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Resum 

 

L'us d'entorns de desenvolupament que s'integren diverses eines (editors, browsers, 

bases de dades, eines de deployment, etc.) facilita enormement la realització 

d'aplicacions. Normalment aquests entorns s'executen localment i no permeten un accés 

remot. 

Aquest projecte proposa la realització d'un entorn de desenvolupament accessible a 

través de la WEB i compatible amb dispositius mòbils basat en el framework AngularJS i 

tecnologies HTML i CSS.  
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Resumen 

 

El uso de entornos de desarrollo en el que se integran diferentes herramientas (editores, 

browsers, bases de datos, herramientas de deployment, etc.) facilita enormemente la 

realización de aplicaciones. Normalmente estos entornos se ejecutan localmente y no 

permiten un acceso remoto. 

Este proyecto propone la realización de un entorno de desarrollo accesible a través de la 

WEB y compatible con dispositivos móviles basado en el framework AngularJS y 

tecnologías HTML y CSS. 
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Abstract 

 

Use of development environments in which different tools (editors, browsers, databases, 

deployment tools, etc.) facilitates the realization of integrated applications. These 

environments typically run locally and do not allow remote access. 

This project proposes the creation of a development environment accessible via the Web 

compatible with mobile devices based on AngularJS framework and HTML and CSS 

technologies.  



 

 4

Agraïments 

 

A Jordi Forga Alberich, tutor del 

projecte, que m'ha guiat durant 

aquests mesos amb els seus consells. 

 

A la meva família, José Manuel, Isabel 

i Sandra, que m'han donat suport i 

ànims en els moments de més 

dificultat. 

 

A Mireia. Pel teu sacrifici d'aquests 

últims anys. Sense la teva ajuda no ho 

hauria pogut aconseguir. 

 

  



 

 5

 

Historial de revisions 

 

Revisió Data Propòsit 

0 02/03/2015 Creació del document 

1 25/06/2015 Revisió del document 

2 10/07/2015 Tancament del document 

   

   

 

LLISTA DE DISTRIBUCIÓ DEL DOCUMENT 

 Nom  e-mail 

Germán Díaz Fuentes germandifu@gmail.com 

Jordi Forga Alberich jforga@entel.upc.edu 

  

  

  

  

 

Escrit per: Revisat i aprovat per: 

Data 10/07/2015 Data 10/07/2015 

Nom Germán Díaz Fuentes Nom Jordi Forga Alberich 

Position Autor del Projecte  Position Supervisor del Projecte 

  



 

 6

Taula de continguts 

 

Resum ................................................................................................................................ 1	

Resumen ............................................................................................................................ 2	

Abstract .............................................................................................................................. 3	

Agraïments ......................................................................................................................... 4	

Historial de revisions .......................................................................................................... 5	

Taula de continguts ............................................................................................................ 6	

Llistat de Figures ................................................................................................................ 8	

Llistat de Taules: ................................................................................................................ 9	

1.	 Introducció ................................................................................................................. 10	

1.1.	 Objectius ............................................................................................................ 10	

1.2.	 Requeriments i especificacions .......................................................................... 10	

1.3.	 Mètodes i procediments ..................................................................................... 11	

1.4.	 Plà de treball ...................................................................................................... 13	

1.5.	 Time Plan (Gantt diagram) ................................................................................. 15	

1.6.	 Incidències ......................................................................................................... 16	

2.	 Estat de l'art de les tecnologies emprades al projecte: ............................................. 17	

2.1.	 Llenguatges de programació al servidor ............................................................ 18	

2.1.1.	 Apache HTTP Server .................................................................................. 18	

2.1.2.	 Contenidor de Servlets ............................................................................... 18	

2.2.	 El client ............................................................................................................... 19	

2.2.1.	 HTML .......................................................................................................... 19	

2.2.2.	 CSS ............................................................................................................. 20	

2.2.3.	 JavaScript ................................................................................................... 20	

2.2.4.	 Knockout ..................................................................................................... 21	

2.2.5.	 AngularJS ................................................................................................... 21	

2.2.6.	 JSON .......................................................................................................... 22	

3.	 Metodologia i desenvolupament del projecte: ........................................................... 23	

3.1.	 Mètode de treball ............................................................................................... 23	

3.2.	 Eines de seguiment ............................................................................................ 23	

3.3.	 Mètode de validació ........................................................................................... 24	

3.4.	 Algoritmes i programari ...................................................................................... 24	



 

 7

4.	 Resultats ................................................................................................................... 26	

4.1.	 Interfície d'usuari ................................................................................................ 26	

4.1.1.	 Àrea de treball ............................................................................................. 26	

4.1.2.	 Mode Browser ............................................................................................. 29	

4.1.3.	 Mode Web Project ...................................................................................... 32	

4.1.4.	 Mode Database Manager ........................................................................... 36	

4.1.5.	 Menú Config ................................................................................................ 39	

4.2.	 Implementació .................................................................................................... 40	

4.2.1.	 Estructura de l'aplicació .............................................................................. 40	

4.2.2.	 Scripts de l'aplicació .................................................................................... 41	

4.2.2.1. wwwshell.js ............................................................................................... 41	

4.2.2.2. MainController.js ....................................................................................... 41	

4.2.2.3. Browser.js ................................................................................................. 42	

4.2.2.4. MySQL.js .................................................................................................. 43	

4.2.2.5. WebProject.js ............................................................................................ 43	

4.3.	 Seguretat ............................................................................................................ 43	

5.	 Presupost del Projecte .............................................................................................. 45	

5.1.	 Costos recursos humans ................................................................................... 45	

5.2.	 Costos de Hardware .......................................................................................... 45	

5.3.	 Costos de Software ............................................................................................ 46	

5.4.	 Altres despeses .................................................................................................. 46	

5.5.	 Pressupost total ................................................................................................. 47	

6.	 Viabilitat econòmica i socal ....................................................................................... 48	

7.	 Conclusions i desenvolupament futur: ...................................................................... 49	

Bibliografia: ....................................................................................................................... 50	

Glossari ............................................................................................................................ 51	

 

  



 

 8

Llistat de Figures 

 

Figura 01: Nou escenari pels alumnes de DAT, pàg. 12  

Figura 02: Pla de treball, pàg. 15 

Figura 03: Diagrama de Gantt, pàg. 15 

Figura 04: Data Binding en plantilles AngularJS, pàg. 22 

Figura 05: Àrea de treball, pàg. 26 

Figura 06: Mode Browser i Web Project actius, pàg. 27 

Figura 07: Mode Browser i Database Manager actius, pàg. 28 

Figura 08: Mode Browser, pàg. 29 

Figura 09: Editor d'arxius, pàg. 30 

Figura 10: Menú de diàleg de Rename, pàg. 31 

Figura 11: Opcions de Move/Copy, pàg. 31 

Figura 12: Diàleg de Change Permissions, pàg. 31 

Figura 13: Mode Web Project, pàg. 32 

Figura 14: Mode Web Project - Open Project, pàg. 33 

Figura 15: Propietats del projecte, pàg. 34 

Figura 16: Desplegable d'eines de desenvolupament, pàg. 35 

Figura 17: Mode Database Manager, pàg. 36 

Figura 18: Creació d'una taula amb tres camps, pàg. 37 

Figura 19: Llista de relacions de la base de dades, pàg. 37 

Figura 20: Diàleg del menú de configuració, pàg. 39 

Figura 21: Estructura de directoris de l'aplicació, pàg. 40 

Figura 22: Estil CPS a l'operació delete, pàg. 42 

Figura 23: Servidor d'indentificació d'usuaris, pàg. 43 

Figura 24: Entrada de credencials al servidor de identitats, pàg. 44 

 

 

 

 

  



 

 9

Llistat de Taules: 

 

Taula 01: Costos de recursos humans pel desenvolupament del projecte, pàg. 45 

Taula 02: Costos del hardware pel desenvolupament del projecte, pàg. 45 

Taula 03: Costos de recursos software del projecte , pàg. 46 

Taula 04: Altres despeses relacionades amb el projecte, pàg. 46 

Taula 05: Despeses totals del projecte, pàg. 47 

 

  



 

 10

1. Introducció 

 

Aquest Treball Final de Grau es desenvolupa al Departament d'Enginyeria Telemàtica de 

l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació (ETSETB), a la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC). 

 

1.1. Objectius 

 

L'objectiu d'aquest projecte és el desenvolupament d'un entorn que integri diferents eines 

(editors, browsers, bades de dades, eines de deployment, etc.) que facilitin el 

desenvolupament d'aplicacions per part dels alumnes de l'assignatura de DAT, una 

aplicació web, interactiva, usable i amigable. 

Normalment aquests entorns funcionen localment i no permeten accessos remots. 

Aquest projecte proposa una aplicació en un entorn accessible via navegador web, tant 

des d'equips d'escriptori com des de dispositius mòbils. 

 

Els objectius principals són: 

1. Realització d'una aplicació interactiva que faciliti el treball dels alumnes de 

l'assignatura DAT. 

2. Obtenir experiència en el desenvolupament d'aplicacions distribuïdes entre 

servidor i clients. 

3. Obtenir experiència en l'ús de frameworks per la realització d'aquest tipus 

d'aplicacions. 

 

1.2. Requeriments i especificacions 

 

Per tal de poder dur a terme el projecte, caldrà assolir uns coneixements previs dels 

llenguatges emprats en el desenvolupament. 

Unes nocions bàsiques de Java són necessàries, ja que el servidor fa servir Java 

Servlets, i haurem d'examinar part del codi. 
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I pel nostre projecte hem decidit emprar, junt amb HTML i CSS, el llenguatge interpretat 

JavaScript i el framework que finalment s'ha escollit, AngularJS. 

Per facilitar el disseny i l'experiència final de l'usuari, es requereix un coneixement en el 

disseny d'aplicacions web i wireframes. 

 

Bàsicament, les especificacions del projecte són: 

1. Desenvolupar un entorn accessible per la web. 

2. Una aplicació interactiva que faciliti el treball de laboratori dels estudiants de 

l'assignatura de DAT. 

3. Adecuació de l'estil de l'aplicació a estàndards més actuals, amb major claredat 

en la presentació. 

L'aplicació consta de tres mòduls diferenciats. 

Un és el browser de fitxers, que és comú a la resta. Amb aquest mòdul podem gestionar 

els fitxers de l'espai de l'alumne, navegar pels seus directoris, editar, etc., tal com faríem 

a un navegador de qualsevol sistema operatiu actual. 

El segon mòdul és el Web Project, on realitzem les tasques pròpies de l'assignatura, on 

podem crear un nou projecte d'aplicació, compilar, editar propietats o fer un deployment 

al servidor Tomcat. 

I per últim tenim el Database Manager, per la gestió de la base de dades de cada alumne, 

on es poden fer servir comandes SQL a través d'una consola. 

 

1.3. Mètodes i procediments 

 

El projecte es desenvolupa al Departament de Telemàtica com a suggerència del tutor 

del projecte. 

Es presenta com una actualització i continuació del treball previ realitzat pel mateix tutor, 

Jordi Forga, del software que es fa servir als laboratoris de DAT pels alumnes de 

l'assignatura. 

La proposta és fer una actualització perquè els alumnes puguin continuar les seves 

pràctiques sense necessitat de ser-hi presents físicament a les instal·lacions del 

laboratori, i que es puguin connectar i treballar des de un ordinador de sobretaula o 
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qualsevol dispositiu mòbil, com telèfons tipus smartphones, tablets o portàtils amb 

connexió a internet. 

 

Figura 01: Nou escenari pels alumnes de DAT 

 

A part de la part de client que és la que ens ocupa, l'aplicació que desenvolupem fa 

servir unes API escrites en Java creades anteriorment al Departament de Telemàtica. 

Serà a aquestes API amb les quals interactuarem mitjançant el client web per tal de 

poder accedir a les bases de dades o fer un deployment de l'aplicació al servidor Tomcat 

que corre al laboratori. També ens donaran accés a l'espai de fitxers de l'usuari, amb 

funcionalitats de gestió i edició de fitxers bàsiques mitjançant comandes restringides. 

Precisament aquesta última part en la gestió de fitxers amb el nou browser sol·lucionarà 

algunes de les deficiències que presentava fins ara, més intuïtiu, molt diferent de 

l'original, i que s'assemblarà més a un browser típic de Linux o Windows. 
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1.4. Plà de treball 

 

Work Packages:  

 

Project: Initial specifications WP ref: #1, #2, #3 

Major constituent: App specifications Sheet 1 of 3 

Short description: 

Requirement specifications of the web app 

Choose language and tools for development 

Study of development tools 

Planned start date: 

26/02/2015 

Planned end date:1/04/2015 

Start event: 

Tomcat and framework set up

Internal task T1: Install Tomcat server 

Internal task T2: Study of environment framework 

Internal task T3: Run test apps on Tomcat 

Deliverables: Dates: 

 

Project: Sketch and development of app  WP ref: #4, #5 

Major constituent: SW Sheet 2 of 3 

Short description: 

Sketch app functionalities 

Develop of real application 

Planned start 

date:20/03/2015 

Planned end date:15/06/2015 

Start event: 

End event: 

Internal task T1: Sketch app functionalities 

Internal task T2: Code app to real specifications 

Internal task T3: Run new app on real server 

Deliverables: Dates: 
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Project: Testing WP ref: #6 

Major constituent: SW Sheet 3 of 3 

Short description: 

Test the app and correct deficiencies 

 

Planned start 

date:01/05/2015 

Planned end date:15/06/2015 

Start event: 

End event: 

Internal task T1: Do some test Deliverables: Dates: 

 

Milestones 

 

WP# Task# Short title Milestone / deliverable Date (week) 

1 1 Install Tomcat server   

1 2 Study of environment 

framework 

  

1 3 Run test apps on 

Tomcat 

  

2 1 Sketch app 

functionalities 

  

2 2 Code app to real 

specifications 

  

2 3 Run new app on real 

server 

  

3 1 Do some test   
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1.5. Time Plan (Gantt diagram) 

 

 

 

Figura 02: Pla de treball 

 

 

Figura 03: Diagrama de Gantt 
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1.6. Incidències 

 

Inicialment el projecte es va decidir implementar amb el Framework Knockout, però a 

mesura que el projecte començava a avançar amb la creació del navegador de fitxers es 

va veure que aquest Framework no era suficientment potent. A més, la documentació 

necessària de Knockout esdevenia escassa. 

Per tant es va decidir cercar una alternativa que fos més documentada i de més difusió. 

D'aquesta manera ens vam encaminar cap a AngularJS, un Framework de JavaScript 

amb una gran difusió, àmpliament utilitzat i documentat, amb gran quantitat d'usuaris i 

fòrums fent aportacions, i al que dona suport la comunitat de Google. 

 

L'editor de fitxers s'ha implementat com estava previst. Però encara que cap al final es 

va pensar en afegir funcionalitats que facilitessin l'edició de fitxers com números de línia, 

entre altres característiques, es va descartar i s'ha deixat per futures actualitzacions de 

l'aplicació web. 

 

L'opció de Configuració personalitzada per cada usuari no estava prevista inicialment, 

però per la seva simplicitat d'implementació, i les futures possibilitats de cara a una millor 

experiència d'usuari, s´ha fet un esbós, per donar una idea de com pot ser inclosa a la 

aplicació a futures actualitzacions.  
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2. Estat de l'art de les tecnologies emprades al projecte: 

 

Una WebApp és un programa que funciona sobre un navegador web, normalment en 

una combinació de llenguatges HTML, CSS i JavaScript, que accedeixen a un servidor 

web mitjançant un navegador. La major part de les funcionalitats recauen a la part client. 

El navegador és un client lleuger, independent del sistema operatiu. Aquesta 

característica implica que no hi ha necessitat de redistribucions de noves versions del 

programa. Tan aviat com ens connectem al servidor ja estem fent servir l´última versió. 

El principal avantatge és la capacitat d'adaptació a qualsevol dispositiu mòbil. Amb 

qualsevol navegador es pot accedir al servei, sense dependre del sistema operatiu o la 

versió del navegador. Almenys de forma teòrica, com veurem més endavant. 

La WebApp pot contenir elements actius que faciliten que l'usuari accedeixi a dades de 

forma interactiva, com accedir a bases de dades. 

 

Les aplicacions web generen de forma dinàmica pàgines en format estàndard com HTML, 

suportat pels navegadors, fent servir llenguatges interpretat pel client. D'aquesta forma, 

interactuant, l'usuari va rebent una serie de pàgines estàtiques, que donen la sensació 

d'interactivitat. 

Tot i així hi ha certes limitacions. Hi ha funcionalitats comunes a la gran majoria de 

navegadors però també hi ha altres que no estan suportats pels estàndards. Però això es 

fan servir llenguatges interpretats a la part del client per afegir funcionalitats. 

Com hem dit, les aplicacions web haurien de funcionar independentment del navegador i 

el sistema operatiu del client. Però la realitat es que poden haver-hi aplicacions que no 

compleixen els estàndards i poden causar problemes. Un exemple d'això es la 

implementació de HTML5 en diferents navegadors que actualment no està completament 

estesa. Una aplicació no te per què funcionar correctament al Chrome, Safari o Internet 

Explorer per la diferència en les seves funcionalitats. 

 

Els avantatges d'una webapp davant una aplicació típica de software són múltiples. 

Ens estalvia temps i espai, ja que no hem de fer una instal·lació al nostre sistema per 

començar a treballar. Nomès caldrà que el nostre navegador estigui actualitzat i 

connectar-se a la web on està penjada l'aplicació. 
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Ja no caldran actualitzacions a múltiples dispositius. Quan ens connectem a la webapp ja 

estarem fent servir l'última versió del desenvolupador de l'aplicació. 

Com que no depèn del sistema operatiu, són aplicacions multiplataforma, i per tant són 

portables, ja que actualment els dispositius mòbils estan avançant en el seu ús als PC de 

sobretaula, amb les mateixes funcionalitats. 

 

Com a desavantatges tenim que normalment s'ofereixen menys funcionalitats que a un 

programa d'escriptori, limitació deguda als navegadors, que per seguretat no tenen accés 

complet al sistema. 

I el fet de poder connectar a la webapp depèn d'un tercer i de la nostra connexió a 

internet o la xarxa. 

2.1. Llenguatges de programació al servidor 

 

Hi ha múltiples opcions de llenguatges emprats en la programació d'aplicacions web a la 

part del servidor. 

Els més comuns han estat Java (Servlets i JSP), C#, Python, PHP i també HTML. 

Existeixen diverses tecnologies en el desenvolupament d'aplicacions web que permeten 

l'ús de llibreries ja implementades, de forma que el servidor queda en un segon pla i 

nosaltres, com a creador de l'aplicació web a la part del client, només ens hem de 

preocupar d'acoblar aquesta aplicació al servidor. 

Possibles opcions pel servidor eren: 

2.1.1. Apache HTTP Server 

La tecnologia de servidors HTTP server d'Apache és de les més emprades al món. 

Permet un desenvolupament d'un servidor web HTTP i incorpora mòduls compilats que 

afegeixen funcionalitats extres. Permet la integració amb llenguatges com Perl, PHP o 

Python. 

2.1.2. Contenidor de Servlets 

Els contenidors de servlets són servidors web dissenyats per implementar servlets, la 

solució de Java pel desenvolupament web. Els servlets Són programes en Java que 

permeten estendre o modificar les capacitats d'un servidor web. 
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Entre els contenidors de servlets, dels més comuns són: 

 

 Apache Tomcat6  

Tomcat és un projecte de Apache de servidor de servlets bàsic que implementa un 

servidor HTTP amb suport de JSP (JavaServer Pages). 

  

 Glassfish7  

Glassfish és de l'empresa Oracle, més complet que Tomcat i integra totes les 

funcionalitats de Java EE. A canvi de la total implementació de JEE demana més 

recursos. 

 

En el nostre cas, ja que aquesta tecnologia de servidor està imposada per la que existeix 

prèviament al laboratori de DAT, farem servir Apache Tomcat amb el Java Servlets que 

ja són implementats i que només caldrà fer les crides adequades des del client web per 

obtenir les respostes necessàries i actuar en conseqüència per actualitzar la vista de 

l'usuari. 

2.2. El client 

A la part del client fem servir diverses tecnologies per crear la WebApp. Desde HTML, 

CSS, JavaScript i el framework AngularJS o JSON. Donem una visió general d'elles. 

 

2.2.1. HTML 

HyperText Markup Language fa referència al llenguatge de marques per la creació de 

pàgines web. Serveix per a l'elaboració de les pàgines web, defineix una estructura 

bàsica i uns codis que defineix el contingut de text, imatges i la serva forma de 

presentació. 

W3C és l'organització encarregada de definir l'estàndard de les tecnologies de la web, o 

la gran majoria, i en aquest cas també la del HTML. 

La pàgina web només conté text i la resta de contingut, com imatges o vídeos són 

referenciats amb codi i és el navegador l'encarregat d'anar a buscar-lo, integrar-ho tot i 

fer la presentació a la pantalla. 
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Durant la seva evolució s'han anat afegint i suprimint funcionalitats per fer-ho més 

eficient i compatible amb les diverses plataformes que han anat apareixent, com el s 

dispositius mòbils, però encara que es facin servir les últimes recomanacions, és 

responsabilitat de l'usuari fer servir el navegador que tingui aquestes noves 

característiques incorporades, 

Si el navegador no està actualitzat no serà capaç d'interpretar una pàgina que segueixi 

l'última versió de HTML i per tant no serà capaç de visualitzar-la correctament. Això 

obliga al dissenyador a buscar solucions per poder corregir aquests possibles problemes. 

 

HTML va néixer el 1990 de la mà de Tim Berners-Lee, amb només 22 marques o 

etiquetes, algunes de les quals avui en dia ja estan en desús. 

L'última versió definitiva es va publicar el 2014, com a HTML5, incorporant sintaxis HTML 

i XHTML. 

Com hem comentat al principi, el principal problema de fer servir HTML5 a la Webapp és 

que encara hi ha navegadors que no implementen totes les funcions necessàries. Per 

això nosaltres ens hem decantat per una combinació de HTML 4.01, CSS i JavaScript, 

per donar les funcionalitats necessàries independentment del navegador que fem servir. 

2.2.2. CSS 

Les fulles d'estil en cascada és un llenguatge per definir la presentació d'un document 

HTML o XML, separant l'estructura del document de la seva presentació. 

La seva forma d'ús té tres opcions que són inline, dintre de l'etiqueta que volem modificar, 

incrustada dintre del document HTML o com a fulla d'estil externa, emmagatzemada en 

un arxiu diferent del de HTML. S'ha de dir que la primera opció d'incorporar l'estil dintre 

de l'etiqueta no és recomanat per no ser una forma estructurada. 

Té l'avantatge que se centralitza el control de la presentació i per tant també el seu 

manteniment. A més s'optimitza l'amplada de banda, ja que una mateixa fulla d'estil 

externa por ser usada per diversos documents HTML. 

2.2.3. JavaScript 

Llenguatge de programació interpretat, orientat a objectes que es fa servir al costat client 

que permeten millores a la interfície de l'usuari. 

L'ús més habitual de JavaScript és donar funcions a pàgines web per interactuar amb el 

DOM. D'aquesta forma es poden carregar dades, o enviar-les a un servidor, mitjançant 
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AJAX sense haver de recarregar la pàgina, es pot afegir contingut interactiu o validació 

de dades introduïdes per l'usuari. 

Com que JavaScript és el llenguatge acceptat per la gran majoria de navegadors, molts 

frameworks han estat basats en ell. Alguns del s més importants són Knockout, Ember o 

el que finalment fem servir al projecte, AngularJS. 

2.2.4. Knockout 

Framework MVVM amb interfície d'usuari d'actualització automàtica. Té un bon tutorial 

però la seva documentació encara és una mica escassa. 

En principi era el framework escollit per desenvolupar l'aplicació web, però durant la 

presa de contacte programant el browser, vam veure que no era del tot convenient, a 

part que per ser MVVM, que no es igual a MVC, no acabàvem d'estar còmodes. 

2.2.5. AngularJS 

Desenvolupat per la comunitat de Google, té un bon disseny de les plantilles i 

controladors, i amb una sintaxi molt senzilla. 

AngularJS és un framework pel disseny de webs dinàmiques. Permet fer servir HTML 

com a plantilla i estendre la seva sintaxi per escriure aplicacions de forma clara. 

Separa cada tecnologia (HTML, CSS o JS) dintre del seu àmbit i les comunica quan és 

necessari de forma automàtica, sense haver de sincronitzar la vista.

 

Figura 04: Data Binding en plantilles AngularJS 
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2.2.6. JSON 

És un format lleuger per a l'intercanvi de dades. La seva simplicitat hi ha ampliat el seu 

ús com a alternativa a XML en AJAX. Com que por ser avaluat de forma immediata en 

JavaScript i que gairebé tots els navegadors accepten aquest llenguatge, és una de les 

raons per la seva acceptació.  



 

 23

3. Metodologia i desenvolupament del projecte:  

 

3.1. Mètode de treball 

 

S'ha seguit una metodologia basada en SCRUM, caracteritzada per un desenvolupament 

incremental de les funcionalitats. 

 

Hem dividit el projecte en petites parts o objectius i setmanalment es verifiquen amb el 

tutor els diferents objectius i quines són les següents fites a aconseguir. 

D'aquesta forma si durant el projecte es presenta alguna necessitat nova o es requereix 

una modificació que no estava prevista, es poden realitzar fàcilment els canvis. 

 

Els rols dins de la metodologia SCRUM han estat els següents: 

1. “SCRUM MASTER” : En el nostre cas , el tutor del projecte, Jordi Forga Alberich 

2.  “PRODUCT OWNER” : Podríem identificar com a product owner també al tutor 

del projecte, però també seria un stakeholder important el Departament de 

Telemàtica, ja que hi té un interès en aquest pel bon desenvolupament de les 

pràctiques de laboratori i la seva accessibilitat per part dels alumnes, encara que 

no hi siguin presents a l'aula.  

3. “DEVELOPMENT TEAM” : En el nostre cas , aquest està format per mi, Germán 

Díaz Fuentes 

 

El tutor del projecte comparteix dos càrrecs que segons la metodologia no seria correcte, 

però a causa de les circumstàncies que només hi ha dos membres hem hagut 

d’identificar-ho així. 

3.2. Eines de seguiment 

 

En un principi estava pensada sobre un repositori GitHub però a mesura que vam veure 

que només hi ha un desenvolupador, amb controls dels avenços setmanals i contacte 

per e-mail, no era necessari. Per tant per controlar les diferents versions del projecte, 

hem utilitzat el correu electrònic a més d'un arbre de les diferents versions dels codis a 

Google Drive, cada una amb la seva data de modificació. 
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3.3. Mètode de validació 

 

Gràcies al sistema de control correu electrònic i les reunions setmanals amb el tutor hem 

aconseguit la realització del projecte amb tots els seus objectius. 

Per comprovar la correcta usabilitat de l’aplicació, s’han fet diferents proves de 

l’aplicació a mesura que l’hem anant desenvolupant Aquestes proves s’han portat a 

terme durant tota la fase d'implementació del projecte. 

Com que es portava un control de totes les versions de la Webapp, en cas necessari 

(error, modificació o actualització descartada) es podia tornar enrere fins a una versió 

funcional prèviament validada. 

3.4. Algoritmes i programari 

 

Per la realització d’aquest projecte sabíem que les alternatives que teníem reduïa a 

escollir adequadament el llenguatge d'implementació de la WebApp a la part client, ja 

que la part servidor no era el nostre objectiu. Tal com estan implementats els Servlets 

complien suficientment els nostres requeriments, encara que cap al final del projecte va 

ser necessari afegir una funció addicional per l'editor de fitxers, cosa de la qual es va 

encarregar el tutor. 

 

En primer lloc, escollir un llenguatge de programació que fos implementat per la gran 

majoria de navegadors web, tant de sistemes de sobretaula com de dispositius mòbils. 

Tot i que es podria haver escrit tot, o gran part del codi, en HTML5, com hem comentat 

unes pàgines abans, encara no està del tot implementat en tots els browsers actuals. Per 

aquesta raó ens vam decidir a fer servir HTML 4.01 en combinació amb un framework en 

JavaScript, acceptat per la gran majoria de navegadors. 

 

Per la realització de l'aplicació Web, és a dir, la interfície que visualitzaria l’usuari final i 

que hauria de ser amigable, teníem moltes opcions diferents. 

Després d'un estudi dels frameworks sobre JavaScript més populars, entre els que hi 

eren Backbone, Knockout o AngularJS, ens vam decantar inicialment per Knockout. 

Però a mida donaven les primeres passes, es va revelar insuficient i més complexe del 

que inicialment vam suposar. 
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Després d'una reavaluació del problema que se'ns presentava ens vam encaminar cap a 

AngularJS, pel seu ampli suport de la comunitat de Google, la gran documentació 

existent i major potencia a l'hora de crear aplicacions SPA (Single Page Application). 

Aquest contratemps ens va fer endarrerir unes setmanes el projecte que ja teníem 

avançat amb el browser, però com que la planificació temporal ja tenia previst aquest 

tipus d'incidències, el desenvolupament global no es va veure afectat. 

 

A més d'AngularJS, hem fet servir fulles d'estil en cascada CSS i el framework de 

visualització CSS3 “bootstrap”, que dóna un mateix estil a tota l'aplicació amb un entorn 

agradable i homogeni. 

 

Durant el desenvolupament del projecte s'ha fet servir Google Chrome per comprovar les 

funcionalitats, però després també s'han validat a Internet Explorer, Firefox i Safari, tant 

en la versió d'escriptori com en la de iOS. 

Tot i que s'ha intentat que l'experiència de l'usuari sigui la mateixa per tots els 

navegadors, es possible que alguns elements es mostrin de forma diferent d'un 

navegador a un altre. 

Durant el projecte li hem donat prioritat a Google Chrome per la comoditat de debuggar 

l'aplicació a la seva consola de desenvolupament. 
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4. Resultats 

4.1. Interfície d'usuari 

 

En aquest punt donarem una explicació de la interfície d'usuari i les seves 

funcionalitats que s'han implementat. 

L'aplicació disposa de diferents modes de treball però amb una àrea en comú per 

tots ells. Es pot dividir l'aplicació en tres parts: El mode Browser, el mode Web 

Project i el mode Database Manager. Encara que en cap moment es canvia de 

finestra al passar entre els modes, sí que canvien les funcionalitats segons quin 

mode activem. 

4.1.1. Àrea de treball 

 

Figura 05: Àrea de treball 
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  1  És l'àrea d'identificació d'usuari i configuració personal 

  2  Barra de selecció de mode. L'aplicació s'inicia amb el mode Browser activat i la 

resta desactivats. Poden haver-hi fins a dos modes activats a la vegada però els 

modes Web Project i Database Manager són excloents. 

  3  Àrea de modes actius. On els modes es visualitzen i realitzem les accions amb 

els projectes, la base de dades i el sistema d'arxiu de l'espai personal de l'usuari. 

 

Veiem a continuació la vista amd el mode Browser activat junt amb Web Project, 

primer, i Database Manager, segón. 

En cas de haver-hi nomès un mode activat, acuparia tota l'area de treball, tal com fa 

el mode Browser al inici de sessió. 

Figura 06: Mode Browser i Web Project actius 
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Figura 07: Mode Browser i Database Manager actius 
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4.1.2. Mode Browser 

 

Farem una descripció de les eines implementades al mode Browser per la gestió de 

fitxers i directoris de l'espai d'usuari. 

L'àrea de gestió de fitxers es troba dividida en tres espais diferents. 

Figura 08: Mode Browser 

 

  1    Barra de navegació directa. 

Amb aquesta barra podem canviar de directori fent clicant sobre el destí desitjat de 

forma que no cal anar pujant en l'arbre de directoris un per un. 

  2  Barra d'eines. 

Reload. Recarrega i actualitza la vista del directori actual 

Up Dir. Puja un nivell en l'arbre de directoris i actualitza la vista. 
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Upload File. Amb aquest menú podem pujar un fitxer des del sistema local fins a 

l'espai d'usuari al servidor. No admet la pujada de carpetes i el seu contingut. 

New Directory. Crea una carpeta nova al directori actual. 

Show/Hide Hidden Files. Activa/desactiva la vista de fitxers ocults del sistema. 

  3  Àrea de fitxers. 

Aquí podem realitzar la gestió de fitxers clicant a sobre dels arxius o directoris. 

Quan seleccionem un d'ells, apareix un menú de diàleg amb les diferents opcions 

disponibles depenent de si és arxiu o directori.Open. Si es un arxiu, el visualitza 

en o l'executa. Si es un directori, entra en ell. 

Download. Descarrega un arxiu des del servidor. Descactivat per directoris. 

Edit. Edita un arxiu per poder modificar el seu contingut. Desactivat per directoris. 

 

Figura 09: Editor d'arxius 

Rename. Modifica el nom d'arxius i directoris. 
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Figura 10: Menú de diàleg de Rename 

Move/Copy. Mou o copia arxius o directoris amb el seu contingut. 

Per dur aquesta funció, sota la Barra d'eines apareix un menú amb les opcions 

disponibles. 

Figura 11: Opcions de Move/Copy 

Delete. Esborra fitxers i directoris. En cas de tenir seleccionat un directori, 

demana confirmació sobre esborrar el seu contingut. 

Compress i Extract. Comprimeix i decomprimeix fitxers i directoris. 

Change permissions. Canvia els permisos dels arxius mostrant un quadre de 

diàleg. 

 

Figura 12: Diàleg de Change Permissions 
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4.1.3. Mode Web Project 

És el mode de funcionament que dóna servei a les pràctiques de laboratori de 

l'assignatura de DAT. En aquesta àrea de treball és on es crea el nou projecte per 

aplicacions, amb les estructures de directoris, fitxers de propietats, es fa la 

compilació, creació de fitxer war i el deployment al Tomcat Server. 

Figura 13: Mode Web Project 

 

 

  1    New Web Project. 

Per crear un nou projecte he de donar nom a l'aplicació i a partir d'aquí ja podem 

activar el botó New Project, que crearà l'estructura necessària per començar a 

desenvolupar-lo. El projecte nou es crearà al directori actual que tinguem seleccionat 

al Browser. 
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Si volem crear un projecte a un directori nou, podem activar la casella Create project 

in new dir, i seguidament s'activarà l'opció   2  on podem escollir manualment el nom 

del nou directori o deixar per defecte el del mateix nom de l'aplicació. Novament, amb 

el botó New Project crearà el directori, entrarà dintre i crearà l'estructura necessària i 

l'obrirà per començar a treballar. 

  3  Open Web Project 

Una vegada que tenim un nou projecte creat, per obrir-lo hem d'anar a la carpeta de 

projecte on es troba l'arxiu project.properties i el botó Open Project quedarà activat. 

Figura 14: Mode Web Project - Open Project 

 

Se'ns presenten les eines de desenvolupament d'aplicacions disponibles pels usuaris. 

  4    Barra d'eines de desenvolupament. 

Són les eines disponibles pel desenvolupament de les aplicacions. 
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Show Properties. Mostra les propietats del projecte, com el nom, la versió, 

directoris de treball i altres dades que són editables clicant a sobre d'elles. 

 

 

Figura 15: Propietats del projecte 

Eines de desenvolupament. Tenim disponibles al desplegable totes les eines 

necessàries per desenvolupar el projecte, com la compilació, creació de war o 

deployment. Els resultats de les accions o els possibles errors apareixeran a la 

consola de missatges. 
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Figura 16: Desplegable d'eines de desenvolupament 

Close Project. Tanca el projecte que sigui actiu. 

 

  5    Consola de missatges del Web Project. 

A la consola tindrem informació sobre les accions que portem a terme i els possibles 

errors. 

Sempre queda posicionada al final dels missatges després d'una acció, per veure 

ràpidament el resultat de l'operació i té l'opció de netejar la consola amb el botó Clear. 
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4.1.4. Mode Database Manager 

 

Aquest mode ens permet realitzar accions sobre la base de dades, com crear taules, 

afegir o eliminar camps, etc. amb comandes SQL. 

Figura 17: Mode Database Manager 

 

 

  1    Consola de comandes SQL. 

Sobre la consola tenim el nom de la base de dades assignada a l'usuari. 

Podem executar diferents comandes SQL per fer accions sobre la base de dades de 

l'usuari. Per poder veure el llistat de comandes, amb l'espai de comandes buit, 

polsem el botó Help i apareixerà el llistat complet a la consola de missatges. 

Veiem un exemple de funcionament a les següents figures: 
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Primer amb la base de dades buida, creem una taula i executem les comandes: 

CREATE TABLE MyGuest (firstname VARCHAR(30) NOT NULL, lastname VARCHAR(30) NOT NULL, email VARCHAR(50)) 

 

Figura 18: Creació d'una taula amb tres camps 

A continuació verifiquem les relacions amb List Relations i comprovem que s'ha creat 

correctament veient que la resposta a la consola de missatges ens mostra la taula 

creada amb els camps buits. 

 

Figura 19: Llista de relacions de la base de dades 
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  2    Consola de missatges del Database Manager. 

A la consola tindrem informació sobre les accions de les comandes SQL que portem 

a terme i els possibles errors. 

Sempre queda posicionada al final dels missatges després d'una acció, per veure 

ràpidament el resultat de l'operació i té l'opció de netejar la consola amb el botó Clear. 
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4.1.5. Menú Config 

 

Hem afegit l'opció de configuració personalitzada per futurs desenvolupaments de la 

webapp. 

Tal com està ara implementada només dona l'opció de fer canvis en la forma de 

visualització dels permisos de fitxers i el format de la data de l'última modificació, tot 

dintre del mode Browser. 

Hem deixat oberta la possibilitat d'incloure opcions d'idiomes (ara només està 

disponible en anglès) i es podria afegir qualsevol altra opció que pugui fer més 

còmoda l'experiència de l'usuari. 

 

Figura 20: Diàleg del menú de configuració 
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4.2. Implementació 

En aquesta secció explicarem breument l'estructura de l'aplicació així com la 

implementació d'algunes funcionalitats interessants del codi.  

4.2.1. Estructura de l'aplicació 
 
 

L'aplicació està estructurada en un arbre de directoris recomanat per AngularJS. 

 

Figura 21: Estructura de directoris de l'aplicació 

 

root. Es troba l'arxiu index.html que és la capa de presentació de l'aplicació. S'indica amb 

codi HTML els elements dels quals disposa la pàgina principal, carrega les llibreries 

necessàries per a l'execució de l'aplicació (scripts d'Angular, Bootstrap, etc.), CSS i 

carrega l'aplicació www-shell. 

 

images: Es guarden les imatges emprades en l'aplicació, com icones o logos. 

 

scripts: Llibreries de tercers, com jQuery. En futures actualitzacions de l'aplicació és 

convenient la seva eliminació. 

 

src: El nostre codi de l'aplicació està dintre d'aquesta carpeta. 
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lib: Llibreries en JS de Boostrap i altres necessàries que es troben 

emmagatzemades en local. 

 

scripts: Aquesta altra carpeta de scripts dintre de scr és on tenim totes les 

llibreries creades per nosaltres amb les funcions que hem creat per la nostra 

aplicació. 

 

views: Les diferents plantilles creades pels diferents modes de funcionament de 

l'aplicació. 

 

styles: Inclou les fulles d'estil CSS per la personalització de l'aspecte visual de l'aplicació. 

 

.www-shell: Carpeta oculta amb el fitxer de configuració personalitzada per cada usuari 

en format JSON. 

 

 

4.2.2. Scripts de l'aplicació 

 

El codi complet de l'aplicació es troba a l'annexe en línia per ser consultat. 

Aquí només donarem una breu descripció de les llibreries i d'algun detall d'estil de 
programació CPS. 

 

4.2.2.1. wwwshell.js 

 

És el mòdul on es crea l'aplicació wwwShell. 

En ella recau el servei remoteShell que ens permet fer les crides a l'API del servidor, 
crea un enllaç per fer crides entre diferents controladors. 

 

4.2.2.2. MainController.js 

 

S'implementen les operacions per visualitzar o ocultar els diferents modes actius, amb 
toggleBrowserVisible i ToggleToolVisible. 

addTool afegeix els diferents modes disponibles, que en el cas actual són Browser, Web 
Project i Database Manager. 

També és l'encarregat de carregar la configuració d'usuari. 
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4.2.2.3. Browser.js 

 

Aquesta llibreria conté el model del Browser amb les operacions setDir, reload i 
setSelected. 

També inclou les operacions del controlador del Browser que serveixen per navegar pel 
sistema de fitxers i els diferents diàlegs d'edició de fitxers, canvi de permisos, etc. 

Un detall interessant d'aquesta part es troba a l'operació delete, on es fa servir l'estil de 
programació Continuation-Passing Style (CPS) on el control és passa explícitament en 
forma de continuació. 

Una funció escrita en aquest estil agafa com a argument afegit una continuació, per 
exemple una funció. Quan la funció CPS ha finalitzat, retorna cridant a la funció de 
continuació. 

Figura 22: Estil CPS a l'operació delete 

L'operació delete rep com a argument l'element a eliminar i després de demanar 
confirmació, en cas de ser un directori amb contingut, primer ha d'esborrar el contingut 
de tot l'arbre. No pot fer l'operació reload per actualitzar la vista fins que no acabi de 
recórrer tot l'arbre del directori i eliminat tots els elements de dintre. 

Una vegada acabada l'operació, crida a l'operació de continuació, que és reload. 
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4.2.2.4. MySQL.js 

 

Conté les operacions per tractar amb la base de dades i actualitzar la consola de 

missatges amb els resultats que respongui el servidor de base de dades. 

4.2.2.5. WebProject.js 

Les operacions que donen suport a la creació de projectes dels alumnes es troben en 

aquesta llibreria. 

Fa les comprovacions de si hi ha projecte disponible a la carpeta actual, obre projectes, 

realitza les crides a l'API per fer els deployments al servidor, etc. 

De la mateixa forma que a Browser.js, també es fa servir l'estil CPS en la creació d'un 

nou projecte, ja que ha de crear el directori, si se li demana, entrar dintre, obrir el projecte 

i actualitzar la vista al browser, que es fa també mitjançant una crida a una funció d'un 

controlador diferent. 

 

4.3. Seguretat 

 

La seguretat d'accés de l'usuari als serveis proporcionats pel servidor es basa en dues 
premisses. 

Per un costat es realitza una identificació de l'usuari per donar-li accés al seu espai 
personal de fitxers i base de dades. 

 

Figura 23: Servidor d'indentificació d'usuaris 
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Figura 24: Entrada de credencials al servidor de identitats 

 

Per altre costat des del servidor només es permet l'execució de les comandes bàsiques i 
amb arguments limitats des de l'API. Amb això evitem accés indiscriminat al servidor. 
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5. Presupost del Projecte 

Els costos involucrats en aquest projecte són els de recursos humans, de hardware, 

software i generals. 

Els costos que s’especifiquen a continuació són les previsions fetes per al 

desenvolupament del projecte, que no han sofert variacions en poder fer el projecte 

dintre del termini previst inicialment. 

5.1. Costos recursos humans 

Aquest projecte ha estat desenvolupat per una única persona, per tant s’ha encarregat 

de fer de “project manager”, desenvolupador, desenvolupador “tester” i enginyer 

“software”. Tant pel càlcul de les hores de treball com pel cost de les mateixes es fa ús 

de la normativa de l'escola (ETSETB). 

En total han estat unes 20 setmanes per desenvolupar el projecte, incloent-hi els controls 

setmanals cada dimarts amb el tutor. 

Del total d'hores estimem que un 60% han estat per la planificació, estudi i disseny de les 

eines, i el 40% invertides a la implementació, proves i tests de la Webapp. 

 

Concepte Hores Preu/hora Preu 

Planificació i disseny 432 8 € 3456 € 

Implementació 288 8 € 2304 € 

Total 720  5760 € 

Taula 01: Costos de recursos humans pel desenvolupament del projecte 

 

5.2. Costos de Hardware 

Per desenvolupar aquest projecte s'ha fet servir un PC de sobretaula. A continuació 

mostrem el cost del hardware. 

 

Producte Preu Unitats Vida útil Amortització 

PC Desktop 1200€ 1 8 75 € 

iPhone 4 690 € 1 6 57,50 € 

Total 1890 €   132,50 € 

Taula 02: Costos del hardware pel desenvolupament del projecte 
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5.3. Costos de Software 

Per poder realitzar el projecte necessitem un seguit de software. A continuació detallem 

el cost d’aquest. 

 

Producte Preu Unitats Vida útil Amortització 

Adobe Reader 0 € 1 - - 

Windows 7 Pro 64 bits 141 € 1 4 17,60 € 

Ubuntu 0 € 1 - - 

Microsoft Office 2013 139 € 1 5 13,90 € 

Google Drive 0 € 1 - - 

Dreamweaver 290 € 1 1 145 € 

AngularJS 0 € 1 - - 

Bootstrap 0 € 1 - - 

jQuery 0 € 1 - - 

Google Chrome 0 € 1 - - 

Safari 0 € 1 - - 

Firefox 0 € 1 - - 

Total 570 €   176,50 € 

Taula 03: Costos de recursos software del projecte. 

 

5.4. Altres despeses 

A part de les despeses pròpies del projecte, tenim altres de caràcter general, que es 

detallen a continuació. 

 

Concepte Cost Mensual Cost Total

Llum 50 € 200 € 

ADSL 40 € 160 € 

Total 90 € 360 € 

Taula 04: Altres despeses relacionades amb el projecte. 

 

 

 



 

 47

5.5. Pressupost total 

Per tant, el pressupost final del projecte queda de la següent forma: 

 

Concepte Cost 

Recursos humans 5760 € 

Costos de Hardware 132,50 €

Costos de Software 176,50 €

Altres despeses 360 € 

TOTAL 6429 € 

Taula 05: Despeses totals del projecte. 
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6. Viabilitat econòmica i socal  

 

La viabilitat econòmica d'aquest projecte és relativament alta, ja que els costos invertits 

en la realització del mateix han sigut mínims i la rendibilitat que se li pot treure pot ser 

molt alta en l'ambient acadèmic al qual va dirigit. 

Els costos de material són mínims al ser un projecte purament de programació, i requerir 

un PC i el software de desenvolupament que tenen una vida útil d'un mimin de 2 anys. 

 

Finalment, la viabilitat social d'aquest projecte és adequada, ja que amb la seva 

implementació es facilita la realització de les pràctiques per part dels alumnes, ja que 

podrà aprendre sense necessitat de realitzar desplaçaments al laboratori o de dependre 

dels horaris de les instal·lacions.  
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7. Conclusions i desenvolupament futur:  

 

Al final del període previst hem aconseguit una aplicació web que compleix els requisits 

inicials que teníem com a objectiu. 

L'aplicació és totalment funcional i dóna els serveis necessaris per desenvolupar 

l'assignatura de DAT al laboratori per part dels alumnes, però amb una millora de 

funcionalitats, experiència d'usuari i un netejat de cara importat adaptat a l'estètica actual, 

on s'intenta que la presentació de la informació sigui clara i sense elements innecessaris 

que puguin distreure de la feina que s'estigui fent en cada moment. 

I com a objectiu principal, s'ha aconseguit que es pugui fer servir des de fora de les 

instal·lacions del laboratori, creant una webapp que és funcional des de dispositius 

mòbils amb una interfície idèntica a la d'un PC de sobretaula. 

 

Evidentment la webapp, igual que és una continuació del treball que ja hi era present i 

que s'ha fet una actualització necessària, és un punt de partida per continuar-la millorant 

i afegint altres funcionalitats. 

En el futur es pot afegir una adaptació especifica per dispositius mòbils, adaptada a les 

característiques d'aquest, amb un disseny adaptatiu (responsive), que s'adapta a les 

característiques de cada dispositiu. 

Altres afegits futurs poden ser la configuració en diferents idiomes, per la qual cosa ja 

hem començat a fer un esbós amb el menú de configuració que com a exemple hem 

implementat, que permetria una adaptació a les necessitats i gustos de l'usuari de 

l'aplicació. 

Un menú desplegable de les opcions amb fitxers és interessant, en donar comoditat a 

l'hora de la gestió de fitxers, o que el menú d'opcions es desplegués només amb el botó 

dret del ratolí i no com ara que és en polsar sobre un dels elements de la llista de fitxers. 

Com a optimització i claredat del codi proposat, es poden eliminar restes de codi en 

jQuery que s'han deixat intactes respecte a l'aplicació original, o separar els menús de 

diàleg en fitxers separats del cos principal HTML, per fer l'estructura més modular i més 

fàcil de mantenir. 
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Glossari 

 

API: Application Programming Interface 

CPS: Continuation-Passing Style 

CSS: Cascade Style Sheet 

FrameWork: Entorn de programes que donen funcionalitats com a part d'una plataforma 

per facilitar el desenvolupament d'aplicacions.  

HTML: HyperText Markup Language 

HTTP: HyperText Transfer Protocol 

JS: JavaScript 

JSON: JavaScript Object Notation 

SCRUM: Metodologia de desenvolupament incremental i en paral·lel 

SPA: Single Page Apps 

SQL: Sequential Query Language 


