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Resum 

 

El punt de partida del projecte és el d'implementar un sistema que permeti classificar les planes 
web en funció del seu idioma. Després d'analitzar diferents metodologies per a la detecció de 
l'idioma i diverses tècniques d'obtenció d'informació web, s'ha decidit de treballar en un enfoc 
més generalista que permeti obtenir informació arbitraria de cada plana web per al seu posterior 
anàlisi, de la mateixa manera, donat que no és viable estadísticament treballar sobre tota la web, 
el sistema proposat permet acotar l'estudi de forma que es pugui obtenir la totalitat de les planes 
d'un subconjunt definit. Això̀ permet que el sistema proposat serveixi tant per analitzar la 
implantació́ d'un idioma en un conjunt de planes web com, per exemple, per determinar la 
freqüència d'una sèrie de paraules clau en el conjunt d'estudi o com n'estan distribuïts els 
servidors geogràficament parlant, entre d'altres possibilitats. 

El projecte engloba la creació́ d'un entorn que té en compte les tres fases en l'anàlisi 
d'informació de l'entorn web. Tracta el problema de l’adquisició́ d’informació́ i la seva 
classificació per a poder ser explotada. Proposa un sistema d'enriquiment de les dades 
obtingudes a partir de terceres fonts o generades a partir de calculs implementats en el propi 
sistema. Per últim, mostra un métode de transformació de les dades i la seva abstracció en un 
model visual per a resoldre el problema de la representació de la informació. 
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1. Introducció 

Aquest projecte és una eina i alhora una proposta sobre com tractar informació extreta de la web 
a fi de que pugui servir en possibles estudis estadístics i de comportament. 

El sistema proposat consta de tres grans blocs: l’encarregat de recórrer la web i extreure’n la 
informació, el que processa aquesta informació i dóna les facilitats per a poder incorporar 
atributs que serviran per destriar la part de l’estudi i, l’últim bloc, el que té per objectiu 
representar la informació de forma que permeti obtenir conclusions amb les dades tractades. Els 
dos primers apartats han estat desenvolupats específicament per al projecte, basant-se en 
tecnologies existents. Per a l’últim apartat s’ha escollit un sistema autocontingut per a servir el 
propòsit d’analitzar i representar la informació resultant. 

El context de l’ús de l’eina està sempre subjecte a un estudi determinat, per una banda cal un 
conjunt inicial de planes web, tals com totes les planes sota un nom de domini o sota un domini 
de primer nivell determinats, això és el que s’anomena conjunt objectiu o target de l’estudi. 
Amb el conjunt definit l’eina comença per extreure tota la informació de la web, partint d’una 
URL inicial anomenada llavor i resseguint tots els vincles a noves planes que compleixen la 
premissa per a que siguin incloses en l’estudi. Durant aquest procés d’extracció, la informació 
es va completant segons el que s’hagi definit que es vol analitzar, en aquest punt el sistema es 
dedicarà a enriquir tota informació bàsica obtinguda de la web amb els atributs requerits per 
l’estudi. Aquests es defineixen en forma de plugins o scripts que es parametritzen al propi 
programa, poden ser des de quina és la ubicació del servidor que ha respòs la petició fins a quin 
és l’idioma de la plana web. El pas final és el de bolcar tota aquesta informació a l’eina de 
representació i anàlisi per a que serveixi en la fase d’extracció de conclusions de l’estudi. 
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2. Resum executiu 

2.1 Objectiu inicial 
Inicialment el projecte tenia per objectiu el de presentar una metodologia que permetés la 
detecció d’un idioma a la web, de tal manera que donés una idea de quina era la implantació 
representativa d’aquest idioma a tota la internet.   La idea era basar-ho inicialment en el català i 
mirar de fer-ho extens a altres idiomes. Amb aquest plantejament inicial calia focalitzar esforços 
en dos aspectes: com obtenir informació de la web per al seu posterior tractament i  com 
detectar l’idioma d’una plana web. 

 

2.2 Evolució en l’objectiu 
De seguida va resultar evident que per a la part de recaptació d’informació caldria un crawler, 
veient que les possibilitats per a integrar-n’he un, des del punt de vista de la informàtica eren 
bastant assequibles i variades per al projecte, es va decidir de començar per la part més 
complexa, la de la detecció de l’idioma d’una plana web. 

La web proposa diferents sistemes per a exposar quin és l’idioma d’una plana web, el problema 
és que malgrat existir estàndards no hi ha res obligatori i a la pràctica el que cal és un sistema 
que pugui detectar l’idioma d’un fragment de text, això és el propi contingut de la plana. A 
banda de la problemàtica anterior és molt habitual trobar planes web amb més d’un idioma, 
aquestes esdevenen difícils de classificar ja que necessiten un detector multidioma per definició. 
Durant aquesta fase del projecte ens vam posar en contacte amb el Professor Lluís de Yaguirre i 
Maura, Director del Laboratori de Tecnologies Lingüístiques  a la UPF. Després d’uns 
intercanvis de correus electrònics i una trobada ens va introduir una sèrie de mètodes per a la 
detecció del català seguint criteris purament lingüístics, independents del registre del text. 

Tota la informació obtinguda del Professor de Yzaguirre va ser inclosa en un primer prototip. 
L’objectiu d’aquest era el de poder obtenir quins mètodes eren més adients per al projecte. Els 
que millor funcionaven eren els que estaven basats en dígrafs únics de la llengua objectiu, en 
aquest cas el català, el problema principal amb aquests mètodes és que no serveixen per a planes 
amb més d’un idioma, només que hi hagi alguna paraula que compleixi la premissa ja s’estaria 
assumint que la llengua de tota la plana és el català, a més a més, això obligaria a implementar 
un algorisme diferent, no necessàriament basat en la detecció de dígrafs únics, per cada llengua 
objectiu. El projecte necessitava d’un mètode més generalista i que alhora pogués donar algun 
valor arbitrari respecte la probabilitat del llenguatge d’una plana. Es va triar la biblioteca 
LangID per a acomplir aquest objectiu. Es va incloure aquest nou càlcul al prototip i de seguida 
es va veure que encaixava molt bé en la idea del projecte en un entorn més global i que la 
fiabilitat dels resultats era l’esperada. 

Arribats aquest punt, teníem diferents mètodes per a trobar l’idioma d’una plana web, tot i que 
n’havíem presseleccionat un, una proposta sobre com obtenir dades web i va començar a 
emergir la idea de fer-ho tot més reutilitzable. Si es treballava un entorn suficientment flexible 
podria arribar a servir com a banc de treball per comprovar i validar altres algorismes, amb això 
es va decidir de completar el projecte seguint una línia més generalista maximitzant les seves 
possibilitats de reutilització.  

 

 

2.3 Plantejament final i desenvolupament 
Una vegada decidit com abordar el projecte estratègicament, el sistema ha quedat definit en tres 
grans blocs: el crawler, el mòdul on es defineix com s’interpreta la informació i com s’enriqueix 
i l’eina de representació i anàlisi de dades. 
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Tal i com es pot veure a la Figura 1, el punt de partida de la informació comença sempre a 
internet, és arreplegada pel Crawler segons els criteris necessaris. Per a complir aquest pas s’ha 
creat una implementació de referència basada en la biblioteca Crawler4j. Tot el que s’ha 
obtingut de les planes és enriquit en la mateixa base de dades no relacional, segons els criteris 
establerts al Processador d’informació. Finalment, la informació és transformada en taules per 
a que pugui ser interpretada pel Sistema d’anàlisi i representació de la informació. 

Figura 1. Flux d’informació en una sessió de rastreig i anàlisi 
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3. Eines i conceptes 

3.1 Frameworks 
Durant el procés de desenvolupament s’han utilitzat diversos frameworks per a estalviar temps 
de desenvolupament i evitar reinventar la roda a cada pas. En tots els casos s’han triat eines 
lliures per garantir la independència del sistema. 

 

3.1.1 Grails 

Grails és un framework que serveix per a la creació d’aplicacions web i que integra totes les 
capes del patró Model View Controller. El llenguatge de desenvolupament principal de Grails 
és el Groovy tot i que es pot desenvolupar completament en Java. Durant el desenvolupament 
s’ha utilitzat Java per als processos més sensibles al ser un llenguatge més estricte i Groovy per 
als nivells on es treballa més la lògica. 

Principalment s’estructura en: 

• Domains: Són l’equivalent al Model de dades, en aquest entorn es defineixen en forma 
d’objectes plans en Groovy. La persistència d’aquests objectes va a càrrec de l’ORM 
del framework que sol basar-se en Hibernate. 

• Controllers: Són els que incorporen la gestió lògica de la majoria dels processos dins el 
patró MVC. 

• Views:  Desenvolupades en GSP (una abstracció de JSP), són les vistes que finalment 
quedaran renderitzades en el navegador. 

• Services: Són processos de baix nivell que no corresponen específicament a cap 
controlador. 

A banda d’això, Grails és com qualsevol altra aplicació desenvolupada en Java, per tant permet 
el desenvolupament de qualsevol tipus de procés encara que no encaixi dins el patró MVC, 
aquest és el cas de les diferents interfícies de comunicació entre processos que s’han 
implementat en forma de processos en segon pla. 

 

3.1.2 GroovyWS  

Aquest framework facilita la creació de programes que necessitin exercir el rol de servidors en 
un context on existeix una comunicació de tipus Webservice. Incorpora Jetty com a contenidor 
de servlets i s’encarrega de crear el webservice simplement exposant els mètodes públics de la 
classe escollida. GroovyWS permet desenvolupar un programa en rol servidor com un sistema 
autocontingut amb molta facilitat, és per això que s’ha utilitzat en la implementació de 
referència del Crawler. 

 

3.2 Biblioteques 
3.2.1 Crawler4j 

Crawler4j és una biblioteca per a Java que serveix per executar sessions de rastreig, és la solució 
triada per a la implementació de referència del Crawler doncs d’entre les diferents opcions 
disponibles és la de més fàcil desplegament i integració.  

3.2.2 LangID 

LangID1 és una biblioteca orientada específicament a la detecció de l’idioma de textos. Ve 
preentrenada i està preparada per a identificar 97 idiomes, addicionalment el seu temps de 
processat és ràpid (bàsic a nivell de plugin) i la detecció de l’idioma és independent del registre 
del text2. 
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3.3 Sistemes gestors de base de dades 
3.3.1 MySQL 

MySQL és un sistema gestor  de base de dades relacional. És lliure i molt estès, com a tal és 
fàcilment integrable a diversos entorns. És el sistema de persistència que fa servir el 
Processador d’Informació per a les seves dades internes i el Sistema d’anàlisi i representació 
de la informació per al datawarehouse. 

 

3.3.2 MongoDB 

MongoDB és un sistema gestor de base de dades orientat a documents. Aquest tipus de gestors 
treballen amb documents enlloc de tuples cosa que els fa més versàtils alhora de desar 
informació variable i encaixa molt millor quan el que es vol desar són objectes. Per aquest 
motiu és el sistema escollit per a desar la informació provinent del Crawler. No és tant eficient 
quan es treballa amb cubs OLAP i per això no es fa servir en el mòdul d’anàlisi. 
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4. Disseny i implementació 

4.1 Premisses principals 
4.1.1 Autocontenció  

Tot i que inicialment el projecte representava una proposta, la descripció d’un procés o 
metodologia sobre com detectar l’idioma a Internet, finalment ha anat derivant cap a una eina 
amb un propòsit més generalista. Una vegada plantejat el que ha esdevingut el projecte final una 
de les premisses principals era que fos una eina completa, és a dir, que fos autocontinguda i que 
fos capaç de transformar la informació des del punt inicial fins al final per sí sola de tal forma 
que no calgués fer o adaptar un segon o tercer projecte per a completar el seu objectiu a 
posteriori. Amb aquesta premissa i donat l’ampli abast del projecte, s’ha treballat en la recerca i 
integració d’eines que suposin un estalvi en temps de desenvolupament, donant sempre  més 
importància a que les diferents tecnologies o capes de software a integrar encaixin en la filosofia 
general del sistema i estiguin disponibles sota una llicència lliure compatible amb la pròpia del 
projecte (i.e. estil BSD). 

 

4.1.2 Reutilització 

Durant el procés de definició s’han pres, tot sovint, decisions més encaminades a que la solució 
fos més generalista i es pogués reutilitzar. Focalitzar l’aplicació en un sol tema obligava a 
sacrificar parcialment tot el que aporta la part d’obtenció de dades web i explotació estadística, 
per això, inicialment es va decidir de treballar en un plantejament més obert. Aquestes decisions 
preses durant la fase de disseny a vegades comportaven una renúncia en la facilitat d’ús de 
l’eina al ser menys específica. Això ha quedat traduït en que l’eina es pot usar des d’un perfil 
bàsic on s’espera que l’usuari es limiti a executar exploracions i extreure conclusions amb 
l’analitzador basant-se en els plugins i les definicions ja implementades, o des d’un perfil 
avançat on el propi usuari defineix nous camps d’informació addicional i/o com representar la 
informació. 

 

4.2 Modelat en tres blocs 
Per analitzar dades de l’entorn web i basant-se en els requeriments, se’n desprèn que com a 
mínim l’aplicació ha d’abarcar tres grans seccions que són les que defineixen les fases on es 
troba la informació en cada punt. 

1. Fase de presa de dades: Informació al web 

2. Fase d’enriquiment: Dades descarregades i camps addicionals incorporats 

3. Fase d’anàlisi: Dades al sistema de representació i anàlisi d’informació 

 

L’aproximació durant el procés de disseny ha estat el de, mantenint les premisses principals, 
mirar d’abordar la problemàtica de cada fase de forma independent i focalitzar esforços en 
establir processos de comunicació entre cada mòdul de l’aplicació. 
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4.3 Comunicació entre els blocs 
Al tractar-se d’un sistema distribuït a diferents nivells, els mètodes d’intercomunicació entre els 
blocs són diversos. Si observem la Figura 2, tenim per una banda el flux d’informació i per 
l’altra els processos d’intercomunicació. 

Figura 2. Processos de comunicació 

 

4.3.1 Flux d’informació 

Tota la informació que serà tractada estadísticament a la fase final, es troba  emmagatzemada 
directament en bases de dades, inicialment en un sistema no relacional per a facilitar l’ampliació 
d’informació i finalment en un entorn relacional per al seu anàlisi. La Figura 3 mostra per quins 
processos passa la informació.  

Inicialment la informació és a internet i cal descarregar-la, el pas següent és l’enriquiment 
d’aquesta informació fent servir el sistema proporcionat en forma de plugins i finalment aquesta 
és traspassada a l’entorn d’anàlisi. 

El flux conté parts cícliques doncs per una banda es pot trobar el cas que el conjunt de dades a 
obtenir sigui elevat, en aquest cas podríem considerar la informació a obtenir com a infinita. 
Donat un procés de duració elevada en la fase d’obtenció de dades, es poden fer anàlisis parcials 
d’aquesta informació, el traspàs final d’aquesta al datawarehouse és manual per tant l’usuari 
decideix en quin moment es vol iniciar la fase d’anàlisi. L’altre cas és el que, donat el conjunt 
de dades obtingut, s’han creat nous requeriments o quelcom ha provocat una modificació en 
com s’obtenen les dades addicionals de les planes, això provoca que calgui recalcular la 
informació però no és menester tornar-la a descarregar d’internet. 
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Figura 3. Flux d’informació 

 

A la figura anterior es veu clarament com la majoria d’accions es duen a terme des del 
Processador d’informació, la seva tasca principal és la de connectar el món de l’obtenció de 
dades amb el de l’anàlisi i per això, al ser el nucli de l’aplicació n’és també el centre de control. 

 

4.3.2 Processos d’intercomunicació 

A l’apartat anterior és mostra com es mou la informació des que es recull d’Internet fins a 
l’última fase d’anàlisi. D’altra banda, per a poder interactuar amb l’usuari i per a que aquest 
decideixi quines accions cal executar i com es desencadenen, cal una infraestructura de 
comunicació addicional que serveixi per controlar quan es desencadenen les accions. 

 

Intercomunicació amb el sistema de crawling 

Aquest sistema de comunicació està implementat en forma de webservice, es volia fer una 
diferenciació entre el bloc del rastrejador però alhora també es volia independència pel que fa a 
la tecnologia emprada en el rastreig. Per això es planteja la implementació d’una capa superior 
que abstrau les funcionalitats del crawler i que en permet el seu control a través de crides al 
webservice. 
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A la Figura 4 es pot veure un exemple de crida a la funció d’inici de sessió. La capa intermitja 
de comunicació ha de proveir d’altres funcions per al control del crawler, aquestes seran 
tractades més endavant en la secció específica. 

 
Figura 4. Crida webservice inici sessió de rastreig 

 

Intercomunicació amb el sistema d’anàlisi estadístic 

En el cas del sistema d’anàlisi estadístic, Saiku, el que fa l’aplicació és més senzill. La 
comunicació és completament unidireccional, l’entorn de representació de la informació no té 
per que saber d’on prové la informació i és millor si és així, d’aquesta manera evita la necessitat 
de qualsevol modificació sobre aquest. 

Novament l’encarregat de fer de centre de control és el Processador d’Informació, allà és on 
es defineix el model de dades, es converteix internament en una representació XML en el 
dialecte que accepta Saiku i es traspassa aquesta informació directament, a partir d’aquí el 
procés és completament depenent de la intervenció de l’usuari, des de l’analitzador només cal 
obrir aquesta representació en forma de cub. 
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4.4 Crawler 
4.4.1 Objectiu i funció principal 

El crawler o rastrejador és el primer component dins el model presentat basat en tres fases. Un 
rastrejador és un component de programari que té per objectiu obtenir informació d’un o 
diversos llocs web, i que té una naturalesa de rastreig basada en resseguir els diferents vincles 
trobats a les planes ja visitades. 

Per a poder analitzar la informació que prové d’Internet cal disposar d’una eina que obtingui 
aquestes dades, aquest mòdul proposa una solució al problema3. Addicionalment, aquest bloc ha 
de ser reutilitzable i ha d’estar connectat i controlat pel Processador d’Informació, per això cal 
fer quelcom més que agafar un rastrejador existent, cal adaptar-lo a les funcionalitats del 
projecte i saber triar en cada cas què és el millor, doncs una de les aspiracions és aconseguir un 
bon nivell d’escalabilitat de manera que el projecte pugui servir en diversos contextos d’anàlisi. 

4.4.2 Capa d’abstracció: webservice 

Tot comença amb el crawler, amb una sessió de rastreig, és el punt d’entrada de la informació. 
Existeixen una gran varietat de rastrejadors, tant lliures i gratuïts com privatius i/o de pagament. 
N’hi ha d’específics i més generalistes. Una de les principals premisses durant el projecte és el 
d’integrar eines compatibles amb la llicència de la pròpia aplicació (BSD) i a ser possible 
lliures, al mateix temps, una altra premissa és la de generalitzar i no restringir, per això s’ha 
arribat a la conclusió que el que calia era abstraure la part del rastrejador de l’eina, per a fer-ho 
s’ha triat usar un sistema basat en webservice. 

 

Avantatges 

Treballar amb un webservice ofereix diversos avantatges enfront d’altres sistemes: 

• Donada la naturalesa del projecte i les diferents tecnologies emprades fan que sigui un 
sistema fàcilment integrable 

• Permet la distribució de l’aplicació en diferents màquines, millor escalabilitat 

• Facilita el manteniment de disponibilitat ja que simplement caldria canviar la referència 
o permet posar un balancejador de càrrega enfront les màquines objectiu 

 

Funcions bàsiques 

Per a que un crawler amb la seva capa d’abstracció pugui funcionar dins l’aplicació s’han 
definit una sèrie de funcions necessàries.  

Dins l’entorn s’hi ha introduït el concepte de sessió, cada sessió conté el seu identificador únic, 
per a poder mantenir el contacte entre els dos mons és imperatiu que aquest valor quedi registrat 
en la implementació destí.  

 

Iniciar una sessió: Per a iniciar una nova sessió de rastreig s’ha definit una funció que pren 
com a paràmetres els següents: 

• Codi de sessió: Ve donat pel Processador d’informació en el moment d’iniciar una 
nova sessió 

• Gàbia: És una expressió regular que hauran de complir totes les URL per a que siguin 
incloses en l’estudi. Donada una plana, defineix si cal seguir un vincle o no. 

• Nombre de rastrejadors funcionant en paral·lel: Quants rastrejadors funcionaran en fils 
d’execució separats a fi d’accelerar el procés i evitar bloquejos en les fases d’espera de 
resposta. 
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• Profunditat: Cada nou vincle seguit augmenta el nivell de profunditat en l’arbre creat 
durant la fase de rastreig. Aquest valor indica el valor màxim que acceptarà el 
rastrejador.  

• Llavor: Plana inicial des d’on començar el rastreig, no cal que compleixi la gàbia per a 
considerar-se correcta. 

 

No està definit com s’ha de comportar l’abstracció del crawler en cas d’iniciar una sessió ja 
creada. En la implementació de referència, que comentarem més endavant, el comportament és 
el d’iniciar la sessió reprenent-la on havia quedat. Ja que aquesta funció pot no estar disponible 
en totes les diferents tecnologies objectiu, es deixa la definició d’aquest punt com a dependent 
de la implementació, i com a tal, no es permet de reprendre sessions des del Processador 
d’informació una vegada aquestes han estat cancel·lades. 

 

La definició de la funció anterior en WSDL és pot veure a la Figura 5. En cas que la tecnologia 
emprada en la fase de rastreig necessiti de més paràmetres, aquests s’haurien de proveir per una 
altra banda, ja sigui fent servir un fitxer de configuració o una interfície pròpia. 

Figura 5. Funció inicia sessió de rastreig (WSDL) 

 

Aturar una sessió: La funció per aturar una sessió només necessita un paràmetre 

• Codi de sessió: Ve donat pel Processador d’informació en el moment d’iniciar una 
nova sessió 

La definició WSDL del mètode es pot consultar a la Figura 6 

Figura 6. Funció atura sessió de rastreig (WSDL) 

 

Estat d’una sessió: Aquest mètode retorna l’estat d’una sessió de rastreig, d’entre els possibles 
estats un rastrejador pot estar: 

• Running: El rastrejador es troba en bon estat i funcionant 

• Canceled: El rastrejador ha estat cancel·lat, això indica intervenció de l’usuari o error 
per bloqueig 

• Finished: El rastrejador ha completat l’obtenció de les dades amb els criteris requerits 
en la crida inicial. 

 

 

<xsd:element name="startCrawler" type="tns:startCrawler"/> 
<xsd:complexType name="startCrawler"> 
 <xsd:sequence> 
  <xsd:element name="sessionId" type="xsd:long"/> 
  <xsd:element minOccurs="0" name="jail" nillable="true" type="xsd:string"/> 
  <xsd:element name="numCrawlers" type="xsd:int"/> 
  <xsd:element name="depth" type="xsd:int"/> 
 <xsd:element minOccurs="0" name="seed" nillable="true" type="xsd:string"/> 
 </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

<xsd:element name="stopCrawler" type="tns:stopCrawler"/> 
<xsd:complexType name="stopCrawler"> 
 <xsd:sequence> 
  <xsd:element name="sessionId" type="xsd:long"/> 
 </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
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Per a conèixer l’estat d’un crawler només cal fer la crida amb els següents paràmetres: 

• Codi de sessió: Ve donat pel Processador d’informació en el moment d’iniciar una 
nova sessió 

Figura 7. Funció consulta estat de la sessió de rastreig (WSDL) 

Esborrar una sessió: Pot ser que durant les diferents fàcils d’anàlisi es necessiti esborrar 
alguna sessió ja sigui per que el conjunt obtingut és erroni o ja no és útil. Un esborrat de sessió 
sempre hauria d’implicar aturada del procés de rastreig, però això s’ha d’implementar en la capa 
d’abstracció, el Processador d’informació no cridarà aturar sessió i després esborrar. 

La crida a la funció esborra sessió és idèntic al cas anterior, només cal l’identificador de sessió: 

• Codi de sessió: Ve donat pel Processador d’informació en el moment d’iniciar una 
nova sessió 

Figura 8. Funció d’esborrat de sessió de rastreig (WSDL) 

 

Control general d’errors 

Per evitar haver de definir tots els possibles codis d’errors, cosa que obligaria a mantenir una 
llista i limitaria les possibilitats a nivell de personalització del webservice, el Processador 
d’Informació està desenvolupat de tal manera que les transaccions creades en desar, actualitzar 
o esborrar són tirades enrere donada qualsevol excepció que es produeixi en la crida del 
webservice, això inclou codis estàndard d’error. 

 

4.4.3 Persistència de la informació 

Tota la informació obtinguda per els crawlers ha de quedar emmagatzemada per a que el 
Processador d’informació pugui afegir-hi els camps addicionals i tot junt pugui ser traspassat 
al Sistema d’anàlisi i representació de la informació.  

Com a sistema per garantir la persistència a nivell de dades en brut, és a dir, dades abans de ser 
traspassades a Saiku, s’ha triat un sistema de base de dades orientat a documents, concretament 
MongoDB. 

Els requeriments que han decidit la tria de MongoDB com a sistema de persistència són: 

• Pot funcionar de manera distribuïda 

• Cada registre (o document) pot ser ampliat de manera fàcil 

• Serveix per treballar amb grans volums d’informació 

 

 

 

<xsd:complexType name="crawlerStatus"> 
 <xsd:sequence> 
  <xsd:element name="sessionId" type="xsd:long"/> 
 </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

<xsd:complexType name="deleteSession"> 
 <xsd:sequence> 
  <xsd:element name="sessionId" type="xsd:long"/> 
 </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
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La informació desada a MongoDB sempre és una plana, el Crawler proveeix els següents 
camps:  

• Domini 

• URL 

• URL de l’ancestre 

• Joc de caràcters de la plana 

• Codi HTML 

• Data d’addició 

 

Donada una implementació específica es podria decidir d’incloure més informació a nivell de 
Crawler, aquesta només s’hauria d’informar al Processador d’informació en l’apartat camps 
de base de dades per a que fos traspassada a l’analitzador. 

 

Els camps abans esmentats representen la base sobre la que actuarà el sistema de plugins i serà 
ampliat segons el que s’especifiqui en el codi d’aquests últims. 

 

4.4.4 Implementació de referència 

Amb la finalitat de completar el projecte, s’ha fet una implementació de referència de l’apartat 
del Crawler. Si bé aquesta implementació és completament funcional i és la que s’ha fet servir 
durant les proves, cal prendre’s el que s’exposa com un exemple pràctic on es comenten els 
punts a tenir en compte quan es desenvolupen sistemes d’aquest tipus. 

 

Biblioteca o subsistema de crawling 

La primera fase ha consistit en definir quina tecnologia bàsica es faria servir per a dur a terme el 
rastreig. Després d’un temps de recerca s’han trobat tres tecnologies candidates: 

• Apache Nutch 

• Scrapy 

• Crawler4j 

Apache Nutch és un sistema massa gran i complex per ser només una implementació de 
referència, Scrapy està pensat inicialment per Python i complicava la integració amb la resta de 
components, així que per simplicitat, facilitat d’integració i modificació s’ha escollit Crawler4j. 
Val a dir que els altres sistemes no és que estiguin descartats, simplement per a fer una primera 
implementació és més fàcil i manejable treballar amb Crawler4j. 

Crawler4j és una biblioteca per a Java, desenvolupada per el Dr. Yasser Ganjisaffar, sota 
llicència lliure. Està estructurada en CrawlController, que seria l’entorn sobre el que s’executen 
els fils WebCrawler. És molt fàcil d’estendre i afegir-hi comportament, la pròpia biblioteca 
s’encarrega de mantenir el frontier i la resta de característiques bàsiques d’un crawler. 

 

Contenidor Webservice 

Amb la biblioteca decidida ha calgut definir un entorn còmode sobre el que desplegar un 
Webservice sense dependre d’un contenidor de servlets extern. La idea és que el mòdul de 
rastreig pugui funcionar de manera autònoma (standalone), això és decisió per a la 
implementació de referència en concret i pot no ser un requeriment en d’altres entorns. 
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Per a complir amb l’esmentat en l’anterior paràgraf s’ha triat desenvolupar l’aplicació en Java 
per a la part del Crawler4j i en Groovy pel que seria l’abstracció del webservice. El fet de triar 
Groovy és principalment per poder fer servir la biblioteca GroovyWS. Groovy és molt fàcil 
d’integrar en un projecte en Java i la biblioteca ens aporta una traducció automàtica d’una classe 
definida en aquest llenguatge a un webservice sense haver-nos de preocupar pel desplegament 
del contenidor de servlets ni cap mena de servidor web.  

 

Sistema de persistència intern 

La implementació de referència necessita d’un sistema de persistència per a emmagatzemar 
l’estat dels rastrejadors en cas d’aturada i arrencada i en la forma en com s’ha implementat 
també es fa servir com a punt de comunicació entre processos (IPC). Per simplicitat, aquesta 
informació addicional, diversos ordres de magnitud inferior a la resta de dades que es desen de 
cada plana, es emmagatzemada en una col·lecció separada al mateix MongoDB, és una forma 
d’aprofitar el recurs. D’altres aproximacions que es podrien haver dut a terme són: 

• Crear estructures de memòria per a la part de IPC 

• Fer servir algun altre SGBD 

• Persistència en sistema de fitxers 

 

Per cada sessió iniciada o passada (no esborrada) el sistema desa els següents camps 

 

  

Nom Tipus Descripció 
session_id Long Identificador de sessió 
shouldStop Booleà Indica que cal aturar la sessió 
status Cadena de caràcters Estat de la sessió 
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Amb les decisions de disseny preses, el crawler de referència s’ha estructurat de la següent 
manera: 

Diagrama de classes 

El diagrama que representa la Figura 9, mostra les classes principals de la implementació de 
referència del sistema de rastreig. El sistema se sustenta sota Crawler4j, les classes principals 
aportades per la biblioteca són CrawlController i WebCrawler. 

 

 
Figura 9. Diagrama de classes simplificat del Crawler 

 

SessionCrawlController: Partint de la base aportada per Crawler4j s’han fet modificacions per 
a que tingui en compte el treball en sessions i pugui passar la informació pertinent al les 
instàncies de Crawler que crearà en temps d’execució. 

Crawler: Segons el documentat a la biblioteca, aquesta és la classe principal que cal adaptar a 
les necessitats de cada projecte. Per una banda s’ha inclòs tot el codi relatiu a la persistència de 
les dades, el de la comprovació de la gàbia i el que fa referència a la gestió de sessions. 

CrawlerControllerWebService: És on es fa l’abstracció de la biblioteca de rastreig. Aquesta 
classe proveu les diferents funcions esmentades en l’apartat anterior i és la receptora de les 
peticions al webservice, d’altra banda no ens cal preocupar-nos de la creació que hi ha al voltant 
d’habilitar aquest tipus de servei, GroovyWS s’encarrega d’aquest pas de manera transparent.  
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Funció startCrawler 

Aquesta funció s’inicia al webservice, des d’aquest punt es crea un fil d’execució separat per a 
un SessionCrawlController. El crawler anirà operant mentre quedin planes per visitar o mentre 
no s’hagi cancel·lat externament el procés.  

 
Figura 10. Funció startCrawler 

Dins la regió d’execució concurrent, un o més crawlers, depenent del nombre indicat en la 
funció startCrawler, aniran repartint-se la feina, obtenint noves planes mentre no es cancel·li 
externament el procés o s’acabin les planes. El procés de cancel·lació és particularment 
important pel que fa a entendre com s’ha estructurat la intercomunicació entre processos. 
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Funció stopCrawler 

Tot seguit es presenta el diagrama de flux de la funció d’aturat. És important entendre aquí que 
l’aplicació treballa sobre múltiples fils d’execució, per una banda el propi webservice el qual 
crea nous fils en cada crida. Després hi ha la pròpia crida dins el mètode startCrawler i, 
finalment, els crawlers. Per a poder controlar un entorn d’execució tant dissociat, s’ha optat per 
centralitzar la comunicació en la capa de persistència, sempre tenint en compte que no hi hagi 
operacions que bloquegin o puguin arribar a crear raceconditions tot limitant els tipus d’accions 
que poden afectar als processos concurrents. 

 
Figura 11. Funció StopCrawler 

El que està passant en aquest punt, i si es compara amb el flux anterior, és el següent. En un cas 
d’intent d’aturada d’un crawler, el sistema procedeix a anar allà on està desada la informació de 
la sessió (actualment dins de MongoDB, però podria ser una estructura en memòria): 

1. Obté el registre de sessió 

2. Comprova l’estat fent servir el camp “status” 

3. En cas que es trobi actiu (status running) 

a. Canvia el camp shouldStop a Verdader 

b. Desa els canvis 

c. Retorna 

4. Retorna 

Consultant la Figura 10 es pot veure com els SessionCrawlControllers tenen un pas obligat que 
es basa en comprovar com es troba el seu camp shouldStop. En cas que sigui verdader el 
controlador inicia tots els mecanismes per aturar el procés d’una forma no abrupta. De la 
mateixa manera que s’ha usat la tècnica del polling per a comprovar l’estat a nivell de 
controlador, la biblioteca Crawler4j fa el mateix de forma interna amb cadascun dels fils 
d’execució interns. 
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Funció deleteCrawler 

Tal i com s’ha comentat, quan des del Processador d’informació es fa un esborrat d’una sessió 
fent servir la crida pertinent, s’espera que el propi sistema de rastreig s’encarregui d’aquesta 
part. Prop del final de la funció startCrawler a la Figura 10 es pot veure com abans de retornar 
es fa una última comprovació respecte si s’han esborrat les dades. Cal recordar que en aquesta 
implantació de referència, si es vol fer una aturada d’una sessió el sistema procura apagar els 
fils de manera que es completin i no deixin informació corrupta, a mig tractar. Per altra banda, 
no es pot bloquejar el retorn d’una crida al webservice esperant que es completi l’aturada, per 
això el sistema dissenyat contempla un pas de purga al final de cada sessió, aquest pas 
s’executarà sempre que la sessió hagi estat esborrada abans de ser completada. 

 

 
Figura 12. Funció DeleteCrawler 

La simplicitat d’aquesta funció recau en el fet que la comprovació per polling realitzada a nivell 
de SessionCrawlerController es basa en el camp ShouldStop de la sessió o en el propi registre, 
el fet d’esborrar aquest registre desencadena una reacció per aturar i esborrar tots els continguts 
obtinguts. 

 

Funció crawlerStatus 

Aquesta funció és la més senzilla d’implementar, bàsicament el sistema ha de retornar la 
informació de la sessió. No representa cap canvi intern en l’estat de l’aplicació i es fa servir al 
Processador d’Informació per a que aquest mantingui al dia  l’estat de les seves pròpies 
representacions de sessió de rastreig. 
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4.5 Processador d’Informació 
4.5.1 Objectiu i funció principal 

El Processador d’informació, també anomenat en alguns punts Eina de definició i extracció de 
dades, és el bloc encarregat d’unir la primera fase de presa de dades amb l’última d’anàlisi. Per 
a poder unir els dos punts de manera satisfactòria, també té per missió la de servir com a 
interfície de control a l’usuari i de punt de definició de les diferents estructures d’informació 
involucrades en el procés de transformació i enriquiment de les dades provinents d’internet. 

 

4.5.2 Aproximació tecnològica 

L’aplicació era convenient que es trobés a internet, degut a un requeriment relacionat amb la 
capacitat de procés i ample de banda. Aprofitant això i tot i que el ser una aplicació multiusuari 
no és un requeriment hores d’ara, s’ha decidit d’implementar aquest mòdul en forma d’aplicació 
web. 

Ja que es tracta d’una aplicació complexa s’ha fet servir un framework per ajudar en el procés 
de desenvolupament i desplegament. La tecnologia escollida ha sigut Grails pels següents 
motius: 

• Entorn amb facilitat de desplegament 

• Integra totes les capes necessàries per a implementar un sistema CRUD amb poc codi 

• ORM de fàcil ús per als objectes que necessiten persistència 

• Desenvolupament en Groovy però totalment compatible amb Java 

• Facilitat d’integració amb altres components existents (MongoDB, Crawler4j, LangID i 
JSoup) 

• Facilitat per incorporar tests unitaris i d’integració a tots els nivells 

 

4.5.3 Estructura i components  

Aquesta secció pretén donar una idea general de tots els components abans d’aprofundir en 
cadascun d’ells, és necessari doncs aquests estan interrelacionats. Els diferents components 
s’organitzen en quatre grups, segons l’objectiu per a que han estat creats i com n’estan 
d’involucrats en el procés de transformació i representació de les dades obtingudes.  

Control de sessions de rastreig 

Aquest component és un grup en sí mateix. Des del control de sessions es poden iniciar, aturar o 
esborrar sessions de rastreig. És el principal punt de contacte amb el crawler. 

 

Tractament de dades 

Dins d’aquest apartat s’inclouen els components que tenen a veure en el procés de 
transformació i expansió de les dades obtingudes pel crawler. 

• Definicions de camps de la base de dades: Punt on es poden definir els camps que 
s’incorporaran al datawarehouse durant el procés de transformació. 

• Subsistema de plugins: Component per a definir plugins la funció dels quals serà el 
d’expandir la informació obtinguda pel crawler per a adaptar-la a l’estudi en qüestió. 

 

Definició del model de representació 

El pas final en cada cicle d’anàlisi és el del bolcat de les dades al datawarehouse per a que 
aquestes siguin analitzades. El Sistema d’anàlisi i representació de la informació necessita 
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d’una guia que indiqui com s’ha de representar aquesta informació. Com a sistema de 
representació s’utilitza Saiku, aquest sistema funciona amb cubs OLAP i per a poder representar 
com es mostraran i s’organitzaran les dades cal definir Dimensions i Mesures. 

• Dimensions: Unitat on es defineixen les dimensions, com s’estructuren els nivells i 
quins camps els formen. 

• Mesures: De la mateixa manera que es creen dimensions, aquest component serveix per 
crear mesures 

• Plantilla d’Schema: Aquest component uneix les dimensions i les mesures i permet un 
ajust manual per usuaris avançats. 

 

Processos en segon pla 

Per a mantenir la informació sincronitzada entre els diferents components, el sistema proposat 
implementa tres processos en segon pla que son controlats des de la pròpia interfície d’usuari a 
través de diferents accions. 

• DB Expander: Procés encarregat d’ampliar la informació provinent del crawler amb el 
que s’ha definit als plugins. 

• Datawarehouse creator: Forma part de l’últim pas d’aquest mòdul, el del traspàs de la 
informació al Sistema d’anàlisi i representació de la informació. 

• Crawler status updater: Manté sincronitzat l’estat de les sessions de rastreig entre el 
Crawler i les sessions internes del Processador d’Informació. 

 

4.5.4 Model de dades 

Per a poder mantenir l’estructura separada per components esmentada en l’apartat anterior, s’ha 
estructurat el model de dades tal i com es pot consultar a la Figura 13. 

La base de tot el procés de transformació és l’objecte DBField, aquest és usat tant per DBPlugin 
per a informar quins camps aporta a aquest procés, com a BIDimension i BIMeasure que són les 
entitats que modelen l’estructura de les dades a visualitzar al Sistema d’anàlisi i representació 
de la informació. BIDimension i BIMeasure seran usats juntament amb BISchemaTemplate al 
pas final però no estan directament relacionades, aquí s’ha representat la relació conceptual amb 
una associació dèbil ja que en el procés de generació de l’estructura final, s’agruparan totes les 
instàncies de les dues primeres entitats amb el BISchemaTemplate que s’estigui usant en aquell 
moment. 

La representació dels processos en segon pla, BackgroundProcess en el model, es troben 
completament desvinculats de la resta de dades. Des del punt de vista funcional no ho estan, 
però aquestes entitats descrites en la figura fan referència a processos desvinculats de l’execució 
principal i com a tal es fan servir a títol informatiu per enllaçar la capa superior i la interfície 
d’usuari amb l’estat dels processos.  

CrawlerSession és l’enllaç amb una sessió de rastreig duta a terme per el Crawler, es troba 
totalment desvinculada de la resta d’entitats ja que, com els BackgroundProcess, serveix 
principalment per a informar a l’usuari de l’estat, per a inicialitzar noves sessions i per a 
esborrar-ne.  

Finalment, SecUser, SecRole i SecUserSecRole, són les classes usades pel sistema 
d’autenticació, l’estructura ve donada pel component del framework utilitzar per al 
desenvolupament del Processador d’Informació. 
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Figura 13.  Model de dades Processador d’Informació 

4.5.5 Control de sessions de rastreig 

Una sessió de rastreig representa l’inici d’incorporació d’informació al sistema. És alhora el 
vincle amb el Crawler ja que cada nova sessió creada en aquest mòdul implica una nova tasca 
de rastreig. Dins el Processador d’Informació una sessió de rastreig s’estructura de forma 
lleugerament diferent a com s’estructura en la implementació de referència exposada en apartats 
anteriors. Una sessió de rastreig ve definida pels següents camps: 

• Identificador: Identificador únic, aquest és el que serveix per vincular una sessió de 
rastreig del Processador d’Informació amb una del Crawler. 

• Estat: Estat en que es troba la sessió actualment, aquesta informació és actualitzada pel 
Crawler status updater periòdicament. 

• Nombre de Rastrejadors: Nombre de rastrejadors executant-se en paral·lel. 

• Llavor: És la plana web inicial, des d’aquí el rastrejador començarà a resseguir vincles i 
a formar l’estructura jeràrquica. 

• Profunditat: Durant la fase de rastreig es va formant una estructura d’arbre a mida que 
es van seguint vincles, partint de la llavor i fins a les fulles. Aquest camp indica quina 
és l’alçada màxima que assoleixen les fulles o dit d’altra manera, indica quin nivell 
màxim tindrà la profunditat l’estructura creada.  
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• Gàbia: El concepte de gàbia és el de definir quins seran els límits del rastrejador pel que 
fa a la tipologia dels vincles. Aquest camp ha de contenir una expressió regular, tots els 
nous vincles trobats pel rastrejador han de complir aquesta expressió per a que siguin 
acceptats per a incloure’ls al grup. Treballar d’aquesta manera suposa una important 
decisió de disseny doncs per a decidir què s’inclou en una sessió de rastreig el 
contingut no es considera rellevant, només la tipologia del seu vincle. La feina de 
destriar aquesta informació basant-se en el contingut es deixa per al subsistema de 
plugins. 

  

Creació d’una sessió i model de sincronització 

Quan es crea una nova sessió a l’aplicació web, aquesta és  per una banda emmagatzemada al 
propi SGBD de l’aplicació web i alhora es fa la crida al webservice del Crawler per a que inici 
la sessió. 

 
Figura 14. Creació d’una sessió 

Aquest exemple de crida és important per entendre com estan interrelacionats a nivell de control 
el primer bloc, el Crawler, i el segon, el Processador d’Informació. És molt important que 
qualsevol sessió creada en aquest entorn existeixi en els dos blocs per evitar problemes 
d’actualització i desincronització. Per a assegurar-se que això sigui així, totes les funcions que 
depenen de la persistència de dades a una i altra banda del webservice són tractades íntegrament 
dins d’una transacció, en cas que algun error es produeixi en alguna de les bandes la norma 
principal és desfer el que s’havia fet. 

Consulteu la secció Crawler status updater per a més informació sobre com es manté 
sincronitzada la informació. 

  

4.5.6 Definició de camps 

Tots els camps bàsics aportats pel Crawler i pels plugins en forma d’instàncies de DBField, han 
d’estar definits per a que puguin ser traspassats al Sistema d’anàlisi i representació de la 
informació en l’últim pas d’aquest mòdul. 

El fet de voler fer el sistema més reutilitzable, obliga a crear accessos per a que els possibles 
usuaris del sistema puguin definir la informació més bàsica, per això, la missió principal del que 
es comenta en aquest punt és simplement la de servir com a punt de definició, no hi ha cap 
desenvolupament més enllà del que seria una interfície CRUD estàndard.  

Els atributs d’un DBField intenten representar els atributs habituals que es trobarien en la 
definició d’un camp en un sistema de base de dades relacional, l’únic atribut que difereix és 
isCollection. La unitat mínima de treball de tot el sistema és la plana web, sobre una plana 
s’obtenen camps nous que no sempre tenen una correspondència 1:1. A vegades d’una plana 
se’n poden extreure una llista de valors per al seu posterior anàlisi,  en un SGBD relacional, que 
és el que es fa servir en el Sistema d’anàlisi i representació de la informació, no hi ha manera 
estàndard de representar més d’un valor en un sol camp d’una taula. Aquest problema de 
representació indica que hi ha casos en els que la cardinalitat del conjunt de planes pot ser 
diferent amb la cardinalitat del conjunt de camps generats pel sistema de plugins. Un 
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exemple clar és el del plugin per extreure correus electrònics de planes web, donada una sola 
plana el sistema pot trobar més d’una adreça, això no és problema per al gestor de base de dades 
orientat a documents (MongoDB) que fa servir el Crawler, doncs és capaç d’emmagatzemar 
tipus de dades més complexos. Per a solventar això el camp isCollection indicarà si aquest 
registre de DBField equival a un conjunt d’elements, cosa que l’acabarà traduït en una taula 
associada i una dimensió a nivell del Sistema d’anàlisi i representació de la informació. 

 

4.5.7 Subsistema de plugins 

Quan una nova plana web és descarregada pel Crawler, aquesta passa al sistema de base de 
dades orientat a documents (MongoDB) i eventualment el registre serà processat per cadascun 
dels plugins. 

 

Implementació d’un plugin 

El sistema accepta plugins escrits en Java i/o Groovy, realment es fa servir el motor de Groovy 
per a executar el codi, però com aquest últim és completament compatible pel que fa a la sintaxi 
amb Java, es pot fer servir el que més convingui. Per a limitar la definició d’un plugin i unificar-
ne l’estructura, s’ha creat una classe abstracta anomenada SysPlugin. Per a que un plugin sigui 
acceptat pel subsistema, és imperatiu que sigui descendent d’aquesta classe i donat que és 
abstracta, n’implementi els seus mètodes abstract a fi i efectes que sigui vàlida. 
package com.ratzia.pfc.webpageanalyticaltool.dbupdater; 
 
import com.mongodb.DBObject; 
 
public abstract class SysPlugin { 
    public abstract void run(DBObject obj); 
} 

Figura 15.  Classe base SysPlugin 

Com es pot veure a la figura anterior, el mètode important és run(DBObject obj). Per a cada nou 
registre el procés en segon pla, que s’encarrega de mantenir la base de dades orientada a 
documents, cridarà el mètode run de tots els plugins activats. El procés encarregat d’aquesta 
tasca és l’anomenat Database Expander i és tractat en els següents apartats.  

El paràmetre DBObject obj representa el propi registre tal i com està emmagatzemat a la base de 
dades, qualsevol dels camps que aporta el Crawler poden ser extrets d’aquest objecte per a 
realitzar els càlculs necessaris. Cal comptar que hi ha una limitació, els camps bàsics no es 
poden modificar, en cas de fer-ho el sistema ignoraria els canvis.  

Juntament amb el codi definit cal incloure quins camps pertanyen a aquest plugin definint 
aquesta relació als DBFields corresponents. Durant el procés d’ampliació de la informació cal 
saber què aporta realment cada plugin a fi d’obtenir els nous camps després de l’execució i 
traslladar-los a la base de dades novament. 

 

Biblioteques 

Dins un plugin es poden fer servir totes les biblioteques estàndard aportades per Java (JDK 1.7). 
Addicionalment, durant el procés de desenvolupament, si bé el sistema ha virat cap a un entorn 
generalista, la principal  forma de determinar si l’aplicació aconseguia l’objectiu ha estat el de 
mirar de fer un sistema que permeti la detecció de l’idioma, per a fer això la biblioteca LangID 
s’ha inclòs de sèrie dins el propi programa, a més a més, també s’ha inclòs JSoup com a 
biblioteca per a tractar  amb el codi HTML d’una manera més planera. 

El propi llenguatge Java incorpora mecanismes per a poder carregar biblioteques en format jar 
en temps d’execució, no seria considerada una mala praxis fer la inicialització d’aquestes 
biblioteques en el constructor del propi plugin, l’única barrera és que s’hauria d’habilitar una 
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zona d’accés al servidor on deixar aquests tipus de recursos addicionals. Aquest punt queda fora 
de l’àmbit del projecte i es deixa a càrrec de la persona encarregada del desplegament de 
l’aplicació i de la configuració del servidor. 

 

Plugins inclosos en la base 

Tot seguit s’inclouen una sèrie de plugins que  s’han fet servir per a comprovar la validesa del 
sistema i alhora treballar el tema inicial, la detecció d’un idioma al web. Cadascun d’aquests 
plugins suposa un exemple diferent de les diferents característiques de tractament de la 
informació exposades a les seccions Definició de camps i Subsistema de plugins. 

 

IdentifyLanguage: Aquest codi representa el procés d’identificació d’un idioma a la web 
basant-se amb la biblioteca LangID. 
package com.ratzia.pfc.webpageanalyticaltool.dbupdater 
 
//LangId 
import com.carrotsearch.labs.langid.DetectedLanguage 
import com.carrotsearch.labs.langid.LangIdV3 
 
//Jsoup 
import org.jsoup.Jsoup; 
 
//MongoDB 
import com.mongodb.DBObject; 
import com.mongodb.BasicDBObject; 
public class IdentifyLanguage extends SysPlugin { 
    LangIdV3 langid; 
    public IdentifyLanguage(){ 
        //Inicialitza LangId 
        langid = new LangIdV3(); 
    } 
     
    public void run(DBObject obj){ 
        //Comprova si encara no s’ha detectat l’idioma 
        if((obj.get("p_langcode")==null) || (obj.get("p_langcode") == "")){ 
            //Neteja HTML i detecta idioma amb el text en clar 
            DetectedLanguage result = langid.classify( 
                        Jsoup.parse(obj.get("html")).text(), true); 
            //Retorna resultats 
            obj.put("p_langcode", result.langCode);  
            obj.put("p_langconf", result.confidence);  
        } 
    } 
} 

Figura 16. Plugin: IdentifyLanguage 

Constructor: Com ja es veurà més endavant, els plugins s’instancien una vegada i s’executa el 
seu mètode run per cada registre a processar. Qualsevol inicialització que es vulgui fer és bo 
fer-la al constructor. En aquest cas s’instancia el que serà el detector de l’idioma en la variable 
LangIdV3 langid. 

Run: El primer que es fa és comprovar que aquest registre no tingui un idioma assignat. En el 
moment en que s’executa una modificació sobre algun dels plugins, o s’encrea un de nou, totes 
les dades obtingudes pel Crawler són reprocessades, per tant, és important fer aquesta 
comprovació si el plugin no necessita recalcular els valors dels seus camps. El pas següent és el 
de destriar el text dins el codi HTML, per això es fa servir la biblioteca JSoup, la qual no cal 
instanciar inicialment ja que es fa servir un mètode estàtic. El text clar de la plana és utilitzat per 
a la funció classificadora LangId i, finalment , el resultat és desat en dos camps a l’objecte.  
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ExtractEmails: Donada una plana web, aquest plugin en recorre el contingut en busca de 
correus electrònics. Els correus electrònics trobats són desats al DBField associat de nom 
p_emails. 
package com.ratzia.pfc.webpageanalyticaltool.dbupdater 
 
//Expressions regulars 
import java.util.regex.Matcher; 
import java.util.regex.Pattern; 
 
//MongoDB 
import com.mongodb.DBObject; 
public class ExtractEmail extends SysPlugin { 
    Pattern ptr  
    public ExtractEmail(){ 
        //Expressió que valida adreces segons RFC 5321 i RFC 5322 
        ptr = Pattern.compile(*** S’ha tallat l’expressió molt llarga ***); 
 
    } 
 
    public void run(DBObject obj){ 
        //Comprovar si encara no s’han processat els e-mails de la plana 
        if((obj.get("p_emails") == null) || (obj.get("p_emails") == "")){ 
            //Llista de correus electrònics trobats 
            def foundEmails = [] 
            //Netegem caràcters no desitjats 
            def words = obj.get('html').replaceAll('[^\\w@\\.-]',' ') 
            //Per cada paraula… 
            for (w in words.tokenize(' ')){ 
                //Si la paraula valida com a adreça de correu electrònic…  
                if(ptr.matcher(w).matches()){ 
                    foundEmails << w.toLowerCase() 
                } 
            } 
            //Assignem llista única de correus electrònics al camp 
            obj.put("p_emails",foundEmails.unique()) 
        } 
    } 
} 

Figura 17. Plugin: ExtractEmail 

Constructor: S’inicialitza l’expressió regular que servirà per comprovar la validesa de correus 
electrònics 

Run: Es fa la comprovació respecte a si ja han estat processats els correus de la plana, tot seguit 
fa una neteja del menys important al codi HTML, separa per paraules i va comprovant cada 
paraula individual fent servir l’expressió regular. De totes les paraules identificades com a e-
mail se n’agafa el subconjunt únic i és desat al camp pertinent del registre. 

Peculiaritats: Aquest exemple treballa sobre un camp (DBField) de tipus collection. Cal 
observar que el tipus de dades que s’emmagatzema a “p_emails”  és un array o una llista. Des 
del punt de vista del procés que transforma la informació per al Sistema d’anàlisi i 
representació de la informació, aquest camp collection serà traduït en una taula vinculada amb 
la taula de fets principal. 

  



Disseny i implementació 

 

35 

Geolocate: La geolocalització del servidor que respon la petició d’una plana web és un altre 
aspecte a analitzar. Aquest plugin mostra una forma de fer-ho i serveix per il·lustrar diferents 
problemes que poden aparèixer al tractar amb aquest tipus de situacions en particular. 
package com.ratzia.pfc.webpageanalyticaltool.dbupdater 
 
//Biblioteca per treballar amb adreces IP  
import java.net.InetAddress; 
 
//MongoDB 
import com.mongodb.DBObject; 
public class Geolocate extends SysPlugin { 
    //Base de dades d'IPs 
    def database = [] 
     
    //Cache de dominis 
    def domains = [:]  
     
    public Geolocate(){ 
        //Fitxer de la base de dades d'adreces IP 
        def databaseFile = new File('/home/frans/pfc/ip_database.csv') 
        databaseFile.eachLine { 
            //Neteja el format 
            def line = it.replaceAll('"','') 
            //Separa from-to-país 
            def register = line.tokenize(',') 
            //Aplana les adreces per facilitar la comparació  
            //i inclou a la base de dades 
            database << [ 
                            plainIP(register[0]), 
                            plainIP(register[1]), 
                            register[2] 
                        ] 
        } 
    } 
     
    //Aplana una adreça IP afegint 0 a l'esquerra en cas d'IPV4 
    private String plainIP(String ip){ 
        def plain="" 
        //IPv6 
        if(ip.contains(":")){ 
            return ip 
        }else{ 
            //Separa per punt 
            (ip.tokenize(".")).each{  
                //Afegeix 0 fins a completar el bloc de 3 
                plain+=it.padLeft(3, '0') 
            }     
        } 
        return plain 
    } 
     
    //Cerca la IP a la base de dades  
    public String countryforIP(String ipd){ 
        //Aplana IP 
        def ip = plainIP(ipd) 
        //Cerca i compara per registres 
        for(e in database){ 
            if(ip < e[1]){ 
                if(ip > e[0]){ 
                    return e[2] 
                } 
            } 
        } 
        //Si no s'ha trobat retorna una cadena per al filtratge 
        return "not-found" 
    } 
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    public void run(DBObject obj){ 
        //Comprova si no s'ha trobat encara el país 
        if(  (obj.get("p_server_country") == null)  
          || (obj.get("p_server_country") == "")){ 
            //Comprova si es troba a cache 
            if(domains[obj.get("domain")]){ 
                //Assigna directament de cache 
                obj.put("p_ip", domains[obj.get("domain")][0] ); 
                obj.put("p_server_country", domains[obj.get("domain")][1]); 
            }else{ 
                def ipAddress 
                //Comprova si ja es té la IP del domini 
                if((obj.get("p_ip") != "") && (obj.get("p_ip"))){ 
                    ipAddress = obj.get("p_ip")    
                }else{ 
                    //Busca la IP del nom de domini 
                    InetAddress address =  
                        java.net.InetAddress.getByName(obj.get("domain")); 
                    ipAddress = address.getHostAddress()         
                    obj.put("p_ip", ipAddress ) 
                } 
                //Obté el país de la IP 
                def country = countryforIP(ipAddress) 
                obj.put("p_server_country", country); 
                //Actualitza a cache de dominis 
                domains[obj.get("domain")]=[ipAddress,country] 
            } 
        } 
    } 
} 

Aquest codi és un exemple de les dificultats que es poden trobar en el moment de treballar amb 
aquesta metodologia. No es comentarà línia per línia com en els exemples anteriors sinó que 
s’analitzarà com aquesta proposta fa front a dos problemes que poden ocórrer en d’altres 
situacions. 

 

Incorporació de dades externes 

Els altres exemples eren completament autocontinguts i no depenien de res més per obtenir el 
resultat. El plugin de geolocalització és diferent, per a identificar on es troba ubicat un servidor 
el sistema precisa de dues coses: l’adreça IP del servidor que respon la sol·licitud i la 
correspondència d’aquesta amb els diferents rangs atorgats als països. 

Per a obtenir l’adreça IP, la solució proposada pel plugin és la de provocar una resolució del seu 
nom de domini: 
InetAddress address = java.net.InetAddress.getByName(obj.get("domain")) 
ipAddress = address.getHostAddress()  

Cal tenir en compte que aquest tipus de peticions faran que el plugin trigui més en executar-se 
doncs cal esperar la resposta del servidor objectiu. 

Amb l’adreça IP obtinguda només cal una base per a contrastar-la. Per a fer això s’ha obtingut 
una base de dades oberta en format CSV on s’indiquen els rangs d’adreces IP per a cada país. 
Aquesta informació s’inicialitza al constructor i es a través de la funció countryForIP permet 
obtenir un país donada una adreça IP. 

La solució al segon punt del problema ha sigut la de descarregar un fitxer, desar-lo en local i 
explotar-lo des del plugin.  Com ja s’ha comentat abans, les facilitats per a poder accedir 
localment al servidor queden fora de l’abast del projecte i depenen de la configuració del 
mateix. Una altra solució vàlida hagués sigut la de fer servir un servei extern per a aquesta 
detecció, n’hi ha diversos i públics, però cal tenir en compte que el volum de dades que gestiona 
l’aplicació és molt elevat, cosa que es tradueix en moltes peticions, i  per altra banda vulnera la 
premissa d’autocontenció d’aquesta. 
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Càlcul a nivell de domini vs nivell de plana 

Tot el sistema proposat treballa a nivell de plana però aquest plugin completa un tipus 
d’informació que es troba a nivell de domini, aquest fet planteja dos problemes. Per una banda 
el sistema estarà replicant el valor del camp per cada plana, és a dir www.upf.edu/index.html i 
www.upf.edu/contacte.html tindrien el mateix valor per al camp “localització del servidor”, per 
l’altra s’estaria recalculant el país per un registre d’un domini ja conegut. En aquest plugin 
tenim un exemple de problema de redundància de dades i en el càlcul. 

Redundància de dades: Tenir en compte aquest tipus de casos de manera genèrica complicaria 
molt el sistema, tant pel que fa el desenvolupament propi com el subsistema de plugins. El 
Sistema d’anàlisi i representació de la informació és un entorn usat en Business Intelligence, 
aquest tipus d’entorns treballen sobre el que s’anomena una taula de fets, aquesta és la taula 
principal generada pel Processador d’Informació i al fer-la plana s’acomoda millor a aquesta 
forma de treballar i facilita la definició de dimensions. Per això tot i saber que la redundància en 
la informació és dolenta, en petits casos com aquest es considera dins la normalitat del sistema. 

Redundància en el procés de càlcul: Per a solucionar aquest problema el plugin empra una 
senzilla tècnica de caching. De cada nou domini geolocalitzat se’n desa el seu país a una 
estructura tipus Hashtable, per cada domini a calcular el primer que es fa és comprovar si aquest 
ja es troba a la cache, en cas de ser-hi s’obté el valor d’allà cosa que resulta diversos ordres de 
magnitud més ràpid. 

 

Seguretat 

Un entorn d’execució de codi local és potencialment insegur ja que es té accés directament a la 
màquina des d’un entorn remot. Inicialment és va fer una implantació d’un entorn segur en 
forma de sandbox fent servir el component SecurityManager proveït per Java. En un entorn amb 
múltiples fils d’execució, com és aquesta aplicació web, i amb el problema afegit d’haver de 
decidir què es deixava fer i què no en l’àmbit d’un plugin, van provocar que la complexitat 
d’aquest sistema de seguretat augmentés. Finalment es va decidir de no contemplar un entorn 
segur i aconsellar assegurar l’aplicació a més baix nivell.  

Actualment, l’entorn funciona sota un control per autenticació com a única barrera, per a 
mantenir l’aplicació segura es confia en tècniques i procediments de desplegament propis del 
sistema operatiu i dels seus administradors, tals com, restriccions en l’usuari que executa 
l’aplicació (contenidor de servlets), sandboxing a més baix nivell inclús treballant en una 
màquina virtual separada, etc. 

 

4.5.8 Definició del model de representació 

Tota la informació recollida pel Crawler i tractada pels diferents plugins, és traspassada 
finalment al Sistema d’anàlisi i representació de la  informació. Per a poder modelar com es 
representarà aquesta informació el sistema proveu la definició de Dimensions i Mesures com a 
elements bàsics d’un cub OLAP. 

 

Dimensions (BIDimension) 

Una dimensió representa un eix al cub OLAP sobre el qual es podran projectar la resta de dades. 
Cada element s’estructura en nivells de forma jeràrquica de tal manera que a l’anar desplegant 
cada nivell el detall de l’objecte d’estudi va augmentant. Tal i com es pot veure a Figura 13, una 
dimensió és un agregat de camps del tipus DBField. Així doncs, una dimensió serveix per 
definir com s’estructuraran aquests mateixos camps que aniran a la base de dades final del 
sistema d’anàlisi en el seu propi sistema de representació. 
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Mesures (BIMeasure) 

Una mesura és una funció de càlcul agregat sobre un camp, és particularment important quan es 
treballa amb dades agrupades. Les funcions d’agregació habituals són el sumatori, la mitja, 
màxim, mínim i comptar. L’ús d’una mesura és completament dependent del tipus de camps 
que aporten els plugins.  

Amb les dades bàsiques del sistema l’única mesura funcional és la de comptar sobre un camp, si 
s’incorpora el codi de detecció d’idioma però, apareix un altre camp objectiu. A mode 
d’exemple, LangId aporta un valor que indica donat un text, quina és la probabilitat que 
l’idioma detectat sigui el correcte, si es generés una mesura de mitja (AVG) sobre aquest camp, 
es podria trobar per una banda idiomes més o menys fiables a nivell general o, donat un domini, 
podria donar indicis sobre si hi ha planes en diversos idiomes barrejats o amb incorreccions 
lingüístiques. 

 

La implementació pel que fa a la informació en sí dels components BIMeasure i BIDimension, 
s’han dut a terme com qualsevol altre objecte de definició d’estructura, creant una senzilla 
interfície CRUD 

 

Plantilla d’Schema 

Aquest component (BISchemaTemplate) és el que uneix totes les Mesures i Dimensions 
definides anteriorment en un sol punt. El programari principal, anomenat Saiku, usat en la fase 
del Sistema d’anàlisi i representació de la  informació està basat internament en el projecte 
Mondrian, aquest defineix, en forma de dialecte del llenguatge XML, com s’estructura la 
definició d’un cub amb les seves dimensions i mesures entre d’altres.  

El concepte principal del component Plantilla d’Schema és el de servir com un simple punt 
d’unió de Mesures i Dimensions per a l’usuari bàsic i com un punt de configuració per a l’usuari 
més expert. 

Una Plantilla d’Schema és un objecte dels que anomenem de definició d’estructura, de per sí no 
és un element funcional dins el Processador d’Informació però sí que defineix com funcionarà 
l’analitzador en la fase següent. La seva implementació respecte als altres elements de definició 
només té una particularitat, en el procés de creació i actualització el camp generatedCode és 
construït automàticament en base a les Mesures i Dimensions definides, sumades al codi XML 
inicial de l’objecte creat hagi estat modificat o no, seguint el següent algorisme: 

1. Llegeix i interpreta codi XML a objecteXML 

2. Per cada BIMeasure mesura 

a. Crea objecte mesuraXML en dialecte Mondrian 

b. Incorpora mesuraXML a tots els cubs de objecteXML 

3. Per cada BIDimension dimensió 

a. Crea objecte dimensioXML en dialecte Mondrian 

b. Incorpora dimensioXML al principi d’objecteXML 

c. Crea objecte dimensionUsageXML basat en dimensió en dialecte Mondrian 

d. Incorpora dimensionUsageXML a tots els cubs de objecteXML 

4. Per cada DBField collectionField amb camp isCollection verdader existent a DBPlugin 
habilitat 

a. Crea objecte dimensioInternaXML en dialecte Mondrian 

b. Incorpora dimensioInternaXML a tots els cubs de objecteXML 

5. Converteix objecteXML a text i desa al generatedCode 
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El codi generat de la Plantilla de l’Schema, serà traspassat al Sistema d’anàlisi i representació 
de la  informació en el moment de la interpretació de les dades per a informar a aquest sobre 
com s’han de mostrar. 

 

4.5.9 Procés en segon pla: Crawler status updater 

El Crawler status updater és el més senzill dels processos en segon pla. Bàsicament s’encarrega 
d’actualitzar l’estat dels objectes CrawlerSession que es troben en funcionament, amb les  dades 
que proporciona el Crawler via webservice. 

 

 
Figura 18. Crawler status updater 

 

És un exemple completament planer d’interconnexió entre el mòdul de rastreig i el Processador 
d’Informació, al estar els dos sistemes desconnectats aquest BackgroundProcess utilitza crides 
periòdiques, és a dir polling per a mantenir en sincronia l’estat dels CrawlerSession respecte 
cadascuna de les sessions del Crawler. La realitat del que es veu al sistema respecte a com es 
troben actualment les sessions depèn de la freqüència de mostreig, al tractar-se d’un element 
merament informatiu o que si més no, només és rellevant en cas de voler aturar una sessió, el 
període d’actualització es manté relativament elevat, això vol dir 30 segons en la versió 
desplegada en l’actualitat.  
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4.5.10 Procés en segon pla: Database Expander 

El Crawler és l’encarregat d’obtenir la informació d’internet segons el que queda establert en 
cada sessió de rastreig. Aquesta informació queda emmagatzemada a la base de dades orientada 
a documents per a ser enriquida amb el que l’usuari defineix en forma de DBPlugin. La tasca 
del procés Database Expander és la de mantenir aquesta base de dades al dia, executant 
periòdicament actualitzacions de tots els registres pendents d’actualitzar. 

 
Figura 19. Database Expander 

Aquest procés s’executa periòdicament sobre tot el conjunt de dades obtingudes del Crawler. 
Com es pot veure en la Figura 19, funciona de manera iterativa sobre cada registre no actualitzat 
i per cada plugin. És per això que és molt important minimitzar els temps d’execució de cada 
DBPlugin ja que fins que no acabi una execució no començarà la següent. 

Per a saber si un registre està actualitzat o no, es desa la versió dels plugins activats en un camp 
de la base de dades orientada a objectes. Aquesta versió no és més que un comptador que va 
augmentant cada vegada que hi ha un canvi en algun dels plugins. El mètode per destriar si un 
registre cal ser actualitzat és el següent: 

1. Donat un conjunt de DBPlugin activats, es troba un identificador total en forma de 
concatenació dels seus noms (són únics) i les seves versions. Aquest identificador dóna 
d’una manera discreta sense haver de pensar en accions addicionals, quina configuració 
actual hi ha a tot el subsistema de plugins. 
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2. Es comprova l’identificador de plugins activats amb el de la darrera vegada i s’obté l’últim 
número de versió, numVersió. 

a. Si són diferents s’augmenta numVersió:=numVersió + 1 

3. Es fa una cerca a la base de dades orientada a documents per a registres (planes) amb versió 
diferent a numVersió, això inclou els nous registres encara no processats 

4. Els registres obtinguts seran els processats per cadascun dels DBPlugin. 

 

4.5.11 Procés en segon pla: Datawarehouse creator 

L’últim pas abans de començar a treballar amb el Sistema d’anàlisi i representació de la 
informació és el de conversió i traspàs de la informació des de la base de dades orientada a 
documents, a la base de dades relacional que és sobre la que treballa el sistema destí. La tasca 
del Datawarehouse creator és aquesta. Donat que és un procés que pot trigar un bon temps, ja 
que normalment es treballa amb uns quants milers o centenars de milers de planes, s’ha 
implementat en forma de procés en segon pla de tal manera que no interfereixi en altres usos de 
l’eina. 

 
Figura 20. Datawarehouse creator 
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El procés de creació del datawarehouse es troba dividit en dues parts. Primerament la creació de 
l’estructura a la base de dades relacional i després la inserció dels elements tal i com es van 
obtenint de la base de dades orientada a documents. 

 

Creació d’estructura de dades  

El Sistema d’anàlisi i representació de dades funciona sobre el que s’anomena la taula de fets, 
aquesta taula és la principal i ve composada per les característiques bàsiques de la plana tal i 
com descriuen els DBField. A banda d’aquesta taula, per cada DBField de tipus col·lecció es 
crea una taula addicional amb una clau forana a aquesta de tal manera que estiguin relacionades.  

 

Inserció de contingut 

Tal i com es mostra a la Figura 20, el procés d’inserció és purament iteratiu. D’una banda 
s’obtenen els registres de la base de dades alimentada pel Crawler i els DBPlugin, aquests 
registres són estructurats segons el que indiquen els registres DBField i inserits a la base de 
dades relacional que alimenta el Sistema d’anàlisi i representació de dades. 

 

 
Figura 21. Datawarehouse creator, estructures de dades 

Conceptualment, el procés Datawarehouse creator transforma els continguts d’una base de 
dades orientada a documents, com és MongoDB, a una base de dades relacional. Per a dur a 
terme aquesta conversió el procés es basa en com s’han definit els registres DBFields. La Figura 
21 és un exemple de com difereixen les estructures a cada banda del procés. 
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4.6 Sistema d’anàlisi i representació de la informació 
4.6.1 Objectiu i funció principal 

En la d’anàlisi i representació de la informació és on acaba el procés de recaptació i enriquiment 
de les dades i es comença treballar sobre el seu significat. 

La funció principal d’aquest mòdul és la de permetre la navegació, classificació, reestructuració 
i ordenació de les dades obtingudes, per a que siguin explotades de la millor forma possible i 
serveixin per extraure les conclusions de l’estudi iniciat sobre el conjunt de planes web objectiu.  

 

4.6.2 Programari escollit: Saiku 

Un entorn d’explotació i anàlisi de dades és un component complex, cal trobar un bon balanç 
entre el que és fàcil d’usar, d’integrar i el que és més reutilitzable. Amb aquesta premissa es va 
començar a investigar sobre les eines existents de Business Intelligence4, quines alternatives 
lliures existien i d’elles quines encaixaven millor en la idea de facilitat d’ús, integració i 
reutilització.  

El procés de recerca va apuntar a Mondrian com a única opció lliure en tecnologia de servidors 
OLAP, diversos sistemes treballen actualment sobre aquest. D’entre els existents finalment es 
va escollir Saiku com a eina per a tractar el problema de l’anàlisi i representació de dades, el seu 
ús és relativament senzill, és fàcil d’integrar i desplegar.  

 

4.6.3 Procés d’integració 

Saiku necessita per una banda saber com s’estructura la informació que representarà, aquesta 
estructura és la que s’anomena cub OLAP. Addicionalment necessita les dades que mostrarà, 
organitzarà i filtrarà segons la voluntat de l’usuari, això vol dir que necessita un origen de 
dades, en el cas del projecte la informació de les planes en una base de dades relacional. 

 

Model de dades, cub OLAP 

El model de dades es troba definit al Processador d’Informació a través de cada registre 
BISchemaTemplate, que alhora es basa en les mesures (BIMeasure) i dimensions 
(BIDimension). BISchemaTemplate ja té la definició dels cubs OLAP en el dialecte de XML de 
Mondrian al camp generatedCode amb això el procés d’integració és summament senzill. 
Bàsicament una vegada l’usuari decideix desar la seva definició d’un BISchemaTemplate, tot el 
que fa el sistema és copiar aquesta definició a la ruta especificada en la configuració. 

 

Origen de dades 

Saiku és un sistema de Business Intelligence i com a tal, funciona sobre un datawarehouse. El 
procés en segon pla anomenat Datawarehouse creator és l’encarregat d’alimentar aquest origen 
de dades. I per tant ja trobem aquest pas novament cobert pel Processador d’Informació. 

 

Es pot veure com el Processador d’Informació fa alhora les tasques de definició de 
l’estructura de la informació i les d’extracció, transformació i càrrega de la informació. Aquesta 
última funció és el que en un entorn de Business Intelligence s’anomenaria solució ETL. 
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5. Línia evolutiva 

5.1 Aspectes a millorar 
5.1.1 Database expander 

El  procés d’ampliació de la base de dades creada amb els continguts obtinguts pel Crawler, és 
completament seqüencial, treballant d’aquesta es pot estar desaprofitant temps. Un exemple clar 
és en el plugin de geolocalització, el sistema no es troba treballant mentre espera la resolució del 
nom del domini. 

Una possible millora d’aquest procés seria el d’introduir una cua de processament en paral·lel, 
és podria crear un pool de fils d’execució on executar en paral·lel diversos mètodes run de 
diferents DBPlugin alhora. Implementar aquest canvi suposaria replantejar el procés 
d’inicialització de cada plugin tenint en compte l’execució concurrent. 

 

5.1.2 Datawarehouse creator 

Donat que el model de dades pot canviar amb cada modificació o addició d’un nou plugin, el 
sistema desenvolupat recrea tot el contingut cada vegada que és executat.  

S’aconseguiria guanyar molt de temps si es minimitzessin les ocasions en les que cal recrear tot 
el datawarehouse i es treballés amb un sistema incremental en aquesta fase de traspàs. 

 

5.1.3 Plugins a nivell de sessió 

Actualment els plugins funcionen a nivell general. Treballar d’aquesta manera ha simplificat 
molt el desenvolupament. En un entorn on poden coexistir diversos experiments amb ambicions 
diferents, suposa un problema que els plugin actuïn sobre totes les sessions.  

Poder indicar quins plugin s’executaran per una determinada sessió seria la opció ideal per a 
aconseguir un entorn encara més generalista. Per a fer això, a banda de modificar el model de 
dades del Processador d’informació, caldria modificar el Database expander i el 
Datawarehouse creator. 

 

5.2 Mesures per facilitar la continuïtat del projecte 
La mesura principal, que s’ha mirat de complir en tots els components associats també, és la de 
fer servir programari lliure sempre que es pugui, tant a nivell de biblioteques com de 
frameworks o eines. El propi projecte està distribuït sota llicència lliure (BSD) per a qui el 
vulgui ampliar. 

A més a més de la mesura relacionada amb la llicència, el projecte ha estat dissenyat per a 
mantenir total independència pel que fa a la tecnologia emprada per al Crawler i el Sistema 
d’anàlisi i representació de la informació. Aquest fet hauria d’incrementar les probabilitats de 
reutilització  del projecte doncs caldria fer poques modificacions per a adaptar-lo a les 
possibilitats pròpies de cada aplicació. 
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6. Distribució del codi font del projecte 

Com a mesura per assegurar la continuitat del projecte s’ha obert un compte al servei Github i 
s’hi ha pujat tot el codi font. L’anomenat servei fomenta la reutilització d’altres projectes fent 
servir el mecanisme dels forks i la contribució d’altres persones fent servir les peticions 
d’addició de codi extern,  d’aquesta manera s’obre una altra porta per a que el projecte pugui 
créixer. 

Descripció del webservice (WSDL) 

La descripció del webservice en WSDL es pot trobar al CD o a l’adreça següent: 

 https://github.com/fgalbanyupf/CrawlerWebService/blob/master/webservice_description.xml 

 

Codi font del projecte a Github 

• Crawler de referència, https://github.com/fgalbanyupf/CrawlerWebService 

• Processador d’Informació, https://github.com/fgalbanyupf/Processador-Informacio 

 

Llicència del codi font 

Tot codi propi del projecte es troba sota llicència BSD de 2 clàusules: 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
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7. Conclusió 

La problemàtica que pretén resoldre aquest sistema és la de com definir, de manera genèrica, un 
mètode per extreure la informació important d’un conjunt de planes web que es puguin trobar a 
internet. Durant el procés de desenvolupament s’ha comprovat que tant d’important és 
l’eficiència en cada algorisme de procés, com l’estratègia a nivell  global pel que fa a com flueix 
la informació. Aquest sistema ha de cobrir necessitats variables pel que fa a la capacitat de 
procés, ha de servir tant per un petit rastreig d’un sol domini, com per l’obtenció de dades en un 
sector més ampli com podrien ser tots els dominis possibles “.cat”. 

Aquesta necessitat de fer el sistema generalista en l’àmbit  i en la funció,  ha dirigit el projecte 
des dels bons inicis i ha forçat a recolzar-se sobre sistemes que es troben en implantació i 
funcionament en grans entorns de processat d’informació. Això vol dir, que si bé cada 
component ha estat triat per al seu bon encaix en la filosofia general del projecte, ha primat el  
que aquests subsistemes  de suport, a càrrec de les tasques de rastreig i persistència de dades 
principalment, siguin escalables i com a tals hi hagi exemples que en demostrin la seva 
viabilitat. Al final, la base per a que el projecte sigui realment escalable en la capacitat de 
procés, ha sigut la d’aïllar aquesta variable del propi projecte i traslladar-la a les eines que n’han 
permès el seu desenvolupament i al procés de desplegament de les mateixes. 

En aquest entorn amb un enfoc global, a banda de la variabilitat en la mida del conjunt de planes 
web objectiu, hi ha un altre factor que afecta molt al temps computacional requerit pel sistema 
durant tota la fase de procés, aquest factor és el sistema de plugins. El projecte es troba en 
l’àmbit experimental, com a tal, donada una plana web, no es fa cap premissa sobre el tipus de 
càlculs necessaris per a obtenir la informació. Els exemples exposats tracten temes tant diversos 
com: 

• Llengua de la plana: característica que fa referència a la tipologia del contingut. 

• Ubicació dels servidors: informació que es troba més enllà del que és una plana. 

• Extracció de correus electrònics: tractament mecànic del text d’una plana per a 
extreure’n fragments. 

Els tres exemples tracten visions completament diferents pel que fa a la informació obtinguda, 
addicionalment, cadascun té les seves pròpies particularitats en el procés de càlcul. Per a poder 
complir l’objectiu de ser un projecte reutilitzable ha calgut inevitablement augmentar el nivell 
de coneixements tècnics de l’usuari tipus. Això vol dir que, per a poder abastar el màxim 
nombre de possibilitats, el sistema parteix de la idea que l’usuari sabrà desenvolupar aquests 
petits processos, anomenats plugins, que serveixen per extreure la informació desitjada del 
conjunt estudiat. Inicialment, el projecte havia de ser usat per qualsevol tipus d’usuari, però no 
s’ha pogut mantenir aquesta premissa en totes les seves fases. De tota manera, l’aplicació pot 
funcionar sota dos perfils diferenciats, usuari bàsic i avançat, el primer no necessita 
coneixements específics ni en programació ni en tractament d’informació i pot executar tots els 
processos de l’eina, però no estarà capacitat per a desenvolupar nous sistemes d’extracció 
d’informació, aquesta tasca va a càrrec dels usuaris avançats. 

El projecte va començar amb una idea focalitzada en la detecció d’un idioma a la web, a mida 
que es van desenvolupar els primers prototips, va emergir la necessitat de trobar un sistema de 
representació de la informació i poder comparar els diferents mètodes per identificar l’idioma. 
Aquest va ser el desencadenant d’un canvi de rumb en quina seria la tasca principal del projecte 
i es va començar a treballar en la generalització de tots els processos. Aquesta premissa ha 
suposat un increment substancial en la complexitat tant de la fase de disseny com de 
desenvolupament de l’eina. Al pretendre donar respostes a tots els casos possibles, però alhora 
voler tenir una eina completament funcional s’ha hagut de dependre quasi completament de 
solucions de terceres parts per a les seccions del Crawler i el Sistema d’anàlisi i representació 
de la informació. Si bé aquestes solucions integrades garanteixen la continuïtat del projecte, al 
ser solucions de programari lliure, a la pràctica poden suposar una càrrega per al projecte. 
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En l’aplicació final, el plantejament del sistema ha donat resultats variables pel que fa a les 
cerques focalitzades en el contingut de les planes. Com s’ha comentat abans, va ser decisió de 
disseny el fet de separar la lògica del contingut de la de rastreig. El sistema vol ser generalista i 
com a tal, no es volia vincular el mètode d’obtenció de la informació al de tractament doncs 
limitaria el projecte pel que fa a la cardinalitat del conjunt de planes web objectiu. 
Addicionalment, no estaríem limitant la tasca del rastrejador a obtenir només informació sinó 
també a analitzar-n’he el contingut. Aquest sistema no reduiria temps de procés doncs 
igualment aquestes planes s’han de descarregar per al seu anàlisi. Sí que estalviaria espai 
d’emmagatzematge però també trencaria amb la possibilitat de reaprofitar el conjunt 
d’informació per a obtenir algun altre tipus de dades o en cas d’anàlisi iteratiu caldria tornar a 
descarregar tota la informació. És per això que es va optar pel mètode de la gàbia per simplificar 
el sistema de selecció de planes a nivell de crawler. Per això, quan s’utilitza el sistema per a fer 
cerques tipus “Totes les planes web que continguin la paraula informàtica dins el domini 
www.upf.edu”, el procés serà: 

1. Descarregar totes les planes www.upf.edu (segons sessió de rastreig) 

2. Extracció i enriquiment mitjançant plugins 

3. Explotació de la informació 

Al punt 1, s’obtindran totes les planes tinguin o no tinguin la paraula clau “informàtica”, al punt 
2 es destriaran quines planes són les que contenen aquesta paraula i al punt 3 es podran separar 
fent servir la informació del punt 2. 

Com s’ha comentat en la resta de punts, és difícil fer un sistema generalista que funcioni de 
manera eficient en tots els casos possibles, això s’ha comprovat durant el desenvolupament i 
posta en funcionament d’aquest projecte. La solució proposada basada en la fragmentació del 
problema en tres fases no és la més eficient per casos concrets, però tal i com s’havia plantejat 
des d’un inici, és generalista i tracta tots els àmbits proposats. 
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