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● Es un cercador de noticies inteligent, que 
aprén les preferencies dels suaris.

Què és YouRead?

A qui va dirigit?
● A tots aquells usuari que no desitgin o 

disposin de temps per a cercar les ultimes 
noticies en varies fonts d'informació.



  

Com funciona el sistema?



  

1 - Usuari

Problema:
- El nostre usuari vol estar informat.
- No vol perdre temps buscant fonts 
  d'informacio
- No li importa la tecnología que hi ha 
  darrera.

Solució:
- Entra a YouRead.
- Es crea un perfil amb les seves 
  preferencies.



  

2 - YouRead

Comptem amb:
 
- Multiples fonts d'informació.

 - Criteris de cerca customitzada.

 - Aprenentatge inteligent de
   les preferencies.

 - Analitzadors de text.



  

3 - Usuari

 Resultat final:
- L'usuari només es logeja.

- Llegeig les noticies 
  Customitzades.

- Pot canviar els seus criteris.

- Pot valorar les cerques.



  

Tecnologies

Clients
Servidors / Clients Servidors



  

Ferran Alvaro
> Servidor web

  - Respon als 

    navegadors web.

  - Controla el logueig,

    registre i preferencies 

    dels usuaris.

  - Ofereix les noticies 

   demanades al moment.



  

Daniel Blasco
> Client Android

  - client RPC

  - logueig, registre, 

    preferencies.

> Servidor per Android

  - servidor RPC

 - demana noticies, 

   i retorna la resposta



  

Rafa Gracia

> Servidor BD

  - eXist

    _ BD Open Source

    _ basat en XML

  

  - Guarda preferencies 

    de cada client.

  - Feeds mes importants



  

Miquel Perelló
> Client de RSS

  - Demanda de RSS's 

    a feeds.

> Servidor de RSS

  - Resposta de RSS's 

    adecuats sota 

    demanda



  

Realització del projecte



  

Gantt Servidor RSS



  

Gantt Client/Servidor Android



  

Gantt eXist



  

Gantt Servidor Web



  

Riscos Estratègia de Mitigació Pla de Contingència

Codificació de les fonts. Implentar o fer servir un 
conversor.

Acceptar només fonts amb un 
tipus concret de codificació. 
ex: utf-8.

Flexibilitat/eficiència d'eXist Estudiar les llibreries d'eXist, 
testing complet i proves 
d'estrès.

Cache de consultes.

Pèrdua/Inconsistència del codi 
del projecte.

Subversion + DropBox Recodificar només les parts 
importants.

Retard en resposta de les 
fonts

Implementació eficient.
Fonts òptimes.

- Buscar fonts més ràpides. 
- Cachés.

Interfície poc usable y/o 
amigable

Senzillesa com a eix bàsic de 
disseny.

- Fer servir templates 
predissenyades per a millorar 
l'aspecte.
- Fer servir Ajax per a la 
funcionalitat.

Interfície lenta en dispositius 
Android.

Disseny adequat i eficient. - Reduir funcionalitats i/o 
quantitat d'informació per 
consulta.
- Canviar mètode de 
comunicació client-servidor.

Riscos



  

La nostra web



  



  



  



  

L'aplicaió per a dispositius 
amb Android



  

Login i cerca



  

Resultat de la cerca
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