el codi de la pàgina que és cridada pel JavaScript, anomenada
“getuser”.
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
request.setCharacterEncoding("UTF-8");
response.setContentType("text/xml; charset=UTF-8");
PrintWriter out = response.getWriter();
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String q = request.getParameter("q");
try{
Connection connection = null;
DriverManager.registerDriver(new org.postgresql.Driver());
connection = DriverManager.getConnection(url,user,pass);
Statement statement = connection.createStatement();
ResultSet rs = statement.executeQuery("SELECT * FROM user WHERE id ="+q);
out.println("<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>");
while(rs.next()){
out.println("<person>" +
"<firstname>" + rs.getString("FirstName") + "</firstname>" +
"<lastname>" + rs.getString("LastName") + "</lastname>" +
"<age>" + rs.getString("Age") + "</age>" +
"<hometown>" + rs.getString("Hometown") + "</hometown>" +
"<job>" + rs.getString("Job']") + "</job>" +
"</person>");
}
}
catch(Exception e){
//Error
}
}

Com s'ha dit abans, el servidor envia un document XML i és el client qui el
processa i li dona forma.
Veiem ara com funciona això en la pràctica.
Al carregar la pàgina, en primer lloc hi ha un formulari i just a sota el contenidor
“txtHint” o resposta.

Figura 2: AJAX Formulari
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Al canviar l'opció seleccionada per defecte, entra en funcionament la funció
Javascript “showUser” i actualitza la resposta:

Figura 3: AJAX Resposta

2.3.4

Java

Java és un llenguatge de programació orientat a objectes (POO) i multi
plataforma, desenvolupat per Sun Microsystems a principis dels anys 90, i un
dels més utilitzats avui en dia.
El llenguatge Java es va crear amb 5 objectius principals:
•

Utilitzar la metodologia de la programació orientada a objectes.

•

Permetre l'utilització d'un mateix programa en diferents sistemes operatius
(multi plataforma).

•

Incloure per defecte suport per al treball en xarxa.

•

Poder executar codi en sistemes remots de forma segura.

•

Ser fàcil d'utilitzar i agafar el millor d'altres llenguatges.

Algun dels avantatges que pot tenir Java (a part de les seves pròpies
característiques) és que està molt ben documentat i amb molt codi ja fet i
utilitzable (ja sigui per Sun o per la comunitat), pel que abans de posar-se a
programar

alguna

classe,

és

recomanable

cercar

alguna

biblioteca

que

l'implementi.
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2.4

GWT

Google Web Toolkit (GWT) és una eina de desenvolupament (framework) creada
per Google que permet ocultar la complexitat de diferents aspectes de la
tecnologia AJAX: difícil de manejar i propensa a errors, sobretot a mesura que
creix un projecte.
El concepte de GWT bàsicament consisteix en desenvolupar i depurar l'aplicació
utilitzant

el

llenguatge

de

programació

Java

en

qualsevol

entorn

de

desenvolupament (sistema operatiu i IDE), i el compilador intern de GWT ho
traduirà a HTML i Javascript, creant un codi diferent per a cada navegador. Pel
que és compatible amb tots els navegadors actuals (un dels aspectes més
complicats d'AJAX).
Característiques principals:
●

Components de la interfície d'usuari dinàmics i re-utilitzables:
Conté un conjunt d'elements d'interfície d'usuari que permet la creació
d'elements anomenats Widgets, tal com: text, caixes de text, imatges,
botons, enllaços, panells... Programar amb GWT és semblant a usar Swing
per aplicacions d'escriptori.

●

RPC1 fàcil: Per comunicar el navegador que inicia l'aplicació amb el
servidor web, tan sols es necessita definir classes de Java serialitzables per
a les sol·licituds i respostes. GWT serialitza automàticament les sol·licituds
del navegador i des-serialitza les respostes del servidor. També permet
manejar jerarquies de polimorfisme en classes i tractar les possibles
excepcions.

●

Administració de l'historial: Les aplicacions AJAX no es basen en una
successió de pàgines, el que fa que es perdi la funcionalitat del botó
“Enrere” del navegador. GWT permet guardar un estat concret de

1 RPC (de l'anglès Remote Procedure Call), és un mecanisme de computació distribuïda que
permet a un programa client abstraure's d'alguns aspectes de baix nivell per tal d'executar codi
en una màquina remota.
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l'aplicació en l'historial, de forma que l'usuari pugui tornar a un estat
anterior mitjançant el botó “Enrere” del navegador.
●

Depuració en temps real: Quan l'aplicació ja està llesta, el codi és
traduït a JavaScript, però mentre està en fase de desenvolupament
aquesta s'executa sobre una màquina virtual de Java (JVM). El que
significa que durant la fase de desenvolupament hi ha la possibilitat de
depurar l'aplicació en temps real utilitzant els sistemes avançats de
depuració i manipulació d'excepcions inclosos en els IDEs.

●

Integració amb Junit: Mitjançant l'integració de Junit, es poden provar
les

aplicacions

i

depurar-les

en

un

navegador

mentre

s'estan

desenvolupant.
●

Internacionalització: Permet desenvolupar aplicacions i biblioteques
d'internacionalització de forma ràpida i fàcil.

●

Navegabilitat sense ratolí: Utilitzant la programació per events, és
possible capturar accions com el doble clic o navegar utilitzant únicament
el teclat.

●

JSNI (JavaScript Native Interface): Si les biblioteques de les classes
de GWT no són suficients, es pot inserir JavaScript en el codi de l'aplicació
utilitzant l'interfície nativa d'scripts de Java.

●

Codi obert: Tot el codi de GWT està disponible sota la llicència Apache
2.0.

Beneficis al programar en Java
Igual que Java ofereix una plataforma de desenvolupament productiva, GWT és
una plataforma sòlida pel desenvolupament d'aplicacions AJAX. Algun dels seus
beneficis de programar en Java són:
●

Es pot utilitzar qualsevol dels IDEs més famosos com Eclipse o NetBeans.
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●

Els errors comuns de JavaScript són fàcilment detectats mentre es
desenvolupa l'aplicació, i no un cop ja està en funcionament.

●

Els dissenys basats en la POO (Programació Orientada a Objectes) són
fàcils de comunicar i entendre, el que fa que el codi sigui més
comprensible alhora que necessita menys documentació.

●

Amb Java és molt senzill programar, sobretot amb la gran documentació
de la que es disposa.

2.4.1

Arquitectura de GWT

GWT té 4 components principals: el compilador Java-a-JavaScript, navegador
web “hosted” i dues biblioteques de classes:

Figura 4: Arquitectura GWT

●

Compilador Java-a-JavaScript: Tradueix el llenguatge de programació
Java a JavaScript. El compilador s'utilitza quan es necessita executar
l'aplicació en un navegador web.

●

Navegador web “hosted”: El navegador “hosted” que implementa GWT
permet executar l'aplicació des d'una màquina virtual de Java, sense
traduir-la a JavaScript, gràcies a l'ús d'un controlador especial que utilitza
amb el navegador (Internet Explorer sobre Windows o Firefox sobre
Linux).
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●

Emulació llibreries JRE: GWT conté implementacions en JavaScript de
les classes més utilitzades en Java, incloent la major part del paquet
java.lang i java.util. La resta de biblioteques estàndard de Java no són
suportades de forma nativa. Per veure més en detall, consultar l'annex
“Suport de Java en GWT”.

●

Biblioteca de classes d'interfície d'usuari: Són un conjunt d'interfícies
i classes que permeten crear “widgets” per al navegador, tal com botons,
caixes de text, imatges, text... necessaris per a la creació d'aplicacions
GWT.

2.4.2

Suport a tots els navegadors

Ampliant l'explicació de les classes d'interfície d'usuari, cal dir que GWT
proporciona Widgets que funcionen bé en tots els navegadors més freqüentment
utilitzats sense haver-nos de preocupar per les diferències. D'aquesta manera
només cal preocupar-se del codi “real” de l'aplicació.
Sempre que és possible, GWT utilitza els elements natius de la interfície gràfica
d'usuari. Per exemple, l'objecte Button és en realitat una etiqueta estàndard
HTML, enlloc d'un botó construït sintèticament des d'una altra etiqueta. Això
significa que els botons són renderitzats apropiadament en els diferents
navegadors i sobre diferents sistemes operatius. També és interessant l'ús de
controls natius, ja que aquestos són més ràpids, accessibles i més familiars per
als usuaris.
A l'hora de donar estil a una aplicació web, GWT proveeix molts pocs mètodes
directament relacionats amb l'estil. Enlloc de tractar d'encapsular l'estilització de
la interfície a través d'APIs, a GWT s'ha optat per fer ús de les pàgines d'estils
CSS a través de mètodes que vinculen el codi amb aquestes, utilitzant noms
d'estil. A més de netejar l'aplicació separant la presentació visual del codi,
aquesta divisió afavoreix la carga de l'aplicació, consumint menys memòria.
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2.5

Servidor

Encara que podria utilitzar-se qualsevol servidor web intercanviant informació (ja
sigui en format JSON o XML) mitjançant el protocol HTTP-GET, és més fàcil
utilitzar el mecanisme RPC que incorpora GWT, encara que per utilitzar-lo, sigui
obligatori fer ús d'un servidor web Java, com pot ser Apache Tomcat.
Per això, al final l'escollit serà un servidor Java. També serà útil ja que d'aquesta
forma tota l'aplicació serà programada utilitzant el mateix llenguatge.
En el servidor es guardarà la informació de l'aplicació i ho farà de dues formes:
en una base de dades i en fitxers XML.
En la base de dades es guardarà la informació que serà més consultada com
anuncis, assignatures, activitats i informació d'entregues, mentre que en els
fitxers XML es guardarà la part que es modificarà i serà consultada menys
vegades (com per exemple els comentaris), i que si es guardessin en la base de
dades crearien moltíssima informació.
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3 Utilitzant GWT
3.1

Instal·lació

Encara que GWT es pot utilitzar des de la consola, aquí s'explicarà com utilitzarlo per poder crear una aplicació juntament a NetBeans.
Primer de tot, s'ha de descarregar l'última versió estable (en el desenvolupament
d'aquest projecte s'ha utilitzat la versió 1.4.62) de la pàgina web oficial:
http://code.google.com/webtoolkit/download.html. S'ha de descomprimir el seu
contingut en qualsevol carpeta, per exemple: C:\gwt-windows\.
En el NetBeans (amb el pack Web & Java EE), s'haurà de baixar algun plug-in per
poder utilitzar GWT. Encara que en pot haver d'altres, en aquest projecte s'ha
utilitzat el GWT4NB.
Per això, s'ha d'anar al menú Tools -> Plugins -> Available Plugins i buscar:

Figura 5: NetBeans Plugins

Un cop instal·lat, cal anar a File -> New Project -> Web -> Web Application.
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A continuació s'escriurà el nom del projecte:

Figura 6: NetBeans New Project

El més important és ficar la versió de Java en J2EE 1.4, ja que com s'ha explicat
anteriorment, la 1.5 no és suportada per la versió 1.4.62 de GWT.
Cal indicar que, durant el desenvolupament de l'aplicació, va aparèixer la versió
beta 1.5 de GWT (compatible amb J2EE 1.5), però no és compatible amb el plugin utilitzat, per el que es va decidir no canviar de versió.
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Per últim, cal seleccionar el framework amb el que es vol desenvolupar
l'aplicació. En aquest cas serà GWT, i caldrà ficar-li la ruta on s'ha descomprimit:

Figura 7: NetBeans Frameworks

També es pot escriure el nom del mòdul per defecte, amb el que s'iniciarà
l'aplicació. En aquest cas s'ha introduït org.wooxes.Main (paquet i mòdul).
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3.2

Estructura inicial

Un cop creat el nou projecte, es pot visualitzar l'estructura de directoris que ha
creat:

Figura 8: Estructura projecte GWT

Cal destacar els directoris en els quals es treballarà, que són en els que es
crearan arxius de classes, imatges, etc..
Arribat aquest punt, cal introduir el que són els anomenats mòduls de GWT.

3.2.1

Mòduls

El mòdul és la unitat de configuració d'una aplicació GWT. Són definits en fitxers
XML amb l'extensió .gwt.xml.
La forma de referenciar un mòdul és igual que una classe Java. Per exemple, un
mòdul definit en el directori com/example/gwt/Example.gwt.xml és referenciat
com com.example.gwt.Example.
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Un mòdul pot enllaçar-ne d'altres, heretant el seu contingut. D'aquesta forma es
manté una configuració ben ordenada. Les opcions de configuració més
importants d'un mòdul són:
<inherits name='com.example.gwt.Module'>

●

Aquesta opció enllaça a un altre mòdul, heretant el seu contingut com si el
seu contingut fos copiat literalment. No hi ha límit en el nombre d'enllaços.
<entry-point class='com.example.gwt.ClassName'>

●

Una classe entry-point és aquella que implementa l'interface EntryPoint i
que pot ser construïda sense paràmetres. Quan un mòdul és carregat, la
seva

classe

entry-point

és

instanciada

i

es

crida

el

mètode

EntryPoint.onModuleLoad().
<stylesheet src="Main.css"/>

●

Es pot incloure una (o més) fulla d'estils a l'aplicació, que contindran el
disseny d'aquesta.
També és possible modificar la ruta d'alguns directoris, encara que és
recomanable no modificar-ho, deixant el valor per defecte:
<source path="client"/>

●

Aquest directori contindrà les classes que seran traduïdes a JavaScript. En
altres paraules, conté el codi del client.
<public path="public"/>

●

Com en el source path, contindrà arxius que seran utilitzats pel navegador
(client), però aquests es deixaran intactes i no seran traduïts a JavaScript.

3.2.2
La

Arxius i directoris

configuració

del

framework

(GWT)

es

troba

en

Configuration

Files/gwt.properties, on el més important és:
# The name of the module to compile
gwt.module=org.wooxes.Main
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# Path of the GWT installation directory.Use Internet-Standard of forward slases for this
path
gwt.install.dir=D:/gwt-windows-1.4.61
# Folder within the web app context path where the output
# of the GWT module compilation will be stored.
gwt.output.dir=/org.wooxes.Main

On:
●

gwt.module: Indica el mòdul que serà compilat (també es compilaran
tots els mòduls que enllaça).

●

gwt.install.dir: La ruta on es troba GWT (sense utilitzar la barra
invertida).

●

gwt.output.dir: En aquest directori s'indica si es vol copiar tot el
contingut de l'aplicació en algun subdirectori, enlloc de l'arrel. En el
Tomcat seria: /nom_aplicació/org.wooxes.Main.

Per canviar el nom de l'aplicació (ruta de desplegament), s'ha de modificar l'arxiu
Configuration Files/context.xml. Per defecte:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context path="/gwt"/>

Per tant, de moment es desplegaria en /gwt/org.wooxes.Main.
Recopilant, el mòdul per defecte és “org.wooxes.Main”. Per tant, hi ha
l'estructura que es pot veure a la Figura 8, sempre que no s'hagin modificat en la
configuració del mòdul:
●

org/wooxes: On es troba la configuració o mòdul.

●

org/wooxes/client: Codi del costat del client. Per defecte inclou la
classe MainEntryPoint.java.

●

org/wooxes/public: S'ha de crear, ja que per defecte no ho fa.
Contindrà fulles d'estils, pàgines html, imatges...

●

org/wooxes/server: Tan sols s'utilitza en el cas que es tracti d'un
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servidor Java (com és el nostre cas). Contindrà servlets i l'implementació
de serveis RPC.
Dins el directori org/wooxes, es troba l'arxiu Main.gwt.xml (mòdul):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module>
<inherits name="com.google.gwt.user.User"/>
<entry-point class="org.wooxes.client.MainEntryPoint"/>
<!-- Do not define servlets here, use web.xml -->
</module>

Cal dir, que qualsevol aplicació programada en GWT ha d'enllaçar al mòdul
“com.google.gwt.user.User”, ja que conté la major part de funcionalitat i
biblioteques de GWT.
També hi ha definida la classe MainEntryPoint, que és la que s'instanciarà en
primer lloc.

3.2.3

Enllaçant l'aplicació

Un cop creada l'aplicació, falta saber com s'enllaça amb una determinada pàgina
HTML.
Primer de tot, el fitxer Web Pages/WEB-INF/web.xml conté la configuració del
servidor web Tomcat on bàsicament s'indica quina serà la pàgina inicial,
juntament amb altres paràmetres com els servlets (més endavant es veurà com
s'afegeixen). En aquest cas la pàgina inicial és welcomeGWT.html, que no es
troba dins el directori org/wooxes/public, encara que també es podria ficar allí
modificant-lo convenientment.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="2.4" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd">
<session-config>
<session-timeout>
30
</session-timeout>
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</session-config>
<welcome-file-list>
<welcome-file>welcomeGWT.html</welcome-file>
</welcome-file-list>
</web-app>

Un cop es carrega la pàgina HTML inicial, aquesta és la que cridarà al JavaScript
que ha creat GWT.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta name='gwt:module' content='org.wooxes.Main=org.wooxes.Main'>
<title>Main</title>
</head>
<body>
<script language="javascript"
src="org.wooxes.Main/org.wooxes.Main.nocache.js"></script>
</body>
</html>

En l'etiqueta head, s'ha de ficar a quin mòdul és al que s'accedeix.
En el body, és on es fa la crida al JavaScript. Encara que aquesta pàgina crida a
l'arxiu org.wooxes.Main.nocache.js, també es podria cridar al gwt.js, ja que fan
la mateixa funció.

3.3

Executant l'exemple

Un cop ja es sap com funciona GWT, és hora d'executar la primera aplicació de
GWT. L'exemple que crea per defecte NetBeans.
La classe que s'executarà en primer lloc, serà la que implementa l'interface
EntryPoint. Per tant, serà la classe MainEntryPoint.java:
package org.wooxes.client;
import com.google.gwt.core.client.EntryPoint;
import com.google.gwt.user.client.ui.Button;
import com.google.gwt.user.client.ui.ClickListener;
import com.google.gwt.user.client.ui.Label;
import com.google.gwt.user.client.ui.RootPanel;
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import com.google.gwt.user.client.ui.Widget;
public class MainEntryPoint implements EntryPoint {
/** Creates a new instance of MainEntryPoint */
public MainEntryPoint() {
}
/**
* The entry point method, called automatically by loading a module
* that declares an implementing class as an entry-point
*/
public void onModuleLoad() {
final Label label = new Label("Hello, GWT!!!");
final Button button = new Button("Click me!");
button.addClickListener(new ClickListener(){
public void onClick(Widget w) {
label.setVisible(!label.isVisible());
}
});
RootPanel.get().add(button);
RootPanel.get().add(label);
}
}

Com ja s'ha dit anteriorment, GWT conté molts elements d'interfície d'usuari, els
anomenats Widgets. Per saber quins hi ha disponibles, el millor és mirar alguna
web d'exemples, com:
●

http://gwt.google.com/samples/Showcase/Showcase.html

●

http://www.examples.roughian.com/

On s'expliquen de forma gràfica juntament amb alguns exemples de codi.
Tenint com a referència alguna d'aquestes pàgines, és fàcil entendre el que
produirà el codi de l'aplicació.

Per executar un projecte a NetBeans, s'ha d'anar al menú Run -> Run Main
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Project (o la tecla F6), el que obrirà una finestra del navegador:

Figura 9: Mostrant text

Si es fa clic en el botó “Click me!”, s'amagarà l'objecte Label (text):

Figura 10: Amagant text

3.4

Depurant aplicació

Per depurar l'aplicació, es fa igual que qualsevol altra aplicació Java.
Primer, s'introdueix un breakpoint, en el punt que es vulgui supervisar l'aplicació.
Per exemple, es crearà un breakpoint en el moment que es fa clic sobre el botó:

Figura 11: Breakpoint
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Després s'ha d'executar l'aplicació en mode Debug. Per això, cal anar al menú
Run -> Debug Main Project (Control + F5).
A l'executar l'aplicació d'aquesta forma, s'iniciarà el navegador “hosted”:

Figura 12: Navegador “Hosted”

Al fer clic sobre el botó l'execució normal es para i passa el control a NetBeans,
on es pot veure l'estat actual de l'execució:

Figura 13: Estat de l'execució

En aquest punt, cal saber utilitzar les funcions que ofereix NetBeans en el procés
de Debug.
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Per acabar la depuració cal anar al menú Run -> Finish Debugger Session (Mayus
+ F5).

3.5

Mecanisme RPC

Una característica molt important de GWT és que disposa d'un mecanisme RPC,
que permet al client i servidor intercanviar-se objectes Java d'una forma fàcil,
amagant a l'usuari alguns aspectes més complicats, ja que ho realitza
automàticament.

3.5.1

Esquema RPC

Cada servei RPC té una petita família d'interfícies i classes. Algunes d'aquestes
classes, com el servei Proxy, són generades automàticament i normalment un
mai es dóna compte de que existeixen. El patró de classes és idèntic per a tots
els serveis que s'implementen, pel que és una bona idea conèixer una mica els
termes

i

propòsits

de

cada

capa.

A

continuació

es

mostra

l'esquema

d'implementació del mecanisme RPC:

Figura 14: Esquema mecanisme RPC
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Encara que tot pot semblar molt abstracte quan no s'hi està familiaritzat, a
mesura que es vagi explicant l'exemple s'anirà comprenent.

3.5.2

Creació de serveis

En aquest apartat s'explicarà de forma pràctica com crear un servei i utilitzar-lo,
ja que és un mecanisme que s'ha utilitzat bastant en el desenvolupament
d'aquesta aplicació.
Per desenvolupar un nou servei, primer de tot s'ha de crear una interfície que
extengui RemoteService:
public interface ExempleService extends RemoteService {
String metode1(String st);
}

Aquesta interfície síncrona és la versió definitiva de la declaració dels serveis.
Qualsevol implementació d'aquest servei en el costat del servidor ha d'extendre
RemoteServiceServlet i implementar aquesta interfície de servei.
public class ExempleServiceImpl extends RemoteServiceServlet implements
ExempleService{
public String metode1(String st){
//
return string;
}
}

Abans de poder realitzar una crida remota al servidor, s'ha de crear una
interfície asíncrona, basada en l'original (AnuncisService):
public interface ExempleServiceAsync {
public void metode1(String st, AsyncCallback callback);
}

La naturalesa de la invocació de mètodes asíncrons requereix que qui realitza la
crida passi un objecte (tipus Callback) que pugui ser notificat quan la crida
estigui completa, ja que qui la realitza no pot quedar-se bloquejat esperant que
es completi. Per aquesta mateixa raó, els mètodes asíncrons no tenen tipus de
retorn. Després que una crida asíncrona és feta, la informació de retorn a qui l'ha
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realitzat és feta a través d'un objecte tipus Callback.
La relació entre un servei síncron, asíncron i la implementació en el servidor és
senzilla:
Si l'interfície de servei s'anomena ExempleService, la interfície asíncrona ha de
ser nombrada com ExempleServiceAsync, mentre que la implementació en el
servidor ha de tenir com a nom ExempleServiceImpl.
Per a cada mètode en el servei:
String metode1(String st);

També s'ha de definir un mètode asíncron, el que no tindrà cap tipus de retorn i
afegirà un objecte de tipus Callback en la seva llista de paràmetres:
public void metode1(String st, AsyncCallback callback);

En la implementació del servidor, tindrà la mateixa capçalera que el servei
original:
String metode1(String st);

Tant en el servei síncron com en l'asíncron al tractar-se d'interfícies, no
implementaran en cap cas ningun mètode, deixant tota la feina d'implementació
al servidor amb la classe AnuncisServiceImpl.

3.5.3

Exemple AnuncisService

Com a exemple, s'agafarà el que ha permès poder mostrar els anuncis a la
pàgina inicial, anomenat AnuncisService.
Primer de tot, s'haurà de crear el servei tal com s'ha dit anteriorment.
org.wooxes.client.AnuncisService.java
public interface AnuncisService extends RemoteService {
/**
* @gwt.typeArgs <org.wooxes.client.Anunci>
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*/
Vector getAnuncis();
}

Els paràmetres que intervenen en la crida d'un mètode RPC, han de ser
serialitzables. En el cas d'objectius de tipus Collection, cal fer ús d'una notació
especial de què disposa GWT. En l'annex “Suport de Java en GWT” s'amplia la
informació.
org.wooxes.client.AnuncisServiceAsync.java
public interface AnuncisServiceAsync {
public void getAnuncis(AsyncCallback callback);
}

org.wooxes.server.AnuncisServiceImpl.java
public class AnuncisServiceImpl extends RemoteServiceServlet implements
AnuncisService{
public Vector getAnuncis(){
ConnexioSQL connexio = new ConnexioSQL();
Connection conn = connexio.getConnection();
if (conn == null){
return null;
}
Vector v = new Vector();
try{
Statement statement = conn.createStatement();
ResultSet rs = statement.executeQuery("SELECT * FROM anunci order by data
desc, hora desc");
String st;
while (rs.next()){
Anunci a = new Anunci();
a.setId(rs.getInt("id"));
a.setTitol(rs.getString("titol"));
a.setText(rs.getString("text"));
//Data
SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd
HH:mm:ss");
Date d = format.parse(rs.getString("data")+" "+rs.getString("hora"));
a.setData(d);
v.add(a);
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}
rs.close();
statement.close();
}
catch(Exception e){
System.out.println(e);
}
return v;
}
}

Un cop s'ha creat el servei s'ha de preparar la crida, que es farà des de la classe
org.wooxes.client.Inici.
Primer de tot, s'ha de crear un mètode static, on s'especificarà la ruta on es
troba el servei. En aquest cas en “anuncis_service”.
private static AnuncisServiceAsync getService(){
AnuncisServiceAsync service = (AnuncisServiceAsync)
GWT.create(AnuncisService.class);
ServiceDefTarget endpoint = (ServiceDefTarget) service;
// Cal definir la ruta on es trobarà el servlet RPC
String moduleRelativeURL = GWT.getModuleBaseURL() + "anuncis_service";
endpoint.setServiceEntryPoint(moduleRelativeURL);
return service;
}

Cal modificar l'arxiu web.xml de l'Apache Tomcat, afegint el nou servlet amb la
direcció a la que apunta el servei:
<servlet>
<servlet-name>AnuncisService</servlet-name>
<servlet-class>org.wooxes.server.AnuncisServiceImpl</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>AnuncisService</servlet-name>
<url-pattern>/anuncis_service</url-pattern>
</servlet-mapping>
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Després, cal generar un objecte de tipus AsyncCallback, que serà el que
manejarà la resposta quan es completi:
AsyncCallback callback = new AsyncCallback() {
public void onSuccess(Object result){
Vector v = (Vector) result;
if((result == null) || (v.size() == 0)){
lblcarregant.setVisible(false);
Label lblerror= new Label(TXT_ERROR_BD);
lblerror.setStyleName("Label-Error");
contenedor.setWidget(lblerror);
return;
}
VerticalPanel vp = new VerticalPanel();
for(int i=0; i<v.size(); i++){
Anunci a = (Anunci) v.get(i);
vp.add(crearNoticia(a));
}
lblcarregant.setVisible(false);
contenedor.setWidget(vp);
}
public void onFailure(Throwable caught){
onSuccess(null);
}
};

Quan el servidor envii la resposta, l'objecte callback la processarà. En aquest cas
es llegirà el Vector d'anuncis, se'ls hi donarà l'estil desitjat i s'afegiran a la
pàgina.
En darrer lloc, es fa la crida, just al carregar l'apartat Inici:
public Inici() {
// Creació de l'estructura i estils
getService().getAnuncis(callback);
}

Més endavant es veurà com funciona i l'aspecte que se li ha donat.
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4 Entorn d'usuari
En aquest apartat es descriurà com s'ha implementat l'aspecte gràfic, podent
utilitzar-se com una petita guia o manual per descobrir com funciona l'aplicació.
Com ja s'ha dit anteriorment, aquesta web comptarà amb 3 apartats ben
diferenciats, i tindran aquest nom:
●

Inici: Serà el tauler d'anuncis o notícies, i la pàgina principal (que no la
més important).

●

Activitats: S'ha decidit ficar aquest nom, ja que és molt difícil resumir en
una paraula tot el contingut que hi haurà dins aquest apartat, que serà el
gestor d'assignatures, activitats i entregues.

●

Administració: Serà el panell d'administració, des d'on es configuraran i
mantindran diferents aspectes de l'aplicació.

S'ha seguit un disseny minimalista, amb uns colors determinats i característics,
seguint el conjunt corporatiu del logotip, per fer fàcilment reconeixible la web,
amb un estil que pot recordar al que utilitza Google amb les seves aplicacions
web.
Així, els colors predominants són el blau i el gris clar, aplicats conjuntament al
logotip, símbol representant de la temàtica de la web. Com es pot veure en la
següent imatge:

Figura 15: Logotip
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També s'ha integrat el logotip (una variant d'aquest) sobre la barra de direcció
del navegador. L'anomenada Icona de favorits o Favicon.

Figura 16: Icona de favorits

Tampoc podia faltar una petita descripció “Sobre l'aplicació”, fent clic a l'enllaç
amb el mateix nom:

Figura 17: Sobre l'aplicació

A continuació, s'expliquen els diferents apartats que componen l'aplicació.
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4.1
●

Inici
Què ha de fer
○

●

Permetre la visualització d'anuncis/noticies d'ús general per als usuaris.

Disseny

Aquest apartat servirà per informar als usuaris de qualsevol tema relacionat amb
l'aplicació i els seus continguts que l'administrador cregui convenient. Ho farà
mostrant els anuncis en ordre cronològic, mostrant els més recents primer:

Figura 18: Pàgina d'inici
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4.2
●

●

Activitats
Què ha de fer
○

Permetre veure la informació i l'estat d'una activitat.

○

Permetre entregar una activitat.

○

Permetre navegar per els arxius d'una entrega i visualitzar-los.

○

Permetre anotar comentaris a un arxiu

Disseny

Al entrar a l'apartat d'activitats, s'ha d'escollir l'assignatura que es vol navegar.

Figura 19: Llista d'assignatures
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Al seleccionar-ne una, es mostraran totes les seves activitats, juntament amb
informació complementària com el seu estat (Obert o Tancat) i la data límit
d'entrega:

Figura 20: Llista d'activitats d'una assignatura

Si l'estat és “Obert” significa que encara no s'ha esgotat la data límit, i per tant,
encara es poden realitzar noves entregues.
Al fer clic sobre una activitat, hi ha dues opcions:
●

Visualitzar informació referent a l'activitat (fent clic sobre el títol):

Figura 21: Informació sobre l'activitat
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Si l'estat és “Obert”, com s'ha dit anteriorment, es permet l'enviament de
l'activitat per part de l'alumne, obrint una nova finestra emergent:

Figura 22: Enviar activitat

Es demana el nom de l'alumne i l'arxiu per adjuntar. En aquesta primera
versió no es comprovarà el nom, mentre que en futures ja no es demanarà
ja que l'usuari s'haurà autentificat prèviament i es farà de forma
automàtica.
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Sinó, es mostra un missatge:

Figura 23: Missatge fora termini

●

També es poden llistar les entregues efectuades (fent clic sobre l'icona
carpeta):

Figura 24: Llista d'entregues d'una activitat
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Per a cada entrega es mostra el seu títol (és igual al nom de l'arxiu) i el
nom de l'alumne que ha efectuat l'entrega.
Si es fa clic sobre una entrega es pot visualitzar el nom de l'alumne, el
títol, i com a informació extra, la data i l'hora en que s'ha efectuat,
juntament amb el seu contingut (una llista dels arxius que conté).

Figura 25: Llista arxius d'una entrega

Com es pot veure en la llista, es mostra diferent icona depenent del tipus
d'arxiu que és.
De moment només es pot visualitzar el contingut dels arxius de text (ja
que són els únics arxius en els quals és possible inserir un comentari),
mentre que en futures versions s'hauria de poder veure més tipus d'arxius
de forma on-line (com per exemple pdf).

50

Si es fa clic en el nom d'un arxiu de text, s'obrirà el contingut d'aquest:

Figura 26: Contingut arxiu

Per afegir, modificar o eliminar algun comentari, cal fer clic sobre el
número de línia. S'obrirà un desplegable, que permet escriure un
comentari com si d'un editor de text es tractés:

Figura 27: Inserir comentari
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Tot és opcional (color, tipus, font...) exceptuant el Tipus, que permet
diferenciar entre un comentari:
●

Positiu: Color Verd

●

Neutral: Color Blau

●

Negatiu: Color Vermell

Per exemple, a continuació es mostra un comentari realitzat sobre la línia
18, del tipus neutral.

Figura 28: Comentari neutral

En el cas que en alguna futura versió es permeti descarregar el text dels
comentaris, aquest aniria fora dels fitxers originals. La raó d'això és que el
propi usuari llegeixi els comentaris i refaci la solució, i no limitar-se
únicament a fer correccions sobre les línies comentades.
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4.3
●

Administració
Què ha de fer?
○

Permetre afegir, modificar i eliminar anuncis.

○

Permetre afegir, modificar i eliminar assignatures i activitats.

○

Permetre configurar alguns paràmetres de l'aplicació web.

○

Permetre analitzar i administrar els arxius del disc dur, comparant amb
les entrades que hi ha a la base de dades.

●

Disseny

Anuncis
Al

seleccionar

l'apartat

d'administració,

s'obre

directament

el

subapartat

d'anuncis.

Figura 29: Administració: Anuncis

Des d'aquí, es poden crear anuncis, editar els ja existents, o eliminar-los.
Al editar-ne un de ja existent, no es pot modificar la data com es vulgui, sinó que
agafarà la data en la que es fa la modificació (al donar-li al botó “Modificar”).
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Exemple de la finestra que s'obre al editar:

Figura 30: Editar anunci

I al demanar confirmació per eliminar:

Figura 31: Eliminar anunci

Assignatures / Activitats
Aquí és on es podran administrar les assignatures i les seves respectives
activitats.

Figura 32: Administració: Assignatures / Activitats
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Es pot veure com hi ha dos apartats diferenciats. En primer lloc un camp de text
on es pot donar d'alta una assignatura, escrivint el nom i fent clic en el botó
“Crea”.

Figura 33: Crear assignatura

També es pot canviar el nom d'alguna assignatura ja existent.
Si es fa clic en l'icona de carpeta, es llistaran les activitats que té una
assignatura:

Figura 34: Llistant activitats

Juntament amb l'opció de crear-ne una de nova.
Tant per crear una activitat, o per editar-ne una, s'haurà d'omplir un formulari:

Figura 35: Crear activitat
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L'única diferència es troba en que mentre al crear hi ha l'opció d'adjuntar un
arxiu (com pot ser l'enunciat o arxius necessaris), a l'editar tan sols es mostrarà
el nom de l'arxiu, i no es podrà modificar.
Cal dir que a l'eliminar una assignatura (prèvia confirmació), també s'eliminaran
totes les activitats que aquesta conté, juntament amb les entregues, pel que cal
estar totalment segur.

Figura 36: Eliminar assignatura

Configuració
En l'apartat de configuració, és on es modificaran alguns paràmetres de
l'aplicació:
●

UploadDir: La carpeta on es guardarà tota l'estructura de directoris i
arxius, ja siguin els adjunts de les activitats, com els arxius d'entrega.

●

MaxFileSize: Aquest paràmetre és el que limita el tamany màxim dels
arxius que s'envien al servidor, en KB.
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Figura 37: Modificant paràmetre MaxFileSize

4.4

Versions anteriors

Encara que no s'han fet proves amb usuaris, el disseny final ha estat una
evolució de versions anteriors.
S'han modificat molts aspectes des de la versió inicial, però en va haver una
especialment significativa, que és la que s'explica a continuació.
En el primer disseny, es va creure convenient separar l'apartat activitats en dues
parts:
●

Explorar: Consultar informació de les activitats i realitzar entregues.

●

Veure: Consultar informació d'activitats, entregues i comentar arxius.
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L'apartat Explorar, es va crear utilitzant una estructura d'arbre. Al desplegar una
assignatura es mostren les seves respectives activitats. Al fer clic a sobre
d'alguna, es mostren els detalls en la columna de més a la dreta:

Figura 38: Anterior Explorar assignatures

En l'apartat Veure, es segueix la mateixa estructura. En aquest, ja es poden
llistar les entregues efectuades i veure alguns detalls:

Figura 39: Anterior Veure pràctica
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Al seleccionar una activitat es pot explorar, és a dir, veure els arxius que conté.
Segueix el mateix estil de dues columnes:

Figura 40: Anterior Explorant contingut

Com es pot veure, aquest disseny és més minimalista, però es va acabar
descartant, ja que no és massa intuïtiu.
Per millorar aquest aspecte, es va prendre la decisió de seguir un estil semblant
al Campus Virtual de l'UdL (http://cv.udl.es), però sempre conservant una
identitat pròpia.
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5 Desenvolupament de l'aplicació
En aquest apartat s'explicaran diversos aspectes i decisions que s'han pres
durant el desenvolupament de l'aplicació.

5.1

Base de Dades

En aquest cas, el servidor comptarà amb una BD PostgreSQL, encara que podria
utilitzar-se perfectament MySQL (o qualsevol altra), realitzant els canvis
oportuns.
En aquesta es guardarà tota la informació referent a assignatures, activitats,
entregues i dades de configuració de l'aplicació.
Així, es crearan 5 taules, que contindran la següent informació:
•

Anuncis: Contindrà el títol i el text de l'anunci.

•

Assignatures: Nom de l'assignatura.

•

Activitats: Nom (títol) de l'activitat, data i hora límit d'entrega, descripció
i nom de l'arxiu adjunt.

•

Configuració: Valors de configuració com el directori on es pujaran els
arxius adjunts, entregues efectuades, i el tamany màxim d'aquests.

•

Entregues: Nom (arxiu), data i hora que s'ha efectuat l'entrega.
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Figura 41: Model de dades relacional

En l'annex es pot trobar el codi utilitzat per a generar la consulta SQL que crearà
les taules.

5.2
5.2.1

Aspectes d'implementació
JSON, XML i RPC

Un dels aspectes més importants en aquesta aplicació és la comunicació entre
client i servidor, ja que freqüentment s'estan intercanviant informació.
Encara que al final es va acabar decidint utilitzar un servidor Java per poder
utilitzar el mecanisme RPC que incorpora GWT, també s'ha tingut en compte si
aquest proporciona a part d'una major facilitat a l'hora de programar, una millora
en rendiment.
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En la primera prova, el client ha sol·licitat les dades al servidor mitjançant el
mètode static HTTP-GET que ofereix GWT:
HTTPRequest.asyncGet(String string, ResponseTextHandler handler)

Això permet no dependre d'un servidor Java, podent-n'hi utilitzar qualsevol altre,
com per exemple PHP.
L'intercanvi de dades s'ha realitzat en format JSON, ja que una de les seves
característiques és la seva lleugeresa, a més de ser més ràpid a l'hora d'avaluar
que el XML. Tot això, a costa de ser més difícil d'entendre per una persona.
Un cop en funcionament, s'ha descobert que la comunicació és molt lenta
(sobretot a l'hora de parsejar la informació per part del client), entre 1 i 2 segons
en una xarxa local, pel que s'ha tingut que buscar una solució alternativa.
Per la seva pròpia naturalesa, XML és un llenguatge més pesat i més lent
d'avaluar que JSON. Per això, XML queda directament descartat, ja que no és
una opció viable.
La següent prova es va fer utilitzant el mecanisme RPC que incorpora GWT. Fent
memòria, aquest mecanisme ens permet executar codi en el servidor sense tenir
que preocupar-nos per la comunicació entre aquest (a diferència de JSON i XML,
on s'han de fer conversions a les dades per poder ser transmeses).
En canvi, utilitzant el mecanisme RPC, el temps de resposta entre que el client fa
la sol·licitud i mostra els canvis per pantalla, és gairebé immediat. El que
confirma que s'ha fet una bona elecció escollint aquest sistema, a costa de
dependre d'un tipus de servidor concret.

5.2.2

Estructura de directoris i arxius

Encara que no sigui un requisit previ, s'ha cregut convenient conservar intactes
les entregues/activitats que envien els usuaris, tenint els seus arxius sempre
originals, juntament amb els comentaris que s'han realitzat sobre aquests,
mantenint la seva estructura i permetent en el cas que sigui necessari, que es
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pugui navegar entre els fitxers podent veure els seus comentaris de una forma
intuïtiva.
Això també pot permetre realitzar un informe on només apareguin els comentaris
realitzats, tal com s'ha dit anteriorment.
Per tant, s'ha de crear una estructura de directoris. Les entregues, es guardaran
seguint la següent estructura:
Enunciat:
$CARPETA / id_assignatura / id_activitat / enunciat.zip
Entregues:
$CARPETA / id_assignatura / id_activitat / entregues / nom_arxiu.zip
Arxiu descomprimit (es crearà una carpeta amb el mateix nom que l'arxiu):
$CARPETA / id_assignatura / id_activitat / entregues / nom_arxiu.zip / (contingut arxiu)
On $CARPETA és igual al paràmetre de configuració UploadDir.

Per això, per mantenir els comentaris juntament amb la seva entrega, s'ha
decidit guardar-los en arxius XML, en el mateix directori on es trobarà l'arxiu al
qual complementen.
Una de les avantatges dels arxius XML (com s'ha dit anteriorment) és que són
molt fàcils d'entendre quan s'obren des d'un editor de text (seguint la línia d'una
aplicació fàcil i intuïtiva).
L'arxiu XML tindrà el mateix nom que el fitxer original (incloent l'extensió),
acabat en format .comment. Per exemple:
Arxiu original:
Arxiu de comentaris:

$CARPETA/1/P1G1.zip/MyString.cpp
$CARPETA/1/P1G1.zip/MyString.cpp.comment

La seva estructura serà molt senzilla i entenedora:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gwt arxiu="ruta completa de l'arxiu">
<comment>
<linia>Número de línia</linia>
<html>Text en html</html>
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<tipus>Positiu, Neutral o Negatiu</tipus>
</comment>
...
</gwt>

A l'hora d'inserir nous comentaris a l'arxiu, aquests no ho faran al final d'aquest,
sinó que es col·locaran en ordre per facilitar la lectura seqüencial i ordenada per
línia, fent-la més ràpida.
També serà útil en el cas que es vulgui visualitzar o editar l'arxiu directament
amb un editor de text pla, ja que ho farà bastant més entenedor.
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6 Conclusions i futures línies de treball
No va ser coincidència que durant aquesta època estava intentant fer-me un lloc
en el difícil món laboral de la informàtica, ja que la majoria de requisits que
sol·licitaven no els complia. Gràcies a això, vaig descobrir que sempre cal innovar
i aprendre noves tecnologies i conceptes, ja que és un món en constant evolució.
El dia que em van proposar aquest TFC em va semblar molt interessant, ja que a
mesura que el meu tutor me l'anava explicant, la majoria de coses les havia
sentit nombrar, però cap la coneixia en profunditat.
Java i GWT sonaven molt interessants. Per una part, mentre Java és un
llenguatge arrelat en el món laboral, GWT ben aviat comença a arrencar, pel que
trobar informació sobre aquest és més aviat complicat, i ja no cal dir que en
anglès, del que he descobert que no cal tenir cap mena de por.
Pel que fa a GWT, he descobert que és un framework que obre unes portes fins
ara inimaginables. Permet crear aplicacions que abans eren gairebé impossibles
(per la seva complexitat), gràcies a la seva gran compatibilitat amb els diferents
navegadors, i a que utilitza un dels llenguatges més coneguts i utilitzats arreu del
món com és Java.
Sent una mica atrevit, Google ha ficat a lliure disposició l'aplicació d'ús intern
(encara que sigui una versió més limitada) amb la qual han creat alguns dels
seus serveis més coneguts, com Gmail o Google Maps.
Això permet a Google millorar la seva aplicació d'ús intern, gràcies al gran
nombre de programadors que utilitzaran el seu framework, alhora que van
notificant els diversos problemes que vagin detectant.
Encara que en alguns aspectes és un framework una mica limitat oficialment (per
ex.

capturar

el

SimpleDateFormat),

clic
es

dret

del

pot

trobar

ratolí,
una

o

classes

solució

no

suportades

desenvolupada

per

com
algun

programador aliè a Google, pel que estic convençut que a mesura que es vagi
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millorant, acabarà sent un entorn molt utilitzat i potent, inclòs per entorns
professionals.

6.1.1

Futures línies de treball

Encara que aquesta és una aplicació que ja és operativa en molts aspectes,
encara en falten uns quants per poder-li donar un ús adequat.
Alguns dels aspectes que s'haurien de millorar o afegir són:
●

Còpia de seguretat: Poder crear còpies de seguretat dels arxius i la base
de dades, des de la mateixa aplicació.

●

Analitzar integritat: Poder analitzar l'integritat de les dades que
s'utilitzen en l'aplicació, comparant la base de dades amb els fitxers que es
troben a disc.

●

Internacionalització: Suport a múltiples idiomes

●

Sistema de gestió d'usuaris: Crear un sistema de permisos per poder
diferenciar entre administradors i usuaris. També caldria poder relacionar
aquestos amb les assignatures en les que estan matriculades.

●

Seguretat: Caldria fer un estudi de seguretat per evitar algunes
situacions compromeses: evitar escalada de permisos, inserció de codi en
consultes SQL, etc.

●

Més tipus d'arxius: Permetre visualitzar arxius .pdf, documents de text,
fulles de càlcul, etc. de forma on-line. També s'hauria de donar suport a
més tipus d'arxius comprimits com .rar, .jar, .gzip, etc.

●

Ressaltat de codi: Moltes aplicacions d'escriptori permeten un ressaltat
de codi intel·ligent, que facilita molt la lectura i interpretació d'aquest.
També seria una opció interessant.
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●

Actualitzar a la nova versió de GWT: Durant el desenvolupament de
l'aplicació han anat sortint les noves versions beta de GWT 1.5 però es va
decidir continuar amb la versió estable 1.4.62.

●

Informes de correcció: Permetre a l'usuari descarregar un informe on
apareguin tots els comentaris que s'han realitzat en l'activitat, facilitant la
revisió d'aquesta al tenir-ho tot a mà.
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8 Annex
8.1

Suport de Java en GWT

Encara que GWT és compatible amb Java J2SE 1.4.2, té algunes limitacions:

Tipus de dades natives
byte, char, short, int, long, float, double, Object, String, són suportats. No
obstant això, no existeixen tipus integrals de 64-bit en JavaScript, pel que les
variables de tipus long son mapejades a variables de coma flotant. Per assegurar
la màxima consistència entre el mode “hosted” i el mode web normal, es
recomana utilitzar variables de tipus int.

Excepcions
try, catch, finally i excepcions definides per l'usuari són suportades normalment,
encara que Throwable.getStackTrace() no ho està pel mode web.

Sentència assert
El compilador de GWT parseja les sentències assert, però no emet codi
JavaScript per a elles.

Multi fil i sincronització
Els intèrprets de JavaScript són Single-Thread, així que quan GWT accepta la
paraula synchronized, en realitat no té cap efecte sobre l'aplicació final. Els
mètodes de les llibreries de sincronització no estan disponibles, incloent
Object.wait(), Object.notify() i Object.notifyAll().

Reflexió
GWT exclou el suport general per la reflexió, encara que sí es possible consultar
el

nom

de

la

classe

d'un

objecte,

utilitzant

el

mètode

estàtic

GWT.getTypeName(Object).
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Finalització
JavaScript no suporta finalització durant la recol·lecció de brossa, així que GWT
no pot utilitzar res similar als finalitzadors de Java en mode web.

Strict Floating-Point
L'especificació de Java suporta variables de punt flotant (floating-point), incloent
nombres single-precision i double-precision, així com també la paraula reservada
strictfp. GWT no té suport per aquesta i tampoc pot assegurar qualsevol grau de
precisió de punt flotant a l'hora de traduir el codi a JavaScript, pel que no és
recomanable l'ús de càlculs en el costat del client que requereixin un alt nivell de
precisió.

Tipus Serialitzables
En les crides a serveis RPC, la informació a transmetre ha de ser serialitzada.
Aquest procés consisteix en codificar la informació (objectes) per poder-la enviar
per la xarxa com una sèrie de bytes.
Encara que GWT incorpora una emulació de la major part del paquet java.lang i
java.util, els tipus que pot serialitzar és finit:
●

Tipus primitius: boolean, byte, char, double, float, int, long short

●

Wrapper de tipus primitius: Boolean, Byte, Character, Double, Float,
Integer, Long, Short.

●

Altres: Un array d'objectes serialitzables, ArrayList, Date, HashMap,
HashSet, String, Vector.

●

Classes d'usuari: Classes que implementin la interfície IsSerialitzable.

En termes d'optimització, el compilador de GWT no té forma de saber el tipus
dels objectes que contindrà una col·lecció d'objectes. Per això, GWT disposa
d'una notació especial que permet al compilador conèixer els tipus que formaran
part d'una col·lecció, optimitzant el codi JavaScript del client.

70

Per això, en la creació d'un servei, cal afegir just abans de la declaració del
mètode, la notació del tipus:
@gwt.typeArgs nom <classe>

Per exemple, el següent mètode retorna un Vector de Dates:
/**
* @gwt.typeArgs <java.util.Date>
*/
Vector getListOfDates();

Mentre que el següent, retorna un Vector de Strings passant-li una Llista
d'enters:
/**
* La primera notació indica que el paràmetre 'c' és una List
* que sol contindrà objectes de tipus Integer. La segona notació
* indica que el Vector de retorn sol contindrà objectes de tipus String
* (el nom no és necessari, ja que es tracta d'un objecte de retorn).
*
* @gwt.typeArgs c <java.lang.Integer>
* @gwt.typeArgs <java.lang.String>
*/
Vector reverseListAndConvertToStrings(List c);
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8.2

Codi SQL creació taules
-- Estructura de tabla para la tabla assignatures
CREATE TABLE assignatura (
id serial,
nom varchar(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
);
-- Estructura de tabla para la tabla activitats
CREATE TABLE activitat (
id serial,
idassignatura int NOT NULL,
nom varchar(50) NOT NULL,
data date NOT NULL,
hora time without time zone NOT NULL,
descripcio text NOT NULL,
adjunt varchar(100),
PRIMARY KEY (id),
FOREIGN KEY (idassignatura) REFERENCES assignatura(id) ON DELETE CASCADE
);
-- Estructura de tabla para la tabla entregues
CREATE TABLE entrega (
id serial,
idactivitat int NOT NULL,
alumne varchar(60) NOT NULL,
arxiu varchar(50) NOT NULL,
data date NOT NULL,
hora time without time zone NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
FOREIGN KEY (idactivitat) REFERENCES activitat(id) ON DELETE CASCADE
);
-- Estructura de tabla para la tabla configuracio
CREATE TABLE configuracio (
nom varchar(20),
valor varchar(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (nom)
);
CREATE TABLE anunci (
id serial,

72

titol varchar(40) NOT NULL,
text text NOT NULL,
data date NOT NULL,
hora time without time zone NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
);
-- Dades inicials
INSERT INTO configuracio (nom, valor) values ('uploaddir', 'C:\\upload\\');
INSERT INTO configuracio (nom, valor) values ('maxfilesize', '1024'); -- En KB
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8.3

Llicència

Encara que aquesta aplicació s'ha programat utilitzant-ne d'altres que es poden
descarregar gratuïtament, s'ha de comprovar que les seves respectives llicències
permetin l'ús que se li ha donat en aquest projecte.
A continuació es mostren les llicències de cada element que s'ha utilitzat en la
realització de l'aplicació:
●

Google Web Toolkit: Apache 2.0

●

GWT Widget Library: Apache 2.0

●

Java: GPLv2

●

PostgreSQL JDBC Driver v. 8.2: BSD

●

NetBeans: CDDL i GPLv2 exceptuant el ClassPath

●

PostgreSQL: BSD

●

Apache Tomcat: Apache 2.0

Totes les llicències permeten la seva distribució, modificació i ús, pel que
l'aplicació creada es podrà utilitzar en un entorn real.
Tant el codi, com imatges de CodeV està subjecte a la llicència GNU Affero
General Public License (AGPL) version 3.
(http://www.fsf.org/licensing/licenses/agpl-3.0.html).
Aquesta llicència està basada en la GNU GPLv3, afegint una clàusula nova:
afegeix l'obligació de distribuir el software si aquest s'executa per oferir serveis a
través d'una xarxa d'ordinadors (com per exemple Internet).
Per tant, es permet utilitzar, copiar, modificar i distribuir, sempre i quan el codi
font sigui accessible. Qualsevol modificació que es realitzi, també ha d'estar sota
la mateixa llicència.
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