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RESUM(ABSTRACT) 

1.1 CATALÀ 

 

Durant els últims anys les despeses de les organitzacions en sistemes 

informàtics s’ha disparat degut a la digitalització de la majoria de processos que 

es realitzen. Si fa escassament tres dècades els ordinadors només s’utilitzaven 

en determinats àmbits dins d’una empresa, o en determinats tipus d’empreses, 

com la banca i òbviament les empreses tecnològiques, actualment és gairebé 

impossible pensar en qualsevol tipus d’empresa que no utilitzi ordinadors. 

Però, com totes les coses, els ordinadors es fan vells i és necessari reemplaçar-

los, i aquí és on el present treball intenta respondre a una simple pregunta: en 

quin moment és necessari canviar un ordinador?  

La majoria de les institucions es basen en l’antiguitat dels equips per canviar-los, 

en part perquè pensen que en 3, 4 o 5 anys els ordinadors ja no els serviran, 

però també en part perquè les grans empreses proveïdores d’ordinadors 

ofereixen contractes que inclouen la venda i el manteniment dels equips durant 

un cert temps. Però és un criteri vàlid? Molts ordinadors estan en perfecte estat 

quan es canvien i això suposa un cost extra per l’empresa. 

Per això en aquest treball s’intentaran analitzar altres aspectes que s’han de tenir 

en compte a l’hora de canviar un ordinador, com per exemple l’ús que se li dóna 

i el rendiment dels seus components més importants. Aquests anàlisis es 

realitzaran mitjançant una aplicació que s’encarregarà d’enregistrar l’ús de 

l’ordinador en el temps i, posteriorment, mostrar a l’usuari els resultats obtinguts 

de manera que pugui prendre ell mateix la decisió sobre si és necessari 

reemplaçar l’equip o potser només cal canviar un component. 
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1.2 CASTELLANO 

 

Durante los últimos años los gastos de las instituciones en sistemas informáticos 

se ha disparado debido a la digitalización de la mayoría de procesos que se 

realizan. Si hace escasamente tres décadas los ordenadores sólo se utilizaban 

en determinados ámbitos dentro de una empresa, o en determinados tipos de 

empresas, como la banca y obviamente las empresas tecnológicas, actualmente 

es casi imposible pensar en cualquier tipo de empresa que no utilice 

ordenadores. 

Pero, como todas las cosas, los ordenadores se hacen viejos y es necesario 

reemplazarlos, y aquí es donde el presente trabajo intenta responder a una 

simple pregunta: ¿en qué momento es necesario cambiar un ordenador? 

La mayoría de las instituciones se basan en la antigüedad de los equipos para 

cambiarlos, en parte porque piensan que en 3, 4 o 5 años los ordenadores ya no 

les servirán, pero también en parte porque las grandes empresas proveedoras 

de ordenadores ofrecen contratos que incluyen la venta y el mantenimiento de 

los equipos durante un cierto tiempo. ¿Pero es un criterio válido? Muchos 

ordenadores están en perfecto estado cuando se cambian y esto supone un 

coste extra para la empresa. 

Por ello en este trabajo se intentarán analizar otros aspectos a tener en cuenta 

a la hora de cambiar un ordenador, como por ejemplo el uso que se le da y el 

rendimiento de sus componentes más importantes. Estos análisis se realizarán 

mediante una aplicación que se encargará de registrar el uso del ordenador en 

el tiempo y, posteriormente, mostrar al usuario los resultados obtenidos de forma 

que pueda tomar él mismo la decisión sobre si es necesario reemplazar el equipo 

o quizás sólo se tiene que cambiar un componente. 
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1.3 ENGLISH 

 

In recent years the expenses of institutions in computer systems has skyrocketed 

due to the digitization of most processes performed. If barely three decades ago 

computers were used only in certain areas within a company, or in certain types 

of businesses, like banks and, obviously, technology companies, is currently 

almost impossible to think of any company that does not use computers. 

But like all things, computers get old and need to be replaced, and that is where 

this work tries to answer one simple question: at what point do we need to change 

a computer? 

Most institutions use the computer lifetime as the main reason to replace them, 

partly because they think in 3, 4 or 5 years computers will no longer useful but 

also in part because computer suppliers offer contracts including the sale and 

maintenance of the equipment for some time. But it is a valid criterion? Many 

computers are in perfect condition when changing and this is an extra cost to the 

company. 

This paper will try to analyze other aspects that must be taken into account when 

changing a computer, such as how it is used and the performance of their most 

important components. These analyzes will be performed using an application 

that will record the use of computer time and then display the results to the user 

so that he can make the decision about whether it is necessary to replace 

equipment or perhaps just change a component.  
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1  INTRODUCCIÓ 

1.1 FORMULACIÓ DEL PROBLEMA  

“Aquest ordinador no funciona”, “ja toca renovar els PCs”... són frases que a tots 

ens sonen i que més d’un hem formulat en més d’una ocasió però, realment 

tenim raó quan donem per fet que el nostre ordinador s’ha quedat obsolet i que 

necessitem un de més modern i potent?  

A nivell personal no suposa un greu problema, cadascú sap el que vol i necessita 

del seu ordinador i el compra en base a aquests dos aspectes, encara que també 

és important tenir en compte el tema econòmic, però normalment la majoria de 

la gent que es compra un ordinador prefereix fer un esforç econòmic per tenir-ne 

un de més potent.  

Però, i si parlem d’una organització que té més de mil ordinadors? La cosa 

canvia, i molt. En aquest els aspectes que s’han de tenir en compte inclourien el 

l’apartat econòmic i també la relació entre el cost de l’equip i la productivitat que 

genera, com més i millor s’aprofitin les característiques de l’ordinador millor 

inversió suposarà. Quan es planteja si s’han de canviar tants aparells, s’han 

d’estudiar quina part de les frases amb les que hem iniciat el document són 

certes i fins a quin punt. En molts casos, un bon manteniment dels equips, ja 

sigui desfragmentant els discs durs, controlant el número de programes 

instal·lats i quants d’aquests s’estan executant alhora... és l’única acció 

necessària perquè els ordinadors tornin a funcionar al màxim rendiment. Hi ha 

casos en que això només emmascara el problema durant algun temps fins que 

torna a aparèixer. En altres casos el problema no és de tot l’ordinador, pot ser 

que un dels components estigui molt desfasat i limiti el rendiment de la resta de 

l’equip. Per exemple, si ens gastem la majoria del pressupost en un processador 

i una placa base molt potent però després posem la memòria RAM més barata 

que trobem no podrem dir que l’ordinador no funcioni bé, és només una part que 

s’ha de millorar, en aquest cas la memòria.  

Per saber si realment és necessari canviar el PC complet o només algun 

component són necessàries eines que puguin determinar en quina situació ens 

trobem depenent de l’ús de l’usuari, perquè hem de tenir en compte que en una 
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empresa pot haver-hi un departament que només utilitzi eines d’ofimàtica, però 

també pot haver-hi un departament de disseny on l’ús dels ordinadors requereix 

molta més potència. Per tant, aquestes eines han d’analitzar l’ús que se li dona 

als PCs en el temps i veure, en els punts de màxim ús, quin són els colls 

d’ampolla del sistema per determinar si és necessari renovar l’ordinador o només 

una part d’aquest.  

En aquest projecte es desenvoluparan eines d’anàlisi complet dels PCs tenint en 

compte l’ús que se’ls hi dóna, partint de programes existents que analitzen parts 

específiques dels ordinadors i es mostraran els resultats de forma que se’n 

puguin extreure conclusions fàcilment. 

Cal destacar que el projecte forma part de la tesis doctoral de la directora del 

TFG. 

1.2 STAKEHOLDERS 

En aquest apartat es definiran els principals actors en aquest projecte, és a dir, 

a qui va dirigit el producte, qui en farà us... en definitiva, totes les persones que 

tinguin algun tipus de relació amb el projecte. 

 DIRECTORA DEL PROJECTE 

Al formar part de la tesis doctoral de la directora del projecte, la principal 

beneficiària del projecte i la que en farà més ús serà la mateixa directora. El 

principal benefici obtingut seran els resultats dels anàlisis, ja que paral·lelament 

a aquest projecte s’està dissenyant una base de dades que s’encarregarà de 

recollir els resultats d’anàlisis realitzats en diferents ordinadors per poder, 

posteriorment, generar informes d’estat dels ordinadors d’un departament d’una 

empresa, per exemple. 

 DESENVOLUPADOR 

Normalment els desenvolupadors del projecte no s’inclouen de forma explícita ja 

que en principi només s’encarreguen de realitzar el projecte i prou. En aquest 

cas, com que el projecte és un TFG, el desenvolupador també forma part dels 
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stakeholders ja que també se’n beneficiarà, en aquest cas servirà per acabar la 

carrera i rebre el títol universitari. 

També suposa la oportunitat de posar en pràctica tots els coneixements apresos 

durant la carrera. 

 INSTITUCIONS 

Al desenvolupar una eina destinada a organitzacions grans com empreses o 

institucions públiques, aquestes serien el client, és a dir, els que donarien ús i es 

beneficiarien del software desenvolupat. Al no ser un client únic, sinó que pot 

variar completament depenent de l’organització, es crearà un software genèric 

que pugui ser utilitzar per totes les institucions i per tant no participaran 

directament en el desenvolupament del projecte. 

 USUARIS 

Tot i que el projecte està destinat a institucions, qualsevol usuari podrà tenir 

accés al software, ja que serà un software lliure, i per tant el podrà utilitzar i també 

podrà accedir al seu codi per el que vulgui. Per tant també es pot considerar 

stakeholder qualsevol usuari que vulgui analitzar el seu ordinador personal.  

 

1.3 ESTAT DE L’ART 

 UN ORDINADOR, MÚLTIPLES COMPONENTS  

A l’hora d’analitzar el rendiment d’un ordinador[1] hem de tenir en compte un 

aspecte fonamental. El rendiment del PC ve donat per la intersecció del 

rendiment dels seus components. 

És important remarcar la paraula 

intersecció, perquè el rendiment global 

dependrà del rendiment del pitjor 

component de l’ordinador. Si tenim un 

processador d’última generació capaç de 

treballar en freqüències de rellotge molt 
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altes però la memòria RAM no és capaç d’arribar les seves velocitats el 

processador funcionarà com a màxim a la velocitat de la memòria. Això succeeix 

amb tots els components. 

A continuació descriurem les principals parts d’un ordinador:  

 Placa Base[2]: És la placa on 

es connecten tots els 

components del PC. 

Depenen del model accepten 

determinats tipus de 

processadors memòries, 

targetes de vídeo... Conté 

una sèrie de circuits 

instal·lats que serveixen per a 

comunicar les diferents parts 

de l’ordinador. 

 Processador[3]: És l’encarregat d’interpretar i executar les instruccions 

dels programes i processa les dades. Actualment els ordinadors tenen 

múltiples processadors. 

 Memòria[4]: és la memòria que s’utilitza com a memòria de treball pel 

sistema operatiu i la resta de programes. És un tipus de memòria no 

persistent, és a dir, un cop deixa de rebre corrent perd tota la seva 

informació. 

 Disc dur[5]: Unitat d’emmagatzematge massiu de l’ordinador. Al disc dur 

s’hi guarden totes les dades de l’ordinador, des del sistema operatiu, fins 

als programes, els documents els vídeos, música, etc. 

 Targeta de vídeo[6]: coneguda també com a GPU és la unitat encarregada 

de gestionar tot l’apartat gràfic del PC. Aquestes targetes calculen 

operacions gràfiques molt més ràpid que la  CPU i s’utilitzen principalment 

per a videojocs, tot i que també hi ha d’altres especialitzades en càlcul per 

aplicacions que requereixen molts càlculs, com autoCAD. 

 Targeta de xarxa[7]: Component que s’encarrega de permetre a 

l’ordinador connectar-se a internet, ja sigui de forma inalàmbrica com a 

través d’un cable ethernet. 
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 Font d’alimentació[8]: Component per on es connecta l’ordinador a la 

corrent i que s’encarrega de repartir l’electricitat a tots els components de 

l’equip. 

Hi ha altres components com el lector de DVD, la targeta de so[9] i la refrigeració 

que també són importants per al correcte funcionament del PC, però els 

mencionats a la llista són els que tenen una afectació més directa al rendiment 

dels ordinadors. 

Per tant el software es dedicarà a analitzar els components més crítics del 

sistema, que són el processador, la memòria, el disc dur i la targeta de xarxa. 

 ANÀLISIS DE RENDIMENT 

Per saber si un component específic i, en conseqüència, l’ordinador, funciona bé, 

cal realitzar anàlisis concrets de cada component crític però també s’ha de tenir 

en compte el tipus de programa que s’executa, ja que no és el mateix un 

ordinador en el qual s’executen únicament eines d’ofimàtica com el Word o 

l’Excel que un ordinador encarregat d’executar aplicacions de disseny gràfic que 

requereixen molta potència de càlcul i una targeta gràfica força potent. 

Il·lustració 1 Pàgina principal de la web Phoronix 
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Per això el més important a l’hora de fer un anàlisis del rendiment del PC és la 

interpretació dels resultats, ja que s’ha d’evitar tant que un ordinador no tingui el 

rendiment suficient ni que un ordinador només utilitzi un 10% del seu 

potencial[10]. 

Des del mateix moment que es van inventar els ordinadors ha existit una 

necessitat i, a vegades, obsessió en classificar els ordinadors segons el seu 

rendiment[11], basant-se en diferents tests, coneguts com a benchmarks, 

encarregats de classificar els components dels ordinadors segons el seu 

rendiment. De fet, hi ha webs especialitzades en analitzar diferents el rendiment 

dels ordinadors i els seus components, i que a més serveixen com a punt de 

divulgació de software lliure que els analitza, com Phoronix[12] i 

NotebookCheck[13]. La primera està especialitzada en analitzar sistemes Linux, 

és a dir, analitzar 

diferents components 

sobre sistemes Linux i 

treu conclusions de quins són més adequats per a cada tipus d’usuari. També 

s’hi poden trobar eines de software lliure per analitzar el hardware del nostre PC. 

La segona web, més coneguda pels usuaris Windows, és famosa per la les seves 

taules de comparació de diferents components, sobretot targetes gràfiques, i 

molts usuaris es basen en aquesta web a l’hora de triar diferents components pel 

seu ordinador. També es realitzen mols anàlisis d’ordinadors portàtils i, encara 

que el treball es centrarà principalment en ordinadors de sobretaula, el software 

desenvolupat també podrà ser utilitzat en ordinadors portàtils.  

 EINES D’ANÀLISIS 

Actualment existeixen incomptables eines software per avaluar el rendiment dels 

ordinadors, ni ha tant d’exclusius per a cada sistema operatiu com d’altres 

multiplataforma. De fet, un dels més coneguts per l’usuari mitjà és l’avaluació 

que et fa el mateix sistema operatiu de Windows[14],  on avalua diferents 

aspectes de l’ordinador i retorna una puntuació general entre 1,0 i 9,9 basant-se 

en la menor puntuació dels diferents tests realitzats, ja que com s’ha mencionat 

abans, el màxim rendiment de l’ordinador depèn del component amb el pitjor 

rendiment. 
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A la il·lustració 2 tenim un 

exemple dels resultats de 

l’anàlisis de Windows.  

A part de les eines 

proporcionades pel 

sistema existeixen altres 

programes que 

s’encarreguen d’analitzar 

els PCs: 

 PC Mark[15]: un dels 

més coneguts i 

utilitzats per fer un 

anàlisis complet del 

sistema. Analitza el 

tots els components 

de l’ordinador, ja sigui 

per separat o tots 

junts. També realitza proves sobre els programes més utilitzats.                          

 PassMark[16]: Mesura el 

rendiment del PC i comprova si està 

configurat perquè rendeixi al màxim 

de les seves capacitats. Hi ha un 

programa principal que inclou 

alguns tests i també es poden 

descarregar programes 

independents per fer anàlisis 

concrets. 

 
Il·lustració 4 Anàlisis de rendiment amb el PassMark 

Il·lustració 2 Resultat de l’anàlisi de rendiment amb el PCMark 

Il·lustració 3 Avaluació de Windows 
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 HWM BlackBox[17]: Un altre 

programa semblant als dos 

anteriors amb l’afegit que 

realitza els tests d’estrès del PC 

i aporta informació detallada 

dels components del PC així 

com dels seus drivers, 

freqüència de rellotge màxima 

en overclock...                                                      

    

També hi ha d’altres solucions 

especialitzades en analitzar un component concret del sistema: 

 GPU Caps Viewer[18]: és un programa gratuït que, a part d’oferir 

informació completa sobre la GPU del nostre ordinador, realitza una sèrie 

de tests per comprovar el seu rendiment. Només és compatible amb 

sistemes Windows. 

 MemTest[19]: software de la mateixa companyia que el Pass Mark 

especialitzat en anàlisis de la memòria RAM de sistemes amb arquitectura 

x86. 

 HDDScan[20]: programa que s’encarrega d’analitzar els disc durs en 

profunditat. No només valora el seu rendiment sinó que realitza tests 

d’estrès de lectura i escriptura per comprovar que funcionen correctament. 

Només és compatible amb sistemes Windows. 

Com aquests programes se’n poden trobar moltíssims fàcilment. De fet, si entrem 

a la pàgina web de softonic, on, encara que no és del tot recomanat, la majoria 

dels usuaris descarreguen aplicacions, podem trobar una secció especialitzada 

en aquest tipus de programes, evidenciant no només que la gent es preocupa 

per l’estat del seu ordinador, si no que també li agrada conèixer el seu rendiment 

màxim i comparar-lo amb altres ordinadors, ja que alguns programes et venen 

amb llistes de components per rendiment. 

 

 

Il·lustració 5 Resultat de l’anàlisi de rendiment amb el 

BlackBox 
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 NOUS COMPONENTS 

Cada poc temps apareixen nous components per a PC que milloren els anteriors, 

encara que en la gran majoria dels casos no cal actualitzar-los cada vegada pel 

més nou, ja que un component pot tenir una vida útil de 4-51 anys amb el 

rendiment desitjat. 

Però existeix un cas especial. Els discs durs sempre han estat els mateixos, i 

l’única gran diferència entre els discs durs que es té en compte és la seva 

capacitat, arribant a 2, 3, 4 TeraBytes. Però des da fa uns anys s’han introduït 

amb força els anomenats Discs Durs Sòlids (Solid State Disk SSD en anglès). 

Aquests discs multipliquen el rendiment dels discs convencionals, i normalment 

s’utilitzen per instal·lar-hi el sistema operatiu i tots els programes, ja que 

s’executen de forma més ràpida. De fet s’han fet proves on el sistema operatiu 

Windows 8 triga 36 segons en iniciar-se en un ordinador amb disc dur normal i 8 

segons en el mateix ordinador però amb un disc dur sòlid. 

Per tant el disc dur sòlid és un cas diferent a la resta, ja que si tenim la oportunitat 

d’adquirir-lo sempre serà la millor opció, i només caldrà tenir en compte que la 

seva capacitat no és tant gran, com a molt arriben a 512 GB, encara que en 

organitzacions grans normalment es treballa amb les dades en un NAS i no es 

guarda gaire informació al PC. 

 CONCLUSIONS 

De totes les eines que s’han analitzat s’ha vist que la majoria no analitzaven el 

comportament de la màquina en condicions normals, sinó que el que feien era 

realitzar uns tests d’estrès a l’ordinador per conèixer el seu màxim rendiment. 

Tot i això, si que s’han agafat algunes idees com el fet de presentar els resultats 

en forma de gràfiques o amb elements que facilitin l’anàlisi dels resultats. A més, 

a part de les eines completes que s’han mencionat, també s’han trobat diferents 

interfícies de programació d’aplicacions (API) que ofereixen funcionalitats per 

obtenir informació de l’ús dels components en temps reals. 

                                            
1 Dades basades en el període entre substitucions dels PCs a la UPC 
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Un altre punt  a destacar és l’objectiu d’aquest tipus d’eines. En la majoria els 

resultats són puntuacions determinades per les empreses que desenvolupen les 

eines i sempre es busca el màxim rendiment de l’ordinador, en quasi ninguna es 

té en compte l’ús que fa l’usuari del seu ordinador. 
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2 ABAST DEL PROJECTE 

2.1 OBJECTIUS 

Per ajudar a organitzacions que disposen de molts equips informàtics a prendre 

decisions sobre si és necessari o no la substitució d’aquests es desenvoluparà 

un software que integri diferents eines d’anàlisi de components crítics dels 

ordinadors i realitzi un estudi sobre el seu rendiment al llarg del temps per 

determinar quin o quins elements son els colls d’ampolla del sistema.  

El projecte es dividirà en tres parts diferenciades:  

1. Estudi de les eines existents que realitzen tasques d’anàlisi dels 

components del sistema, ja siguin de components específics o de tot el 

sistema, tant de pagament o gratuïtes. En aquest punt tampoc es tindran 

en compte les plataformes on s’executen aquestes eines tot i que l’objectiu 

final és que el software que es desenvolupi es pugui utilitzar en diferents 

plataformes. Aquest estudi es realitzarà a l’apartat de l’estat de l’art. 

2. La segona part consistirà en triar les eines2 que puguin ser reaprofitades 

i desenvolupar el software necessari per l’objectiu del projecte. La intenció 

és reaprofitar el màxim d’eines d’anàlisi possibles i que el software 

desenvolupat s’encarregui d’utilitzar aquestes eines per fer un anàlisi 

complet de l’ús dels recursos del PC i mostrar la informació obtinguda de 

tal manera que sigui fàcil i ràpid per l’usuari decidir si necessita o no 

canviar l’equip o només algun component. També es faran nombroses 

proves del software en diferents tipus d’equips per millorar-lo.  

3. L’últim pas consistirà en implementar aquest software en una organització 

real per comprovar la seva efectivitat.  

Per complir els objectius marcats s’hauran de complir els següents requisits:  

 El software realitzarà tests de rendiment del PC globals i per components.  

 El software mostrarà els resultats de forma entenedora per l’usuari. La 

forma més senzilla són mitjançant gràfiques.  

                                            

2 eines: les eines que s’utilitzaran en el software final seran gratuïtes i provinent de fonts de 
software lliure 
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 El software ha de poder ser executar en diferents sistemes operatius.  

 El software desenvolupat serà lliure i qualsevol persona podrà accedir al 

codi d’aquest i modificar-lo.  

 S’intentarà aprofitar totes les eines d’anàlisi de software lliure existents al 

mercat.  

2.2 OBJECTIUS ACADÈMICS 

Tal i com es va determinar a l’hora d’inscriure el projecte, aquest té un seguit 

de competències tècniques que s’hi relacionen. A continuació, s’especifica 

aquest conjunt, juntament amb l’identificador de la competència tècnica, que es 

referirà si s’esmenten a la resta del document. 

CES1.1: Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software 

complexos i/o crítics. [Molt] 

CES1.3: Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la 

construcció de software que es poguessin presentar[Una mica] 

CES1.5: Especificar, dissenyar, implementar i avaluar bases de dades. [Una 

mica] 

CES2.1: Definir i gestionar els requisits d'un sistema software. [Bastant] 

 

2.3 PROBLEMES I SOLUCIONS  

 MAL DISSENY  

L’èxit o el fracàs del projecte recau en gran mesura en el plantejament d’aquest. 

En aquest cas concret on s’aprofitaran les eines ja existents per desenvolupar el 

projecte és important realitzar un bon document de l’estat de l’art per poder triar 

les eines que més s’adeqüen al nostre projecte.  

 Probabilitat: poc probable 
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 Control: En aquest cas una dedicació més extensa a realitzar l’estat de 

l’art i l’ajuda de la directora del projecte seran molt útils per evitar un mal 

disseny del projecte.   

 TEMPS LIMITAT  

Un altres dels aspectes més importants a l’hora de realitzar un projecte és 

l’organització del temps del que es disposa, en aquest cas força limitat, 4 mesos 

aproximadament, tot i que per motius aliens al projecte al final el temps de 

duració del projecte han estat 8 mesos, però el període total que s’ha dedicat al 

projecte és semblant al plantejat inicialment. Sempre poden aparèixer 

complicacions que provoquen que es paralitzi temporalment el projecte i després 

no quedi temps... Per això és molt important realitzar una bona planificació, el 

més realista i detallada possible, sempre deixant un marge de temps en cada 

procés per possibles problemes que puguin aparèixer.  

 INTEGRACIÓ DE DIFERENTS SOFTWARES  

Es possible que un cop triades les eines que utilitzarem per realitzar el projecte 

hi hagin problemes a l’hora d’integrar-les en una de sola, ja que tant el format 

d’entrada de dades com de sortida seran diferents per cada aplicació i això 

requerirà un temps extra d’adaptació del software. En aquest cas la tria de les 

eines que s’utilitzaran és clau i s’utilitzarà un entorn de programació en el qual el 

desenvolupador es trobi més còmode treballant.  

 INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS  

Tenint en compte que l’objectiu del projecte és crear un software que s’encarrega 

de recol·lectar dades per, posteriorment treure unes conclusions sobre si el 

rendiment del PC analitzat és òptim, necessita algun canvi, o s’ha de substituir 

completament, s’han de definir els estàndards de valoració dels PCs de manera 

que el software sigui realment útil. Per exemple, si el resultat de l’anàlisi mostra 

que la memòria RAM s’utilitza de mitjana més d’un 80%, no es pot concloure que 

funciona perfectament i que no cal canviar-la. I al contrari, que s’utilitzi de mitjana 

un 40% de la memòria i es recomani canviar-la. Per això s’han de realitzar forces 
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proves en diferents PCs per poder ajustar al màxim a la realitat les conclusions 

dels anàlisis.  

 MULTI PLATAFORMA  

La intenció del projecte és que el software que es desenvolupi pugui funcionar 

en diferents sistemes operatius, però és de sobre conegut que hi ha molts 

impediments pels quals s’haurien de crear versions específiques per a cada 

sistema operatiu. Per això, si no és possible crear un software multi plataforma, 

el que es faria seria enfocar els esforços en el sistema operatiu que s’utilitza més 

comunament en les organitzacions i empreses, segurament Windows.  

2.4 METODOLOGIA  

Degut al poc temps del que es disposa per realitzar el projecte la millor manera 

de desenvolupar-lo és mitjançant metodologies àgils i amb objectius concrets i a 

curt termini, com és el cas de les entregues de GEP.  

Al ser un treball individual moltes de les metodologies àgils no es poden aplicar 

ja que estan destinades a treballs en grup, però hi ha molts conceptes i idees 

que es poden reaprofitar per a aquest tipus de projecte.  

S’aprofitaran conceptes apresos a les assignatures d’enginyeria de requisits i de 

projecte d’enginyeria del software, on primer es definien de forma concreta els 

objectius i requisits del projecte, s’acordaven amb els stakeholders i després es 

passava a la part de desenvolupar el producte de forma iterativa.  

 ITERACIONS CURTES  

Un dels principis de les metodologies àgils és la reducció dels terminis respecte 

als mètodes tradicionals. En aquest projecte els terminis vindran determinats pel 

nombre d’eines que s’hagin d’integrar, i el que es farà serà que cada iteració 

inclogui l’adaptació d’una eina al software final i comprovar el seu funcionament. 

Aquest tipus d’iteracions obliguen a centrar-se només en una part concreta del 

projecte, fent que els possibles errors se solucionin ràpidament i també ajuden a 

conèixer amb més precisió l’estat del projecte en cada moment,  
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 FEEDBACK CONSTANT  

Tant a la part de planificació del projecte que es realitza a GEP com en el 

desenvolupament tècnic del projecte és important rebre informació constant del 

“client”, que en aquest cas són els professors de GEP i la directora del projecte, 

que ajudin a millorar el projecte i corregir errors i/o a animar a l’alumne a seguir 

treballant, ja que tant si el feedback és bo o dolent tindrà un efecte positiu en el 

projecte. En conclusió, com més feedback hi hagi, millor pel projecte.  

 DESEVOLUPAMENT GUIAT PER PROVES 

Una de les parts més complicades a l’hora de realitzar un projecte és descobrir i 

corregir tots els errors que pugui tenir el programa, ja que com més aviat es 

detectin, més fàcils de solucionar i menys afectació al sistema en general. Per 

aquest motiu, a mesura que s’afegeixin noves funcionalitats al sistema, es 

provaran a fons abans de passar a desenvolupar nou codi. 

2.5 EINES DE SEGUIMENT  

Per dur a terme el projecte, i tractant-se d’un projecte de desenvolupar un 

software el més adequat és utilitzar un repositori online per poder accedir al codi 

des de qualsevol màquina i plataforma, i els més utilitzats són Git i Github. Git 

s’utilitzarà per guardar el codi i documentar-lo detalladament, ja que obliga a fer-

ho cada vegada que fem un commit, i això reforça la idea de iteracions curtes. 

Per altre banda el Github ens ofereix el repositori Git i a més inclou un sistema 

de fites que permet, mitjançant tickets, fer un seguiment més ràpid i precís del 

desenvolupament del projecte.  

2.6 MÈTODE DE VALIDACIÓ  

Per fer un seguiment general del projecte s’ha acordat amb la directora que es 

realitzaran reunions setmanals via correu electrònic per comentar l’estat del 

projecte i qualsevol dubte. Tanmateix, si en qualsevol moment hi ha la necessitat 

de comentar qualsevol dubte, la via del correu electrònic està oberta en tot 

moment. Les reunions presencials han quedat limitades a ocasions on s’hagi 
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acabat una fita important o s’hagin de fer presentacions del projecte o preparació 

de la defensa d’aquest. 

També aprofitarem les entregues de l’assignatura de GEP(Gestió de Projectes) 

per compartir tota la documentació generada en cada entrega, i quan es passi a 

desenvolupar el software es podrà fer un seguiment a través del GitHub, on tant 

la directora com el desenvolupador tindran accés per consultar l’evolució 

d’aquest.  
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3 PLANIFICACIÓ 

3.1 CALENDARI  

El projecte té una durada aproximada de quatre mesos i mig, tenint en compte 

que el seu començament coincideix amb l’inici de GEP, a principis de setembre, 

i definint com a data final el dia de la defensa del projecte, que és a finals de 

gener de 2015.  

Tot i que la defensa del projecte es realitza al gener de 2015 la intenció és acabar 

el projecte abans de les vacances de nadal per disposar de més temps per 

preparar la defensa del projecte.  

Al ser una planificació temporal és probable que en algun moment la planificació 

varií de la que es presentarà a continuació, ja sigui allargant la duració d’algunes 

tasques, com canviar l’ordre d’execució d’algunes tasques, afegir-ne de noves 

eliminar-ne algunes, ...  

Degut a problemes aliens al projecte, la duració d’aquest s’ha allargat quatre 

mesos més, fins a l’abril de 2015, on durant la setmana del 20-26 d’aquest més 

es realitzarà la presentació del projecte. 

 

3.2 DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES  

 PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE  

Aquesta part és la que s’està realitzant en aquests moments i inclou la majoria 

dels lliuraments que es realitzaran durant l’assignatura de GEP.  

És la fase més important del projecte ja que aquí es definiran tots els aspectes 

del projecte en quan a què i com es realitzarà el projecte, des de l’abast i els 

seus objectius finals fins a la seva planificació detallada, el seu pressupost i un 

estat de l’art inicial.  

Un cop realitzada aquesta part del projecte ja quedaran definits tots els aspectes 

no relacionats directament amb el projecte i la feina que quedarà per fer serà la 

relacionada amb el projecte.  

Aquesta fase dura aproximadament un més, des del 8 de setembre fins al 12 

d’octubre.  
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Aquesta fase s’ha desenvolupat d’acord amb la planificació inicial. 

 ANÀLISIS I DISSENY DEL SOFTWARE  

En aquesta fase és on es generarà la majoria de la documentació del projecte, 

ja que aquí la principal tasca serà fer un anàlisis molt extens del projecte, en 

aquest cas un anàlisis a fons de les eines existents d’anàlisi de components 

crítics del sistema3 per triar les més adequades pel nostre projecte.  

Durant l’anàlisi es definiran també de forma detallada tots els objectius, requisits, 

característiques i casos d’ús del software que es desenvoluparà.  

Un cop acabat l’anàlisi es passarà a fer un disseny tècnic de com serà el software 

del projecte, és a dir, es generarà l’arquitectura del software, incloent diagrames 

de classes, diagrama dels casos d’us, el disseny de la interfície, base de dades, 

controladors, etc.  

Per realitzar tant l’anàlisi com el disseny es partirà del document de l’estat de l’art 

creat durant la fase de planificació, al qual s’afegirà tota la informació nova 

recol·lectada.  

Aquest pas del projecte s’espera que es pugui realitzar en 4 setmanes, des del 

12 d’octubre fins al 9 de novembre, encara que havent realitzat altres projectes 

de software és probable que s’allargui alguna setmana més, però tenint en 

compte que la part d’implementació depèn d’aquesta fase, com més ben 

documentada i detallada aquesta part és probable que el temps dedicat a la 

implementació es pugui reduir.  

Degut a diversos contratemps aquesta part s’ha allargat fins al 23 de desembre 

de 2014. 

 IMPLEMENTACIÓ DEL SOFTWARE  

En aquesta part del projecte s’haurà generat tota la documentació necessària 

per poder crear el software que necessitem. Per a realitzar la implementació 

seguirem les pautes descrites en el document anterior sobre les metodologies 

                                            
3 Components crítics del sistema: CPU, memòria RAM, disc dur, GPU, targeta internet, placa base, targeta 

so, font d’alimentació.  
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àgils, és a dir, iteracions curtes i ben definides per a cada eina que s’integri al 

software definitiu.  

Però abans de començar la implementació es dedicarà un temps a la preparació 

de l’entorn on es treballarà, que pot comportar la instal·lació d’algun framework 

de programació més alguns plugins. El fet de treballar amb un portàtil fa que 

aquest pas sigui més senzill ja que només caldrà realitzar-lo en un sistema, ja 

que s’utilitzarà el mateix al llarg de tot el projecte.  

Cal remarcar que les primeres iteracions es dedicaran a crear una base de dades 

i una interfície gràfica on s’integraran totes les eines.  

Aquestes iteracions inclouran els següents passos:  

3.2.3.1 DOCUMENTACIÓ  

El primer pas que es farà en cada iteració serà seleccionar i estudiar a fons la 

documentació necessària per realitzar-la. Aquest pas inclou no només la 

documentació de la part específica de la part de software que es desenvolupa, 

sinó que també hem de tenir en compte els objectius i els requisits generals del 

projecte.  

3.2.3.2 IMPLEMENTACIÓ CAPA DE DOMINI  

Un cop seleccionada tota la informació necessària passarem a implementar la 

capa de domini de la part del software que s’està desenvolupant, incloent tots els 

controladors i classes necessaris . Aquesta part és la comportarà més feina ja 

que a la capa de domini és on s’executen els processos necessaris per satisfer 

els casos d’ús i perquè és on s’integraran les diferents eines d’avaluació, per 

tant, és on poden aparèixer més problemes.  

3.2.3.3 INTEGRACIÓ AMB LA CAPA DE DADES  

Un cop implementada i provada la capa de domini caldrà integrar-la amb la capa 

de bases de dades, per poder guardar les dades generades pels diferents 

processos de forma homogènia, facilitant la seva interpretació posterior.  

3.2.3.4 INTEGRACIÓ AMB LA INTERFÍCIE  

Un cop feta la integració amb la base de dades farem el mateix amb la capa de 

la interfície, per assegurar-nos que la informació es mostra on volem i de la forma 

que volem.  
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3.2.3.5 PROVES I DOCUMENTACIÓ  

Un cop acabada la implementació en totes les capes es realitzaran una sèrie de 

proves per comprovar que tot funciona correctament i que es segueixen complint 

tots els requisits.  

 

Aquesta fase durarà aproximadament un mes i mig, des del 10 de novembre fins 

al 21 de desembre, coincidint amb la finalització de classes de la FIB.  

Finalment la fase de desenvolupament s’ha realitzat des del 7 de gener fins al 29 

de març. 

 PROVES I POSADA EN MARXA  

L’objectiu final del software és ser utilitzat en institucions que disposin de molts 

equips informàtics, per tant un cop acabat el software, a part de generar un 

manual d’usuari i la documentació sobre aquest, es faran proves en una institució 

gran, encara no està definida quina, i d’aquest procés s’encarregarà 

principalment la directora del projecte.  

Altrament es faran proves en diferents ordinadors que no són d’institucions, com 

per exemple ordinadors personals, per poder tenir almenys alguns resultats de 

l’execució del programa.  

 PREPARACIÓ DE LA DEFENSA  

Aquesta fase es realitzarà durant el mateix període que l’anterior. Aquesta part 

consistirà en unificar tota la documentació generada de forma ben estructurada 

i a prepara la defensa del TFG.  

Es realitzarà un cop acabada la fase d’implementació, i durarà un mes 

aproximadament, del 22 de desembre fins al 25 de gener, ja que les 

presentacions estan programades per la setmana del 26-30 de gener. Finalment 

aquesta fase s’ha realitzat, juntament amb les proves, durant el més d’abril. 
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3.3 VALORACIÓ D’ALTERNAT IVES PLA D’ACCIÓ  

 3.3.1 TEMPS ESTIMAT 

Fase Temps de dedicació 

Planificació  60  

Anàlisis i disseny  150  

Implementació  200  

Proves  30  

Preparació de la defensa  40  

Total  480  

Taula 1 Fases i duració del projecte 

 PLA D’ACCIÓ  

A l’utilitzar metodologies àgils, encara que apareguin problemes durant el 

transcurs del projecte la planificació es pot modificar per poder complir els límits, 

altrament a cada fase del projecte se li han afegit unes hores de treball que en 

principi no són necessàries i que en cas de necessitat es poden utilitzar. I al 

contrari, si una fase acaba abans de la data fixada automàticament es 

començarà amb la següent fase i el temps sobrant es podrà utilitzar en les 

següents parts del projecte. 

Durant i al final de cada fase es produiran reunions amb la directora, ja siguin 

presencials o via xat, per fer una comprovació de que la fase s’ha acabat amb 

èxit i es pot seguir amb la següent.  

Partint del temps estimat i tenint en compte la durada del projecte s’han calculat 

unes 19 setmanes des del 8 de setembre fins al 25 de gener, restant-li una per 

les vacances de Nadal, i surten unes 25 hores setmanals, o 3,5 hores diàries. 

Tenint en compte que el TFG equival a 18 ECTS i un ECTS són 25 hores, haurien 

de sortir unes 450 hores, força aproximat al càlcul que s’ha fet del projecte i 

perfectament viable en qualsevol cas.  
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Finalment, dels 8 mesos que ha durat el projecte, s’hi han dedicat 

aproximadament 6, amb fases en que el ritme de feina ha estat força lent, i altres 

on s’hi ha dedicat més hores diàries de les estipulades. 

3.4 RECURSOS  

Per realitzar el projecte s’utilitzaran els següents recursos:  

 Portàtil Sony Vaio VPCEB1Z1E amb Windows 8.1 Pro i Ubuntu 14.04 LTS  

 Microsoft Office 2010, Project 2010, Excel 2010, Power Point 2010 per 

generar la documentació  

 Entorn de programació: Eclipse més diferents plugins de disseny 

d’interfície. 

 Disseny i documentació del software: Enterprise Architect  
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3.5 DIAGRAMA DE GANTT INICIAL*  

 

*Les tasques de RAM, Disc dur, GPU... són les mateixes que les de CPU, per qüestions d’espai es mostren reduïdes. 
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3.5 DIAGRAMA DE GANTT FINAL 
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4 PRESSUPOST I IMPACTE SOCIAL 

 

4.1 IDENTIFICACIÓ I ESTIMACIÓ DELS COSTS 

Els costos del projecte estan directament relacionats amb els recursos descrits 

en l’entrega anterior, tant el hardware, el software com també els costos humans. 

Per tant el pressupost tindrà en compte tots aquests aspectes. 

Per concloure si el projecte és viable i té un cost adequat a la seva magnitud es 

tindran en compte els salaris mitjans dels diferents membres de l’equip i ho 

compararem amb les hores que suposadament s’han de dedicar al TFG tenint 

en compte el nombre de crèdits que té. 

Per fer la gestió de despeses classificarem els recursos entre recursos humans 

i recursos no humans. 

 RECURSOS HUMANS 

El projecte serà desenvolupat per una persona, per tant, aquesta serà 

l’encarregada de ser tant el project manager com l’analista, l’arquitecte de 

software i el tester. Partint de la taula de temps de l’entrega anterior i els salaris 

mitjans de cada un dels diferents rols del desenvolupador del projecte estimem 

els següents costs. 

Després d’investigar els salaris dels diferents rols que apareixen podem fer la 

següent aproximació4: 

 Project manager: 40 euros/hora 

 Analista: 35 euros/hora 

 Arquitecte: 35 euros/hora 

 Tester: 25 euros/hora 

 

                                            
4 Dades basades en experiència personal i coneguts així com de diferents 
articles[21][22][23] 
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Un cop tenim totes les dades fem el càlcul dels costos humans del projecte per 

a cada fase i el total: 

 

Fase 
Temps de dedicació (en hores)  

Cost 

estimat (€) 

Project 

Manager 

Analista Arquitecte Tester 

Planificació 60 0 0 0 2.400,00 

Anàlisis i 

disseny 

30 50 70 0 5.400,00 

Implementació 10 0 170 20 6.850,00 

Proves 10 0 0 20 900,00 

Preparació de la 

defensa 

40 0 0 0 1.600,00 

Total 150 50 240 40 17.150,00 

Taula 2 Costos humans per fase 

També veiem el cost per rol: 

Rol Hores 

previstes 

Preu per 

hora (€) 

Cost 

estimat (€) 

Project Manager 150 40,00 6.000,00 

Analista 50 35,00 1.750,00 

Arquitecte/Programador 240 35,00 8.400,00 

Tester 40 25,00 1.000,00 

Total 480  17.150,00 

Taula 3 Costos humans per rol 

 RECURSOS NO HUMANS 

A la part de recursos humans també podem identificar dues categories 

diferenciades, hardware i software, per tant es faran càlculs separats. Al contrari 

que en els recursos humans, aquí hem de tenir en compte el temps de vida tant 

del software com del hardware i per tant l’amortització que se’n farà. 

4.1.2.1 HARDWARE 
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A l’hora de realitzar totes les fases del projecte seran necessaris una sèrie 

d’elements hardware. Tenint en compte que la vida útil del hardware és d’uns 5 

anys pel PC i que el temps d’amortització són 5 mesos calculem els costos 

següents: 

Producte Preu (€) Unitats Vida útil 

(anys) 

Amortització 

(€) 

Sony Vaio VPCEB1Z1E  864,00 1 5 72,00 

Pantalla LG Flatron 

M2362D 

230,00 1 5 19,17 

Ratolí Modecom 10,00 1 2 2,00 

Teclat logitech  30,00 1 5 2,50 

Tablet BQ Edison 2 

QC 

250,00 1 4 26,00 

Total 1384,00 5  121,67 

Taula 4 Despeses de hardware 

4.1.2.2 SOFTWARE 

En quan a despeses de software partirem de la base de que no es disposa del 

software de Microsoft gratuït a través de la UPC i contarem els preus reals 

d’aquest software. Al igual que en el hardware, també s’ha tingut en compte 

l’amortització. 

Producte Preu (€) Unitats Vida útil 

(anys) 

Amortització 

(€) 

Windows 8.1 Pro 279,00 1 3 38,75 

Microsoft Project 

Professional 2013 

1.369,00 1 4 142,60 

Microsoft Office 

Professional 2013 

539,00 1 4 56,14 
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Enterprise 

Architect Desktop 

Edition 

105,00 

(135$) 

1 5 8,75 

Eclipse 0,00 1 4 0,00 

Sublime Text 2 0,00 1 4 0,00 

Total 2292,00 6  246,24 

Taula 5 Despeses de software 

4.1.2.3 TOTAL 

 Finalment unint les despeses calculades obtenim la següent taula. 

Taula 6 Despeses no humanes totals 

 ALTRES DESPESES 

A part de les despeses mencionades anteriorment també existeixen d’altres que 

no es tindran en compte els costos d’oficina, llum, aigua, etc. perquè el projecte 

es desenvoluparà o bé a una casa particular o bé a instal·lacions de la UPC, i no 

suposa un cost extra respecte altres projectes desenvolupats a la universitat. 

Tampoc es tindran en compte els desplaçaments que es puguin produir a la 

universitat o per realitzar reunions presencials amb la directora del projecte. 

Com a molt es podria computar com a despesa la connexió a internet des de 

casa, que són 52 euros al més aproximadament durant 5 mesos de projecte 

suposa un total de 260 euros. 

 PRESSUPOST TOTAL 

Un cop calculats totes les diferents despeses del projecte unim els gestos en una 

sola taula: 

Tipus Preu (€) 

Hardware 121,67 

Software 246,24 

Total 367,91 
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Taula 7 Despeses totals 

4.2 VIABILITAT ECONÒMICA 

Tenint en compte el pressupost necessari per a realitzar el projecte i que en el 

nostre cas tot l’apartat del hardware ja està amortitzat i que tot el software s’ha 

obtingut gratuïtament a través dels convenis de la UPC amb Microsoft o a través 

de software lliure, les despeses finals es redueixen als recursos humans, i al ser 

un projecte de TFG de 15 crèdits ECTS, les hores estan dins dels límits calculats 

en l’entrega anterior. 

Per tant podem deduir que el projecte és perfectament viable tant en temps com 

en pressupost. 

Per altra banda, si fos un projecte per a una empresa real s’haurien d’incloure, a 

part del pressupost realitzat, tots els costos que comportaria unes oficines on 

treballar, però veient que la majoria de despeses es podrien amortitzar en altres 

projectes podem afirmar que el projecte seria viable. 

4.3 CONTROL 

Com que la part de recursos no humans és una inversió inicial no se’n pot fer un 

control constant ja que només es podrà comparar el cost final amb el cost calculat 

en el pressupost un cop acabi el projecte. 

Però de la part de recursos no humans si que es pot i s’ha de fer un control 

constant, per això el que es farà és un anàlisis dels costos al final de cada fase 

del projecte tenint en compte les hores totals dedicades i comparar-lo amb el 

pressupost estimat en aquest document. Si es produeix una diferència notable, 

ja sigui per passar-se molt del pressupost estimat o per quedar-se molt curt, es 

Tipus Preu 

Recursos humans 17.150,00 

Recursos no humans 367,91 

Altres despeses 260,00 

Total 17.777,91 
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realitzarà un estudi per esbrinar perquè s’ha produït aquesta diferència i 

s’intentarà corregir les estimacions de pressupost del les següents fases per 

crear-ne un pressupost més exacte. 

Tot i que aquest anàlisis es farà al final de cada fase, es posarà un èmfasi 

especial en al final de les fases d’anàlisi i disseny i la de implementació, que són 

les dues més importants i en les que es poden produir més diferències entre la 

planificació inicial i el resultat final. 

4.4 SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL 

Per realitzar aquest apartat s’han contestat un seguit de preguntes de les quals 

se n’ha extret una puntuació que ens ha ajudat a determinar si el projecte és 

viable tant econòmicament, com social i ambiental. 

 ECONÒMICA 

Per considerar que un projecte és viable econòmicament és bàsic realitzar una 

avaluació de costos, tan materials com de recursos humans, la qual podem 

trobar en apartats anteriors d’aquest document. També s’han establert protocols 

per controlar i ajustar el pressupost durant la realització del projecte. 

Comparat amb projectes reals podríem afirmar que el projecte seria competitiu 

amb el pressupost dissenyat. És cert que el projecte es podria fer en menys 

temps, però això només seria possible o bé augmentant el personal del projecte, 

o realitzant el projecte a temps complet, és a dir, unes 8 hores al dia, fet que 

resulta impossible degut als altres compromisos tant de feina com d’universitat 

que té el desenvolupador. En el primer cas el cost seria major i en el segon 

disminuiria considerablement. Com que s’ha realitzat un bon estudi de l’art, la 

distribució del temps en les diferents tasques és el més adequat. El projecte 

forma part de la tesis doctoral de la directora del TFG però es desenvoluparà de 

forma independent. 
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 SOCIAL 

La situació de crisis del país fa que aquest projecte sigui realment útil per les 

empreses que l’utilitzin, ja que la intenció d’aquest és reduir costos en el tema de 

substitucions d’equips informàtics i que les substitucions que es facin sigui 

realment útils i necessàries. El producte és necessari ja que moltes 

organitzacions estan enrederint el canvi de PCs i, tot i que s’estalvien diners, en 

alguns casos provoca problemes per aconseguir un bon rendiment de treball. 

Pels usuaris aquest producte els assegura que sempre sabran si el seu equip és 

el més adequat per les seves necessitats i quan hi ha problemes podran conèixer 

ràpidament l’origen del problema.  

No es poden considerar perjudicats, però la intenció del projecte és evitar 

comprar ordinadors o components no adequats als usuaris i si això significa 

comprar menys llavors no beneficia als venedors d’aquests tipus de productes. 

 AMBIENTAL 

El principal, i quasi únic, recurs que s’utilitzarà durant el projecte serà un 

ordinador portàtil. Aquest ordinador té un consum d’electricitat que s’ha de tenir 

en compte, però com que aquest ordinador és el que s’utilitza per realitzar altres 

tasques (feina universitat, navegar, jugar,...) no suposa un increment significatiu 

en el seu consum. A més, l’antiguitat de l’ordinador (4 anys i mig) fa que el seu 

cost estigui amortitzat. 

Com que el projecte es realitza, tant la documentació com el programa, de forma 

totalment virtual, no existeixen consums extres de paper i altres materials. 

També s’aprofiten recursos d’altres projectes, en aquest cas eines software, 

estalviant així temps i diners de desenvolupament. I al ser un producte software 

no es requereix cap cost de fabricació ni es generarà cap tipus de contaminació, 

ni ens hem de preocupar pel reciclatge. 

Al ser un producte de software lliure el projecte es podrà reaprofitar per qualsevol 

altre projecte, investigació... 
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5 ANÀLISI DE REQUISITS 

En aquest apartat es definiran tots els objectius del software com a requisits tan 

funcionals com no funcionals. Es desenvoluparà un esquema conceptual i els 

seus respectius casos d’ús. 

5.1 REQUISITS 

Els requisits del sistema es classifiquen en dos tipus: funcionals i no funcionals. 

Els primers mostren les característiques de l’aplicació, és a dir, la seva 

funcionalitat. Els no funcionals, en canvi, són independents de les 

característiques del sistema i serveixen per definir les condicions que ha de tenir 

el software per avaluar-ne la seva qualitat. 

 REQUISITS FUNCIONALS 

En aquest apartat es definiran les diferents funcionalitats del sistema. Si bé no 

s’especifica als propis requisits funcionals, es considera que l’actor serà l’usuari 

(que és qui utilitzarà l’aplicació), que haurà de ser capaç d’efectuar qualsevol 

dels requisits indicats en el moment que ell decideixi, per tal que aquests siguin 

assumibles. 

 Realitzar un anàlisi complet del sistema: es crea i s’inicialitza un anàlisi 

de tots els components del sistema. 

 Realitzar un anàlisi personalitzat del sistema: permet a l’usuari 

seleccionar quins components vol analitzar i inicialitza el procés. 

 Canviar la duració de l’anàlisi: Es defineix la duració de l’anàlisi. 

 Carregar un anàlisi: es carrega un anàlisi ja realitzat i es mostren els 

resultats d’aquest. 

 Guardar un anàlisi: un cop realitzat l’anàlisi es podran guardar els 

resultats en format PDF. 

 Aturar, seguir, reiniciar, cancel·lar anàlisi: Un cop començat l’anàlisi, 

l’usuari podrà, en tot moment, parar-lo, cancel·lar-lo i reiniciar-lo. 
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 REQUISITS NO FUNCIONALS 

Els requisits no funcionals són aquells que, si es compleixen tots en el software, 

es pot considerar que aquest és de qualitat i que el seu desenvolupament ha 

estat un èxit. 

 El Software ha de ser fàcil d’utilitzar per tots els usuaris: Per tal 

d’assolir-ho es desenvoluparà l’aplicació prioritzant la usabilitat, que es 

dissenyarà pensant en tots els tipus d’usuari de manera justificada i 

coherent. 

 L’usuari ha de saber en tot moment què està realitzant el programa: 

És important per a l’usuari sentir en tot moment que domina i sap el què 

està passant en el programa. Això s’aconsegueix mostrant informació 

sobre el procés de l’anàlisi, amb el temps restant, mostrar el temps que 

durarà l’anàlisi quan aquest es modifica. 

 El software s’ha de poder executar en diferents sistemes operatius: 

El sistema serà dissenyat de forma que pugui ser executat en diferents 

sistemes de PCs, Windows, Linux, MAC. Això s’aconsegueix 

desenvolupant el software en java, llenguatge multiplataforma, i utilitzant 

llibreries específiques per a cada sistema. 
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5.2 ESQUEMA CONCEPTUAL 
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5.3 DIAGRAMA DE CASOS D’ÚS 

 

5.4 CASOS D’ÚS  

CU1: Anàlisi complet 

Condició prèvia: -  

Actor: Usuari 

Disparador: L’usuari vol realitzar un anàlisi complet del sistema 

Descripció:  

1. L’usuari comunica al sistema que vol començar un anàlisi complet 

2. El sistema mostra a l’usuari les condicions de l’anàlisi: components a 

analitzar, en aquest cas tots, i duració de l’anàlisi, per defecte una hora 

i demana a l’usuari que confirmi la seva selecció 

3. L’usuari confirma que vol iniciar l’anàlisi 
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4. El sistema inicia el procés d’anàlisi i mostra a l’usuari l’evolució d’aquest 

mitjançant una barra de percentatges i un compte enrere. També es 

mostren les diferents opcions de gestió de l’anàlisi 

Extensions:  

3.a. L’usuari no vol realitzar l’anàlisi 

         3.a.1 L’usuari no confirma la realització de l’anàlisi 

         3.a.2 El sistema mostra de nou la pantalla principal 

 

CU2: Anàlisi personalitzat 

Condició prèvia: -  

Actor: Usuari 

Disparador: L’usuari vol realitzar un anàlisi personalitzat del sistema 

Descripció:  

1. L’usuari comunica al sistema que vol començar un anàlisi personalitzat 

2. El sistema mostra una pantalla amb les opcions dels components a 

analitzar 

3. L’usuari selecciona els components que vol analitzar i comunica al 

sistema que vol iniciar l’anàlisi dels components seleccionats 

4. El sistema mostra a l’usuari les condicions de l’anàlisi: components a 

analitzar i duració de l’anàlisi, per defecte una hora i demana a l’usuari 

que confirmi la seva selecció 

5. L’usuari confirma que vol iniciar l’anàlisi 

6. El sistema inicia el procés d’anàlisi i mostra a l’usuari l’evolució d’aquest 

mitjançant una barra de percentatges i un compte enrere. També es 

mostren les diferents opcions de gestió de l’anàlisi 

Extensions: 

      3.a L’usuari no vol realitzar l’anàlisi 

          3.a.1 L’usuari cancel·la la selecció de components 

          3.a.2 El sistema mostra de  nou la pantalla principal 

      5.a L’usuari no vol realitzar l’anàlisi o vol canviar la selecció de components 

a analitzar 

          5.a.1 L’usuari no confirma que vol realitzar l’anàlisi 
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          5.a.2 Torna al pas 2 

 

CU3: Guardar anàlisi 

Condició prèvia: S’ha realitzat un anàlisi, ja sigui complet o personalitzat 

Actor: Usuari 

Disparador: L’usuari vol guardar el resultat de l’anàlisi 

Descripció: 

1. L’usuari prem el botó de guardar PDF 

2. El sistema mostra un navegador de fitxers i demana a l’usuari que 

indiqui a on vol guardar l’anàlisi i amb quin nom 

3. L’usuari proporciona la informació desitjada i prem el botó guardar 

4. El sistema guarda el resultat de l’anàlisi en PDF i en un format propi 

(necessari per la càrrega) i intenta obrir el fitxer PDF 

Extensions: 

           3.a L’usuari no vol guardar el resultat 

               3.a.1 L’usuari tanca la pantalla de guardar fitxer 

               3.a.2 El sistema mostra de nou la pantalla de resultat de l’anàlisi 

           4.a El sistema no pot guardar/obrir el fitxer perquè aquest està en ús o 

perquè l’ordinador no disposa de cap eina per a fer-ho 

                4.a.1 El sistema mostra un avís del problema i mostra la pantalla de 

resultat de l’anàlisi  

 

CU4: Carregar anàlisi 

Condició prèvia: S’ha realitzat i guardat un anàlisi 

Actor: Usuari 

Disparador: L’usuari vol veure els resultats d’un anàlisi realitzat en una altra 

execució del programa. 

Descripció: 

1. L’usuari indica al sistema que desitja carregar un anàlisi guardat 

anteriorment 
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2. El sistema mostra un explorador de fitxers on només es mostren el 

tipus de fitxers vàlids per a carregar. 

3. L’usuari indica quin fitxer vol carregar 

4. El sistema carrega les dades del fitxer seleccionat i mostra la 

pantalla de resultat de l’anàlisi amb les dades de l’anàlisi realitzat 

Extensions: 

           3.a L’usuari no vol carregar el fitxer 

               3.a.1 L’usuari no selecciona cap fitxer i tanca l’explorador de fitxers 

               3.a.2 El sistema mostra de nou la pantalla principal 

 

CU5: Canviar duració 

Condició prèvia: - 

Actor: Usuari 

Disparador: L’usuari vol modificar la duració de l’anàlisi 

Descripció: 

1. L’usuari indica al sistema que vol canviar la duració de l’anàlisi 

2. El sistema mostra una pantalla on, mitjançant spinners, l’usuari pot 

seleccionar els minuts, hores i dies que vol que duri l’anàlisi 

3. L’usuari selecciona el temps que desitja i prem el botó de canviar temps 

4. El sistema defineix el temps de l’anàlisi que ha introduït l’usuari i mostra 

la pantalla principal amb un text indicant la nova duració de l’anàlisi 

Extensions: 

      3.a L’usuari no vol modificar el temps 

          3.a.1 L’usuari prem el botó cancel·lar. 

          3.a.2 El sistema mostra de nou la pantalla principal amb el temps 

anterior a iniciar el cas d’ús. 

       3.b L’usuari indica un temps incorrecte 

           3.b.1 L’usuari vol definir un temps d’anàlisi incorrecte, menys d’un minut 

o més de 7 dies. 

           3.b.2 El sistema mostra un avís d’error indicant, depenent del temps 

introduït, quin és el límit que està sobrepassant l’usuari. 

           3.b.3 Torna al pas 3 
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CU6: Gestionar Anàlisi 

Condició prèvia: S’ha iniciat un anàlisi, ja sigui complet o personalitzat 

Actor: Usuari 

Disparador: L’usuari vol aturar, reiniciar, continuar o cancel·lar un anàlisi 

Descripció: 

1. Durant la realització d’un anàlisi l’usuari indica que vol parar-lo 

temporalment 

2. El sistema atura l’anàlisi i mostra a l’usuari les opcions de gestió 

d’anàlisi (seguir, tornar a començar, veure resultats, tornar al menú 

principal) 

3. L’usuari tria l’opció de seguir l’anàlisi 

4. El sistema reprèn l’execució de l’anàlisi 

Extensions: 

      3.a L’usuari vol tornar  a començar l’anàlisi 

           3.a.1 L’usuari prem el botó de tornar a començar l’anàlisi 

           3.a.2 El sistema inicia un nou anàlisi amb les mateixes característiques 

que l’anterior. 

      3.b L’usuari vol veure els resultats de l’anàlisi realitzat fins aquell moment 

           3.b.1 L’usuari prem el botó de veure resultats 

           3.b.2 El sistema mostra la pantalla de resultats amb les dades 

obtingudes fins al moment en que s’ha aturat l’anàlisi 

      3.c L’usuari vol tornar al menú principal 

           3.c.1 L’usuari indica al sistema que vol tornar al menú principal 

           3.c.2 El sistema demana a l’usuari que confirmi que vol aturar l’anàlisi i 

tornar al menú principal 

           3.c.3 L’usuari confirma la seva selecció 

           3.c.4 El sistema mostra de nou la pantalla inicial 
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6 DISSENY GRÀFIC 

6.1 INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat es descriuran totes les pantalles i les relacions entre elles 

així com les funcions que es poden desenvolupar des de cada una d’elles. 

6.2 SOLUCIÓ PROPOSADA  

La solució proposada es basarà en l’anàlisi com a unitat de treball, del qual 

existiran dos tipus: anàlisi complet i anàlisi personalitzat. L’anàlisi estarà definit 

per les opcions, que inclouen els diferents components que es poden analitzar i 

el temps que durarà l’anàlisi.  

 PANTALLA PRINCIPAL  

La pantalla principal conté, seguint els objectius de simplicitat i facilitat d’ús, el 

mínim número de components necessaris per realitzar totes les possibles 

opcions que ofereix el sistema.  

De fet, només es mostraran 3 possibles opcions: Anàlisi complet, anàlisi 

personalitzat i canviar la duració del temps.  

 

 

Il·lustració 6 Pantalla principal 
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 DURACIÓ DE L’ANÀLISI   

Una de les tres funcionalitats a les 

quals es poden accedir serà la de 

canviar la duració de l’anàlisi. 

Premen el botó de “Canvia” de la 

pantalla principal accedim a una 

nova pantalla on podrem definir la 

duració de l’anàlisi. Podrem 

modificar el temps en minuts, hores 

i dies, amb un mínim de 1 minut i un 

màxim de 7 dies. 

 

Si al canviar la duració de l’anàlisi superem els límits establerts, tant superiors 

com inferiors, apareixeran diferents missatges d’error:   

 

 

 ANÀLISIS PERSONALITZAT  

Si procedim a realitzar un anàlisi personalitzat apareixerà una pantalla on podrem 

seleccionar quins components volem analitzar mitjançant checkbox.  

Il·lustració 7 Canviar la duració de l'anàlisi 

Il·lustració 8 Error màxima duració Il·lustració 9 Error mínima duració 
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Il·lustració 10 Pantalla anàlisi personalitzat 

Un cop marcats els components 

corresponents procedirem a 

realitzar l’anàlisi. Apareixerà un 

popup amb la informació de 

l’anàlisi que es realitzarà, 

indicant la duració i els 

components que s’analitzaran. Quan confirmem començarà automàticament el 

procés. L’apartat de l’anàlisi es veurà posteriorment ja que és el mateix que el 

d’anàlisi complet.  

Si per error s’intenta iniciar un anàlisi sense cap component seleccionat es 

mostrarà un missatge d’advertència.  

 

Il·lustració 12 Error selecció components 

 ANÀLISI COMPLET  

Si, per altra banda, accedim a realitzar un anàlisi complet, es mostrarà 

directament la pantalla de confirmació i s’iniciarà l’anàlisi automàticament . 

Il·lustració 11 Confirmació d'anàlisi 
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Il·lustració 13 Confirmació anàlisi complet 

 CARREGAR ANÀLISI 

Altrament, a la pantalla principal, trobarem un botó de carregar anàlisi que el 

que farà és carregar a la pantalla de resultats, que veurem més endavant, un 

anàlisi ja realitzat.  

Un cop premem el botó de carregar anàlisi es mostrarà una pantalla amb un 

explorador de fitxers on l’usuari podrà triar quin element carregar. Per evitar 

errors els únics elements que es podran seleccionar seran els de tipus .ren, 

l’extensió em la qual guardem els anàlisis. 

 

Il·lustració 14 Carregar anàlisi 
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 ANÀLISI DEL RENDIMENT  

Un cop iniciat l’anàlisi, ja sigui el complet o el personalitzat, passarem a la 

pantalla de control del procés, on mitjançant una barra de procés i un compte 

enrere podrem saber l’estat de l’anàlisi en tot moment.  

També disposarem de quatre botons que ens permetran aturar i reprendre 

l’anàlisi, veure els resultats de l’anàlisi, tornar a començar el procés o tornar al 

menú principal. El botó de aturar/seguir el procés estarà sempre disponible, 

mentre que el de veure resultats i tornar a començar l’anàlisi només es podran 

prémer si el procés es troba aturat.  

 

 

En el cas de prémer el botó de tornar a començar i de tornar al menú principal  

es mostraran uns missatges de confirmació, si premem el de veure resultats 

accedirem directament a la pantalla de resultats  

 

 RESULTAT DE L’ANÀLIS I  

El resultat de l’anàlisi es divideix en dues parts separades per pestanyes a la 

pantalla de resultats.  

Il·lustració 15 Anàlisi en procés Il·lustració 16 Anàlisi aturat 

 

Il·lustració 18 Confirmació menú principal Il·lustració 17 Confirmació tornar a començar 
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La primera pantalla mostrarà una gràfica amb l’evolució de l’ús dels components 

en el temps amb les dades dels diferents components, que podrem seleccionar 

si es mostren o no a través d’uns checkbox. En aquesta pantalla també apareix 

un botó per generar el PDF amb els resultats dels anàlisis i un altre per tornar al 

menú inicial.  

 

Il·lustració 19 Resultat de l’anàlisi - Gràfica 

 

Il·lustració 20 Resultat de l'anàlisi - Dades generals 
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Il·lustració 21 Resultat de l'anàlisi - Tornar al menú principal 

 

Il·lustració 22 Resultat de l'anàlisi - Sortir de l'aplicació 

 GUARDAR ANÀLISI 

Un cop ens trobem a la pantalla de resultats, apareixerà un botó de guardar 

l’anàlisi en format PDF que ens portarà a la següent pantalla. Tanmateix, si 

intentem sortir de l’aplicació o volem tornar al menú principal sense haver fet 

aquest pas també ens apareixerà la mateixa pantalla. 

 

Il·lustració 23 Resultat de l'anàlisi - Guardar PDF 

En aquesta pantalla l’usuari podrà navegar per les carpetes i directoris del 

sistema i decidir on vol guardar el resultat de l’anàlisi. L’anàlisi es guardarà en 
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format PDF però també es crearà un arxiu amb extensió .ren que servirà per a 

poder carregar l’anàlisi posteriorment. 

Un cop creat el fitxer PDF, el sistema l’intentarà obrir amb el visor de PDF de que 

disposi el sistema, en cas de no existir es mostrarà un missatge informant 

d’aquest fet.  

 

Il·lustració 24 Missatge error al obrir PDF 

 

Exemple de PDF creat: 12.1 Resultats PDF 
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7 DISSENY DEL SOFTWARE 

7.1 INTRODUCCIÓ 

En aquest capítol definirem l’arquitectura del software, aprofitant els diferents 

patrons de disseny per millorar-ne l’ús, la portabilitat, la reusabilitat i 

l’escalabilitat. 

Es generarà un nou diagrama de classes basat en l’esquema conceptual dividit 

en tres capes. També es definiran l’estructura de les diferents operacions del 

sistema en format de diagrames de seqüència. 

Tots aquests passos faran que la fase d’implementació sigui molt més senzilla i 

ràpida ja que només consistirà en traduir tota la documentació a codi, i l’única 

dificultat que podrà aparèixer serà la del propi llenguatge de programació. 

7.2 DISSENY EN TRES CAPES 

L’arquitectura del sistema es classificarà en tres capes diferenciades: capa de 

presentació, capa de domini i capa de dades. 

 

Il·lustració 25 Arquitectura de 3 capes 
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 Capa de presentació: Inclou tots els elements que veurà l’usuari, és a 

dir, tots els components que formen part de la interfície gràfica i, que, en 

efectes pràctics, interactuen amb l’usuari. També inclou els elements que 

serviran per comunicar-se amb la capa de domini. 

 Capa de domini: En aquesta capa és on es concentra la part més 

important del software, ja que és l’encarregada de rebre les ordres de la 

capa de presentació, executar les operacions pertinents i retornar els 

resultats. També es comunica amb la capa de dades a l’hora de guardar 

o carregar blocs d’informació. 

 Capa de dades: Finalment, aquesta capa s’encarrega d’interactuar amb 

la base de dades o els fitxers pertinents, depenen del tipus de software. 

La seva funció és únicament emmagatzemar i carregar les dades, no en 

fa cap tractament. Només interactua amb la capa de domini i amb les 

dades a nivell intern. 

Un cop definit l’estructura del software, passem a veure com queda l’estructura 

del programa quan aplicant el disseny en tres capes: 

Capa de domini 

Capa de presentació 

Capa de dades 

Il·lustració 26 Estructura del sistema 
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Com podem observar, hi ha força canvis respecte l’esquema conceptual a nivell 

de dades i classes, però la base i la finalitat segueixen essent les mateixes. La 

majoria de les variacions són degudes a l’aplicació de l’estructura de 3 capes i a 

l’aplicació dels diferents patrons de disseny. 

7.3 PATRONS DE DISSENY 

Per a realitzar el disseny de software presentat en l’apartat anterior s’han utilitzat, 

entre d’altres coses, diferents patrons de disseny, que han ajudat a que el 

software final pugui ser més portable, escalable i reutilitzable. 

A continuació es presenten els patrons que han influenciat més al 

desenvolupament de l’arquitectura del software. 

 PATRÓ MODEL-VISTA-CONTROLADOR 

El patró model-vista-controlador és un patró d'arquitectura de programari que 

separa les dades i la lògica de negoci d'una aplicació de la interfície d'usuari i el 

mòdul encarregat de gestionar els esdeveniments i les comunicacions. Per a això 

MVC proposa la construcció de tres components diferents que són el model, la 

vista i el controlador, és a dir, d'una banda defineix components per a la 

representació de la informació, i d'altra banda per a la interacció del usuari. 

Aquest patró d'arquitectura de programari es basa en les idees de reutilització 

de codi i la separació de conceptes, característiques que busquen facilitar la 

tasca de desenvolupament d'aplicacions i la seva posterior manteniment. 

 

Il·lustració 27 Diagrama de relació entre el model, la vista i el controlador 
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De manera genèrica, els components de MVC es podrien definir de la manera 

següent: 

 El Model: És la representació de la informació amb la qual el sistema 

opera, per tant gestiona tots els accessos a aquesta informació, tant 

consultes com actualitzacions, implementant també els privilegis d'accés 

que s'hagin descrit en les especificacions de l'aplicació (lògica de negoci). 

Envia a la 'vista' aquella part de la informació que en cada moment se li 

demana perquè sigui mostrada (típicament a un usuari). Les peticions 

d'accés o manipulació d'informació arriben al 'model' a través del 

'controlador'. 

 El Controlador: Respon a esdeveniments (usualment accions de l'usuari) 

i invoca peticions al 'model' quan es fa alguna sol·licitud sobre la 

informació (per exemple, editar un document o un registre en una base de 

dades). També pot enviar ordres al seu 'vista' associada si es sol·licita un 

canvi en la forma en què es presenta de 'model' (per exemple, 

desplaçament o scroll per un document o pels diferents registres d'una 

base de dades), per tant es podria dir que el 'controlador' fa d'intermediari 

entre la 'vista' i el 'model'. 

 La Vista: Presenta el 'model' (informació i lògica de negoci) en un format 

adequat per interactuar (usualment la interfície d'usuari) per tant requereix 

d'aquest 'model' la informació que ha de representar com a sortida. 

En el sistema dissenyat es poden veure clarament els tres components d’aquest 

patró. Tots els objectes “controllers” del sistema actuen com a punt de connexió 

entre les vistes, que serien tots els elements “view” amb la capa de domini, que 

és on es defineix tot el model de negoci. 

Aquest tipus de patró permet que el sistema sigui molt senzill d’ampliar o reduir, 

i evita que qualsevol canvi intern tingui afectació a tot el programa, ja que per 

exemple cada classe del model de negoci treballa independentment de les vistes 

i viceversa. 
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 PATRÓ TARGET—ACTION 

El patró Target-action s’encarrega d’associar els objectes de manera dinàmica 

entre ells. Aquest aspecte és especialment útil quan s’empra una interfície 

gràfica, on s’hauran d’associar, per exemple, els botons amb les accions que hi 

corresponguin. Per a assolir-ho, el botó necessitarà la relació de la classe a la 

qual ha d’enviar el missatge i quin és el missatge que li cal enviar. 

  



Anàlisi del rendiment dels PCs 

 

63 

 

7.4 DIAGRAMA DE CLASSES 
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7.5 MODEL DE COMPORTAMENT 

Un cop definit els patrons que s’han utilitzat, el següent punt és detallar com 

s’executaran les diferents funcions del sistema corresponents als casos d’ús. 

Per això en aquest apartat es definiran els diferents diagrames de seqüència de 

les principals funcions del sistema. 

 

 CREAR ANÀLISI COMPLET 

 

 

 

 

 

 

 CREAR ANÀLISI PERSONALITZAT 
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 CANVIAR DURACIÓ 

 

 CARREGAR ANÀLISI 
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 GUARDAR ANÀLISI 

 

 GESTIONAR ANÀLISI 
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7.6 DIAGRAMES DE SEQÜÈNCIA 
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Després de veure els models de comportament, ens podem fer una idea de com 

funciona el software, però només és una visió externa, funcional. Per això en 

aquest apartat es definirà en més profunditat el comportament intern de les 

diferents classes i la interacció entre les diferents capes. 

Degut a l’elevat nombre de funcions internes que s’executen a l’hora de executar 

els casos d’ús, es mostraran les que s’han considerat més importants per a la 

posterior implementació del sistema. 

 ANALITZAR COMPONENTS 

La funcionalitat més important del sistema és analitzar els diferents components. 

Per fer-ho, cada segon s’actualitzen les dades de cada un d’ells de la següent 

manera: 
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 GUARDAR DADES 

Per guardar les dades necessitem accedir a cada component i obtenir tota la informació que contés, També hem d’incloure informació 

sobre les opcions de l’anàlisi, és a dir, la duració, quins components s’han analitzat i la identificació de l’ordinador. 
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 CREAR GRÀFICA 

A l’hora de crear la gràfica hem de tenir en compte quins components s’han analitzar per afegir-los o no. 
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 ANÀLISI PERSONALITZAT 
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 ANÀLISI COMPLET 

A l’anàlisi complet es mostra el missatge de confirmació i en funció del resultat 

executem o no l’anàlisi. 

 

 

 CANVIAR DURACIÓ 

Si el temps és vàlid actualitzem la duració de l’anàlisi. 
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 CARREGAR ANÀLISI 

A l’hora de carregar un anàlisi abans de tot definim si el component s’ha analitzat 

i depenent de la resposta assignem la informació corresponent  a cada un. El 

procés es realitza d’aquesta manera, com si carregar signifiqués definir les dades 

d’un anàlisi finalitzar per reaprofitar les operacions de mostra de resultats i 

generació de PDF. 
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 AFEGIR GRÀFICA AL PDD 
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8 IMPLEMENTACIÓ 

8.1 INTRODUCCIÓ 

Un cop realitzades totes les tasques de disseny del software és l’hora 

d’implementar-lo. Normalment, i si s’ha dissenyat bé l’arquitectura del software, 

aquest pas sol ser el més senzill, però alhora també és on poden aparèixer més 

errors que poden afectar a les dates del projecte. 

La tria del llenguatge de programació, Java, s’ha fet basant-se en diferents 

paràmetres: 

 Coneixement del llenguatge i l’entorn de programació: durant la carrera ja 

s’han realitzat diferents projectes de semblant envergadura utilitzant 

aquest llenguatge i això fa que la corba d’aprenentatge sigui molt petita. 

 Llenguatge independent del sistema operatiu: així com hi ha llenguatges 

que són específics per desenvolupar per a un sistema operatiu concret, 

l’avantatge de Java és que és un llenguatge multiplataforma, és a dir, el 

mateix codi pot servir per Windows, Linux, OSX, etc. 

En aquest cas les parts que han comportat més feina han sigut la interfície gràfica 

i l’accés a dades del sistema, que seran les que s’explicaran en més detall en 

aquest apartat. 

El codi del programa es pot trobar a: https://github.com/Romo14/TFG-

Rendiment/tree/master/TFG  

8.2 INTERFÍCIE GRÀFICA 

Com que és un aplicació d’escriptori i no web, l’ús de tecnologies com html, 

css, javascript no era necessària. A més, existeixen diverses llibreries de java 

que permeten crear interfícies gràfiques directament en java.  

Per a conèixer més bé el tipus d’eina que utilitzarem, primer farem una petita 

introducció als constructors de GUI (Graphical User Interface): 

Un constructor de GUI és una eina de programació visual que permet a l'usuari 

crear una interfície gràfica d'usuari arrossegant i deixant anar elements d'una 

https://github.com/Romo14/TFG-Rendiment/tree/master/TFG
https://github.com/Romo14/TFG-Rendiment/tree/master/TFG
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paleta en una superfície de disseny, conegut com a sistema “Drag-and-drop”. 

Constructors GUI típicament contenen assistents i plantilles que ajuden a 

automatitzar el procés de creació de GUI. La construcció d'eines GUI permet als 

desenvolupadors passen menys temps i diners en crear interfícies gràfiques 

d'usuari de Java, ja que poden centrar-se en crear la funcionalitat específica de 

l'aplicació en lloc de codificar la lògica de baix nivell requerit per a interfícies 

gràfiques per córrer. 

En aquest cas s'ha decidit utilitzar des plugin d'Eclipse per anomenat "Windows 

Builder". La construcció d'eines GUI permet als desenvolupadors passen menys 

temps i diners en crear interfícies gràfiques d'usuari Java. Aquí hi ha algunes 

característiques clau que ofereix el motor WindowBuilder: 

 WYSIWYG dissenyador visual i edició - El WBE elimina les conjectures 

de la construcció i modificació d'una interfície gràfica d'usuari. Conté tant 

el disseny i vistes d'origen permetent als desenvolupadors veure contingut 

idèntic al resultat final mentre es crea la interfície. 

 La flexibilitat i coherència a través de marcs - El WBE és fàcil d'usar i 

proporciona flexibilitat a través de diferents tipus de marcs d'interfície 

d'usuari, el que significa que l'eina té un analitzador flexible per analitzar 

el seu propi codi, així com el codi escrit a mà o mitjançant altres 

instruments de creació de GUI. També proporciona una experiència de 

desenvolupament consistent, sense importar que IU marc s'està utilitzant. 

 Generació de codi bidireccional (edició d'anada i tornada) - generació de 

codi bidireccional és important perquè el disseny visual i la font sempre 

estan sincronitzats, no importa el que s'edita. 

 Arrossegar i deixar anar - El WBE permet als desenvolupadors 

implementar exactament el que volen, quan ho volen, simplement 

arrossegant i deixant anar elements de la GUI en la vista de disseny de 

disseny. 

 Assistents i plantilles - Aquestes característiques donen als 

desenvolupadors un avantatge inicial en el disseny d'una interfície gràfica 

d'usuari, ja que no han de tornar a crear els fonaments. 
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 Invertir capacitats d'enginyeria - El WBE permet als desenvolupadors a 

llegir i escriure codi que ve d'una varietat de fonts -com ara codi generat 

per altres constructors GUI, codi creat a mà, o codi creat en una altra 

aplicació. Aquesta característica significa que els desenvolupadors no han 

de començar de zero en el desenvolupament de la interfície gràfica 

d'usuari, ja que poden utilitzar el codi existent com a base de partida, 

sobretot amb un producte que ja està en producció. 

 Localització i Internacionalització - capacitats de localització i 

internacionalització permeten l'aplicació en desenvolupament a adaptar-

se fàcilment a diferents idiomes i regions sense canvis d'enginyeria. El 

WBE té una potent suport d'internacionalització (i18n) que ajuda a 

automatitzar el procés de localització. Es pot externalitzar sèrie 

component, crear i administrar paquets de recursos per a diversos 

idiomes, i editar traduït en el seu context. El WBE permet als 

desenvolupadors per canviar l'idioma que s'utilitza per representar la 

interfície gràfica d'usuari sobre la marxa per veure l'efecte de diferents 

cadenes de longitud. El WBE fa que sigui fàcil de suportar diferents 

idiomes mitjançant l'addició d'indrets existents o la creació de nous llocs 

de codis d'idioma i país existents. 

 Canvis en el codi Minimal - La WBE fa canvis mínims en el codi font i 

manté els canvis realitzats pels desenvolupadors personalitzar la interfície 

gràfica d'usuari. L'eina sap quines línies de codi són relacionats amb GUI 

i analitza només aquells. Es fa cas omís de codi no GUI afegit per l'usuari 

i conserva aquest codi en qualsevol moment que edita l'arxiu. El WBE 

utilitza un estil de micro edició que s'assegura que es faci el canvi més 

petit possible de la font, de nou conservant tot el codi d'usuari i el format. 

 Eines de Morphing - El WBE conté característiques avançades com ara 

una eina Morphing que permet al desenvolupador decidir 1 tipus de giny 

en una altra. 

 Herència Visual - La WBE admet l'herència visual perquè el codi es pot 

heretar d'una jerarquia pare-fill. Herència Visual és l'herència dels 

elements visuals en una finestra com botons i panells en classes de GUI 

derivats. L'herència de les formes és una característica de gran abast que 
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permet l'estandardització dels elements comuns de l'GUI en una finestra 

que es poden canviar en un lloc i no en innombrables finestres individuals. 

 Fàbriques - El WBE dóna suport a la creació de classes i mètodes de 

fàbrica personalitzats. Aquesta és una manera convenient per a crear 

versions personalitzades, reutilitzables de components comuns. Permet 

als desenvolupadors crear un mètode de fàbrica estàtica de qualsevol 

control, es transformen qualsevol giny en un exemple de la fàbrica, o 

afegir qualsevol component de la fàbrica a la paleta. Aquesta funció 

estalvia temps i és un bon mètode per a la construcció de les versions 

dels components més utilitzats. 

 Enllaç de dades - La WBE dóna suport enllaç de dades que permet una 

fàcil connexió d'elements d'interfície d'usuari i models perquè els usuaris 

poden editar o veure les dades en el model. Tradicionalment, això és el 

que cal fer per enllaçar, per exemple, un giny de text a una propietat String 

d'un objecte model. 

 Detecció automàtica d'IU va donar suport marcs - El WBE dóna suport 

al descobriment automàtic i d'un clic de càrrega dels marcs de la interfície 

d'usuari compatibles. Per exemple, un desenvolupador utilitzant la WBE i 

eines SWT pot carregar fàcilment les eines de Swing, si cal, i viceversa. 

8.3 INFORMACIÓ SOBRE ELS COMPONENTS DEL SISTEMA 

 SIGAR 

L’altre aspecte complicat és l’accés a les dades dels components en temps real. 

Java per defecte inclou algunes llibreries de sistema on es pot accedir a 

informació sobre la CPU i la memòria RAM, però la màxima informació que se’n 

pot extreure no és útil a l’hora de fer un anàlisis en el temps. Del disc dur només 

se’n pot extreure informació sobre l’espai utilitzat i l’espai lliure, però no quants 

bytes s’estan llegint i escrivint en cada moment, i de la targeta de xarxa pots 

obtenir com a molt la seva configuració. A part de que la informació que obtenim 

no és suficient per a la finalitat del programa, part d’aquestes llibreries són 

dependents del sistema operatiu i per tant no compliríem un dels objectius del 

projecte, que és que el software es pugi utilitzar en diferents plataformes. 
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Per això, després de buscar diferents formes per a complir amb aquest objectiu 

i obtenir les dades necessàries, hem trobat una API per a Java multiplataforma 

que permet accedir a la informació de l’ús dels components del PC en temps 

real. L’API en concret es diu SIGAR. 

L'API Sigar proporciona una interfície portàtil per obtenir informació del sistema, 

com ara: 

La memòria del sistema, d'intercanvi, de la CPU, càrrega mitjana, el temps 

d'activitat, els inicis de sessió, la memòria per procés, CPU, informació de 

credencials, l'estat, els arguments, el medi ambient, els arxius oberts, la detecció 

i la mètrica del sistema d'arxius. Detecció de xarxa, informació i mètriques de 

configuració. TCP i taules de connexió UDP, taula de rutes de xarxa. Aquesta 

informació està disponible a la majoria de sistemes operatius, però cada sistema 

operatiu té la seva pròpia forma (s) de proporcionar-la. 

SIGAR proporciona als desenvolupadors una API per accedir a aquesta 

informació, independentment de la plataforma subjacent. 

L'API de nucli està implementat en C pur amb els enllaços implementats 

actualment per a Java, Perl, Ruby, Python, Erlang, PHP i C #. 

8.3.1.1 HISTÒRIA 

SIGAR va ser dissenyat i implementat per Doug MacEachern a Covalents 

Technologies a partir de setembre de 2002 i ha continuat amb Hyperic com un 

component bàsic del producte HQ. 

SIGAR no és el primer intent per a proporcionar una API de plataforma creuada 

per recollir informació del sistema. De fet, SIGAR es va inspirar en libgtop que 

ha estat present des de 1998 més o menys, i era a la versió 1.90 quan es va 

iniciar el projecte SIGAR. Doug va llançar una interfície Perl per libgtop al 

desembre de 1999 en la qual Stas Bekman implementat Apache::VMonitor. 

Sobre la base d'aquesta experiència, Doug s'havia convertit en un gran fan del 

concepte libgtop, però en la pràctica només va tenir èxit usant en Linux i amb 

algunes lluites en Solaris. En el moment en què es va prendre la decisió 
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d'aplicació SIGAR, libgtop s'havia convertit en un component del GNOME per al 

qual no només semblava ser el suport continu per a Linux i no tenen 

implementacions per a altres plataformes requerides, com Windows, HP-UX, AIX 

i Mac OS X. Un altre requisit era una interfície Java fluxos assegurances i la 

possibilitat d'enviar un sol paquet que conté binaris per a totes les plataformes 

suportades. Llarga història curta, libgtop no era el més adequat per als requisits, 

però el concepte era: Una interfície abstracta definida per estructures C i 

prototips de funcions amb una implementació subjacent per a cada plataforma 

per reunir les dades. Així que aquest concepte va ser pres, però la implementació 

es va realitzar a partir de zero i ha seguit evolucionant en els últims anys amb el 

suport plataforma més àmplia, més prestacions i enllaços de llenguatge. 

8.4 JFREECHART 

JFreeChart és una biblioteca 100% lliure de gràfiques de Java que fa que sigui 

fàcil per als desenvolupadors per mostrar gràfics de qualitat professional en les 

seves aplicacions. L’ampli conjunt de funcions de JFreeChart inclou: 

 Una API consistent i ben documentada, suport a una àmplia gamma de 

tipus de gràfics 

 Un disseny flexible que és fàcil d'estendre, i es pot utilitzar tant del costat 

del servidor com del costat del client d'aplicacions 

 Suport per a molts tipus de sortida, incloent Swing i components de 

JavaFX, arxius d'imatge (incloent PNG i JPEG), i formats d'arxiu de gràfics 

vectorials (incloent PDF, EPS i SVG) 

 

Il·lustració 28 Diferents tipus de gràfiques 
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JFreeChart és de codi obert o, més específicament, el programari lliure. Es 

distribueix sota els termes de la GNU Lesser General Public Licence (LGPL), que 

permet l'ús en aplicacions propietàries. JFreeChart és un marc de programari de 

codi obert Per El Llenguatge de programació Java, el qual sigui permet la creació 

de gràfics complexos de forma senzilla. 

 

Il·lustració 29 Diferents tipus de gràfiques 2 

JFreeChart també treballa amb GNU Classpath, una implementació en el 

programari lliure de la norma estàndard de biblioteca de classes per el llenguatge 

de programació Java2. JFreeChart és compatible amb una sèrie de gràfiques 

diferents, incloent quadres combinats. Tipus de gràfics compatibles: 

 Gràfics XY (Línia, spline dispersió i). És Possible UTILITZAR UN eix del 

temps. 

 Gràfic circular. 

 Diagrama de Gantt. 

 Gràfics de barres (horitzontal i vertical, apilades i independents). També 

té incorporat creador d'histogrames. 

 Single valued (termòmetre, brúixola, indicador de Velocitat), que després  

es poden col·locar sobre el mapa. 

 Diverses gràfiques específiques (taula de vent, gràfica polar, bombolles 

de diferents mides, etc.) 

A més, és possible col·locar diversos marcadors en l'àrea de gràfica. 
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Il·lustració 30 Diferents tipus de gràfiques 3 

JFreeChart dibuixa automàticament les escales dels eixos i llegendes. Amb el 

ratolí es pot fer zoom a la interfície de la gràfica automàticament i canviar alguns 

ajustos a través del menú local. Les taules existents poden actualitzar fàcilment 

a través de listeners (oients) Que la biblioteca té en les serves col·leccions de 

dades. 

 

Il·lustració 31 Diferents tipus de gràfiques 4 

 HISTÒRIA 

El projecte JFreeChart va ser fundada fa catorze anys, al febrer de 2000, per 

David Gilbert. Avui en dia, JFreeChart és la biblioteca gràfica més utilitzat per a 

Java amb més de 2,2 milions de descàrregues fins a la data. El projecte continua 

sent gestionat per David Gilbert, amb contribucions d'una comunitat diversa de 

desenvolupadors. 

 

8.5 ITEXT 

iText és una biblioteca de codi obert per a la creació i manipulació d'arxius PDF 

en Java. Va ser escrit per Bruno Lowagie, Paulo Soares, i altres. Ohloh reporta 
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més de 10.000 commits per 26 col·laboradors diferents des de l'any 2001 fet que 

representa més d'1 milió de línies de codi. iText té codi base madur mantingut 

per un gran equip de desenvolupament amb commits interanuals. L'ús de el 

model COCOMO, va estimar un esforç de 250 anys-home a partir del seu primer 

commit al novembre de 2000. 

 

Des de la versió 5.0.0 (publicat 7 des 2009) iText es distribueix sota la versió 

GNU Affero General Public License 3. Les versions anteriors de iText (Java fins 

4.2.1 i C # fins 4.1.6) es distribueix sota la Mozilla Public llicència o la LGPL. iText 

també està disponible a través d'una llicència propietària, distribuït per iText 

Software Corp. iText® és una marca registrada per iText Group NV. 

Dos llibres s'han publicat sobre iText, escrit pel creador original del programari. 

La primera edició de "iText en Acció" ofereix una visió general del funcionament 

iText, complementat amb exemples senzills. La segona edició porta als lectors 

més enllà amb més exemples de la vida real. Alguns llibres nous estan en 

desenvolupament. Estaran disponibles de forma gratuïta a Leanpub.  

iText ha estat portat a .NET Framework amb el nom iTextSharp. iTextSharp està 

escrit en C # i té una base de codi separat, però està sincronitzat amb les noves 

versions de iText. Tots els exemples del segon llibre van ser portats a C#, però 

també es pot trobar una gran quantitat d'exemples de codi .Net escrits per 

diferents desenvolupadors en el lloc web del Projecte Codi. Els desenvolupadors 

individuals com Chris Haas solen escriure les entrades del bloc sobre temes 

específics iTextSharp. 

A mitjan 2013 iText (Java) i iTextSharp (.NET) es baixa, només de SourceForge, 

més de 5 milions de vegades. A l’octubre de 2013 les descàrregues de iText des 
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SourceForge eren al voltant de 3.000 per setmana mentre iTextSharp 

descàrregues eren al voltant de 4.000 per setmana. 

Els desenvolupadors poden utilitzar iText per a: 

 Generar dinàmicament documents PDF a partir d'arxius XML o bases de 

dades 

 Mostrar arxius PDF en un navegador 

 Utilitzeu moltes característiques interactives de PDF 

 Afegir marcadors, números de pàgina, marques d'aigua, codis de barres, 

etc. 

 Split, concatenar i manipular les pàgines en PDF 

 Automatitzar omplir formularis PDF 

 Afegir signatures digitals en un arxiu PDF 

Típicament, iText s'utilitza en projectes que tinguin un dels següents requisits: 

 El contingut no està disponible per avançat: es calcula sobre la base de 

l'entrada de l'usuari o informació de base de dades en temps real. 

 Els arxius PDF no es poden produir manualment causa de l'enorme volum 

de contingut: un gran nombre de pàgines o documents. 

 Documents necessiten ser creats en mode desatès, en un procés per lots. 

 El contingut ha de ser personalitzat o personalitzada; per exemple, el nom 

de l'usuari final ha de ser imprès en un nombre de pàgines. 

Sovint ens trobem amb aquests requisits en aplicacions web, on les necessitats 

de contingut que es serveix de forma dinàmica a un navegador. El normal seria 

servir aquesta informació en forma d'HTML, però per a alguns documents, es 

prefereix PDF sobre HTML per a una millor qualitat d'impressió, per a la 

representació idèntica en una varietat de plataformes, per raons de seguretat, o 

per reduir la mida del fitxer. 

iText és ràpid i té una petita empremta de memòria. L'aplicació iText té una mida 

de fitxer més gran, però es destaca en gairebé totes les altres disciplines. La 

diferència més significativa és el consum de temps, la creació de PDF és més de 

10 vegades més ràpid que amb les altres aplicacions. Però també la utilització 
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de la CPU de l'aplicació iText és menor en comparació amb l'ús de la CPU dels 

competidors. 

iText proporciona suport per a les característiques PDF més avançades, com les 

signatures basades en PKI, xifrat de 40 bits i 128 bits, correcció de color, PDF 

etiquetatge, formularis PDF (AcroForms), PDF / X, gestió del color a través dels 

perfils ICC i codis de barres. 

 

Il·lustració 32 Codi de creació de PDFs utilitzant la llibreria de Itext 

 

Il·lustració 33 Resultat de l'execució del codi anterior 

 HISTÒRIA 

La biblioteca PDF va ser desenvolupat per Bruno Lowagie en l'hivern de 1998 

com a projecte intern de la Universitat de Gant per crear una aplicació de 
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documents PDF per a l'administració dels estudiants. La biblioteca (anteriorment 

coneguda com rugPdf) era una biblioteca molt petita i complex amb funcionalitat 

mínima, com la simple lectura i escriptura d'arxius PDF. El desenvolupador havia 

de tenir coneixement de sintaxi PDF, objectes, operadors i operands per treballar 

amb la biblioteca. Leonard Rosenthol, PDF Arquitecte en Adobe, enumera iText 

com un dels primers fites en la història de l'obertura de PDF. 

 El 1999, Lowagie tirar el codi rugPdf i va escriure una nova biblioteca, 

iText, des de zero. Lowagie creat iText com una biblioteca que els 

desenvolupadors de Java poden utilitzar per crear documents PDF sense 

saber PDF sintaxi [cita requerida], i el va llançar com un programari de 

codi obert (FOSS) producte gratuït i el 14 de febrer de 2000. En l'estiu de 

2000, Paulo Soares es va unir al projecte i ara és un dels principals 

desenvolupadors de noves característiques iText. 

 El 2006, un primer llibre va ser publicat "iText en Acció, Creació i 

manipulació de PDF", de la qual es van vendre més de 11.500 còpies.  

Matt Stephens refereix iText com un dels "secrets més ben guardats" de 

Java.  

 El 2007, SOA World Magazine apareix iText com una de les deu solucions 

Open Source empreses haurien d'estar usant. James Gosling va elogiar 

la biblioteca iText, utilitzar-lo en una nova edició de Huckster. El New York 

Times també van utilitzar iText per crear versions en PDF dels seus 

articles de domini públic. 

 iText està incrustat en molts productes i serveis, incloent Eclipsi BIRT, 

Jasper Reports, Red Hat JBoss Seam, Barlovento Reports, pdftk, i altres. 

 A finals de 2008, es va convertir en iText disponible per a llicència 

propietària; i a principis de 2009 iText Programari Corp es va formar per 

ser el llicenciador mundial de productes iText.  

 El 2010, la segona edició del llibre "iText en Acció" va ser posat en llibertat. 

Era una reescriptura completa amb nous exemples.  

 El 2011, es va presentar a iText Devoxx (La conferència comunitat Java)  
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 En 2013, Deloitte nominat el grup de programari de iText per al 

Technology Fast 50 Award al Benelux. L'empresa va ser el lloc 10 al 

Benelux i Tercera a Bèlgica.  

 En 2014, va guanyar el Premi iText BelCham esperit empresarial en la 

categoria "Empresa més prometedor de l'any" [32] i Deloitte reconeix iText 

Group NV com la companyia de més ràpid creixement en la tecnologia de 

Bèlgica. [33] Posteriorment, l'empresa va ocupar el lloc número 28 en 

Tecnologia de Deloitte Fast 500 a la regió EMEA. [34] iText també va ser 

presentada a les Jornades PDF a Colònia, Washington DC a Nova York, 

en Java Un a San Francisco, a Devoxx a Anvers, i molts altres 

esdeveniments. 

 LLICÈNCIES I FORK: 

Versions de iText 4.1.6 / 4.2.0 van ser posades en llibertat sota les llicències de 

MPL i LGPL, el que els va permetre ser utilitzats en projectes de programari de 

codi tancat. A finals de 2009, amb el llançament de iText 5, la llicència es va 

canviar a la Llicència pública general Affero v3. Els projectes que no volen oferir 

el seu codi font pot o bé comprar una llicència comercial per iText 5 o seguir 

utilitzant versions anteriors de iText sota la llicència més liberal sense cap canvi. 

No obstant això, el desenvolupador Bruno Lowagie ha advertit que les versions 

anteriors al 05 de maig han inclòs codi que no estava legalment sota la llicència 

LGPL, de manera que els usuaris de codi tancat de versions anteriors pot ser 

responsable per la violació dels drets d'autor. La llicència AGPL no és compatible 

amb la llicència GPL, tot i que una biblioteca AGPL pot vincular-se a un programa 

GPL. 

8.6 FUNCIONAMENT INTERN 

Un cop definides les eines amb les quals s’implementarà el software passem a 

conèixer com s’han utilitzat conjuntament per aconseguir el resultat final. 

Com s’ha comentat tota la interfície gràfica s’ha desenvolupat mitjançant el plugin 

Windows Builder, i les diferents funcions dels elements s’atrapen a través dels 

listeners i s’envien al controlador de vista corresponent, que serà el que es 
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comuniqui amb el controlador de domini per executar l’operació corresponent. 

Des de la capa de presentació decidim el temps i els components a analitzar i 

quan iniciem l’anàlisi es crea un timer en Java amb la duració de l’anàlisi que, a 

cada segon, realitza una crida a domini per actualitzar la informació dels diferents 

components. 

Per a cada component s’obté la seva informació a traves de l’API SIGAR i es 

guarda en una llista juntament amb el moment en que s’ha consultat la 

informació. Posteriorment es comprova si ha superat el màxim, el mínim i es 

calcula la mitjana. 

Un cop acabat l’anàlisi, es passa la informació a la capa de presentació i, 

mitjançant les eines de la llibreria JFreeChart es crea una gràfica amb l’evolució 

de l’ús dels components al llarg del temps. També es mostren, mitjançant text, 

les dades de la mitjana d’ús, el màxim i el mínim per a cada component i es 

mostra una imatge:  depenen de si l’ús d’aquell component és 

normal, bo o força baix, o dolent respectivament. També es mostrarà un text 

indicant si s’han produït anomalies durant l’anàlisi.  

Els criteris que s’han utilitzat per definir l’estat d’un component són 3 i s’han 

establert després de realitzar nombroses proves en diferents ordinadors i 

sistemes: 

1. Rendiment mitjà del component: si un component té un ús mitjà elevat es 

mostrarà la creu vermella, si té un ús alt però no compromet el rendiment 

del sistema es mostrarà el símbol igual, i si s’utilitza poc el vist verd. 

2. Pics d’ús: si la mitjana d’ús és baixa però hi ha pics d’ús també s’informarà 

a l’usuari. 

3. Característiques dels components: si els components no tenen un mínim 

de característiques també es mostrarà un missatge alertant l’usuari. 

Un cop visualitzat els resultats aquests es podran guardar en format PDF. Per 

crear el PDF consultem tota la informació de l’anàlisi de cada component i per a 

cadascun en fem una petita descripció, es mostra les dades en format text i 

posteriorment la gràfica del seu ús.  
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9 PROVES 

Un cop acabada la fase d’implementació del sistema és important realitzar-ne 

proves per assegurar-nos del seu correcte funcionament i per comprovar que es 

compleixen tant els requisits, funcionals i no funcionals, com els objectius del 

projecte. 

Per això és important que els ordinadors on es provi el sistema siguin el més 

diferents possibles. Un dels objectius era que el sistema fos multiplataforma, per 

això s’han realitzat proves en els tres principals sistemes operatius utilitzats: 

Windows, OSX, Linux. D’aquest últim la majoria de proves s’han fet en la 

distribució Ubuntu. 

També s’han tingut en compte la realització d’anàlisis de diferents duració, per 

això s’han dut a terme anàlisis d’entre 1 minut a 8 hores, per comprovar que no 

apareixen errors amb el pas del temps i que l’execució del sistema consumeixi 

els mateixos recursos durant tota la seva execució. 

Totes les proves s’han executat mitjançant l’entorn de desenvolupament Eclipse, 

ja que ofereix eines que permeten controlar l’execució del software, ja sigui 

mitjançant breakpoints o executant el programa pas per pas. Aquest procés ha 

sigut molt útil a l’hora de detectar errors, no només en aquesta fase, sinó durant 

tota la fase d’implementació del software, ja que permet conèixer exactament en 

quin punt ha fallat el programa i el valor de totes les variables.  

Durant les proves s’han descobert nombrosos errors que, a no ser per les 

diferents proves en diferents sistemes no s’haguessin pogut detectar. Les 

úniques proves que no s’han pogut realitzar, degut als diferents endarreriments 

que ha patit el desenvolupament del software, han estat proves reals en 

ordinadors de diferents institucions per comprovar si els resultats dels anàlisis 

han estat útils a l’hora de actualitzar els equips informàtics. 

Aquest últim fet no suposa un pas enrere en la consecució dels objectius del 

projecte, ja que els resultats dels anàlisis estan destinats a ser recollits per una 

altra aplicació, que serà l’encarregada de crear una base de dades amb tots els 

resultats que ajudaran a prendre la decisió a gran escala. 
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Al principi del projecte es va pensar en desenvolupar una base de dades per al 

present projecte, però com que l’ús del software en cada ordinador serà limitat i 

ja hi havia planejat un projecte que realitzaria la part de la base de dades s’ha 

decidit no realitzar-la. 

A l’annex es presenten alguns dels resultats dels anàlisis que s’han realitzat: 12.1 

Resultats PDF 
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10 CONCLUSIONS 

10.1 RESOLUCIÓ D’OBJECTIUS 

El primer que hem de fer un cop arribats a les conclusions és veure si hem assolit 

els objectius marcats a l’inici del projecte.  

El principal objectiu del projecte era crear un software multiplataforma que 

s’encarregués de realitzar anàlisis complets o personalitzats dels principals 

components del sistema durant un temps i mostrar els resultats de manera 

entenedora per l’usuari. També era important que el software fos simple i fàcil 

d’utilitzar. 

Encara que amb retràs, aquest objectiu s’ha complert, ja que el software creat 

realitza les tasques per el qual va ser dissenyat, analitzar la CPU, la memòria 

RAM, el disc dur i la targeta de xarxa. Després de moltes proves i correccions 

també podem dir que l’objectiu de crear un software multiplataforma s’ha 

complert. Encara que no s’ha provat en el 100% de sistemes operatius existents, 

si que s’ha provat amb èxit en els SO més utilitzats, Windows, OSX i Ubuntu.   

Després de realitzar proves en diferents ordinadors i realitzades per diferents 

usuaris també podem donar per complert els objectius de facilitat d’ús del 

software i el de mostrar els resultats de forma entenedora, ja que cap dels que 

l’ha provat ha trobat cap dificultat a l’hora de fer funcionar el programa i 

d’entendre els resultats dels anàlisis. 

També cal destacar que s’ha afegit el fet de guardar el resultat en format PDF. 

En un principi només estava planificat guardar-lo en un format intern perquè el 

programa al qual serviria com a informació per a la seva base de dades, però 

posteriorment es va decidir incloure aquesta opció per permetre al mateix usuari 

tenir un informe complet de l’anàlisi. 

10.2 CANVIS DE PLANIFICACIÓ 

Com s’ha comentat en l’apartat de planificació, s’han produït canvis bastant 

importants en quan a les dates d’entrega i en quan a les iteracions internes, ja 
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que estava previst realitzar la part gràfica, de domini i de dades independentment 

per a cada component però al veure que la part gràfica no es podia separar per 

component s’ha acabat implementant en una iteració i posteriorment s’han 

implementat les diferents operacions de domini i de dades. 

El canvi de dates ha estat per causes personals i al final el temps dedicat al 

projecte no ha variat tant respecte al temps calculat inicialment. 

10.3 CANVIS EN EL PRESSUPOST 

Tot i que la duració del projecte quasi s’ha duplicat (de 5 a 8 mesos), el 

pressupost no podem considerar que s’ha incrementat ja que gran part del temps 

que ha incrementat no s’ha pogut dedicar al projecte. 

Un cop realitzat els càlculs de nou les hores dedicades a cada fase i, en 

conseqüència, al tipus de dedicació (analista, arquitecte, programador...), les 

diferències són tan mínimes que entrarien en el pressupost extra que s’havia 

calculat en cas de l’aparició d’imprevistos. 

10.4 FUTUR 

Tot i que el sistema és totalment funcional i compleix totes les necessitats que 

s’intentaven assolir, és important pensar sempre en millorar i augmentar les 

funcionalitats del sistema per fer-lo més complet i més útil per l’usuari. 

En aquest projecte les millores que s’hi podrien realitzar però que no s’han pogut 

desenvolupar per falta de temps serien la identificació dels processos que 

consumeixen més recursos, que ajudaria a entendre perquè el sistema va lent; 

la monitorització de l’ús de la targeta gràfica, que ajudaria en casos en què 

s’utilitzen aplicacions que en fan. 

Altres aspectes que suposarien una ampliació de funcionalitats existents seria 

realitzar l’anàlisi de la CPU per nucli, ja que actualment els ordinadors disposen 

de més d’un nucli i aquests treballen independentment dels altres. 

Per acabar, les variables utilitzades per decidir si un component funciona de 

forma correcte o no es podrien afinar més. Actualment estan definides segons 
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els resultats obtinguts en les diferents proves que s’han realitzat, però fora bo 

que les variables depenguessin no només dels resultats, sinó també de l’ús que 

se n’ha fet. Es podria realitzar una petita enquesta sobre l’ús del PC a l’usuari 

abans de realitzar l’anàlisi i tenir-lo en compte a l’hora de definir l’estat dels 

components. 

10.5 VALORACIONS PERSONALS 

Durant la carrera m’havia trobat en diferents assignatures on l’objectiu principal 

era dissenyar i desenvolupar un software des de 0, realitzant la majoria de fases 

que s’han dut a terme durant aquest projecte, i sempre tenia la sensació que al 

principi de tot vas molt perdut i costa avançar, però en el moment en què 

defineixes els objectius, els requisits i, sobretot, la planificació, el projecte es 

podria dir que va “sol”, és a dir, que els passos estan marcats i només cal seguir-

los. 

En aquest cas aquesta dificultat també l’he pogut observar però amb un dimensió 

molt més important. Tots el projectes que havia fet fins ara es realitzaven en 

grups de 4-5 persones i amb el professor constantment controlant el procés. En 

aquest projecte, al ser només una persona, m’he adonat de les múltiples 

complicacions que apareixen en totes i cada una de les fases. I, que, encara que 

es tingui una bona planificació i una bona documentació, s’hi ha de dedicar 

moltíssimes hores per poder-lo realitzar. 

En canvi, un dels aspectes que ha facilitat la consecució del treball ha estat el 

tema. Si bé en les altres assignatures els temes ja estaven decidits i, en la 

majoria de casos, no tenien un interès especial, en aquest projecte, al triar jo 

mateix el tòpic, ha fet que la dedicació en quan a hores i en quan a detalls hagi 

sigut molt més elevada. Respecte altres projectes, aquest ha sigut al que li he 

dedicat més hores a polir detalls que potser en altres casos no hagués donat 

importància, però que ara volia que quedés tot el millor possible. 

Una de les novetats incloses en aquest projecte amb les quals quasi bé no havia 

treballat anteriorment són les llibreries i la creació de software multiplataforma. 

És molt senzill desenvolupar el software en l’entorn de treball, on, tard o d’hora, 
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aconsegueixes que funcioni tot correctament, però un cop has d’exportar el 

projecte i provar-lo en altres sistemes apareixen problemes que són més difícils 

de solucionar i que m’han suposat un repte i l’aprenentatge de nous conceptes 

que han enriquit força el meu coneixement. 

El meu objectiu com a enginyer és precisament el que representa el projecte de 

final de carrera, ser capaç de gestionar projectes des de 0 fins que es posa en 

producció el resultat final, i veure que finalment he complert aquest objectiu 

m’omple d’optimisme i d’il·lusió de cara al futur. 
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12 ANNEX 

12.1 RESULTATS ANÀLISIS PDF 

 Tornar a: 6. Disseny gràfic 

 Tornar a: 9. Proves 
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