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RESUM (màxim 50 línies) 

 

A partir de la necessitat de mitigar riscos d’incidències, solucionar-les, gestionar-les, i 
automatitzar processos de control i configuració, neix POSMonitor. 

En aquest document s’explica d’una forma detallada l’aplicació, es respondrà a les 
preguntes, com, perquè, i quant s’ha trigat a realitzar. 

POSMonitor és una aplicació de suport a una Aplicació principal (POS), que s’utilitza 
com a TPV (Terminal de Punt de Venda) en totes les botigues de casaAmetller. La 
necessitat de gestionar la informació que faciliten els LOG’s de l’Aplicació POSMonitor, 
mitjançant traces de comportament, és el principal objectiu pel qual s’ha creat 
l’aplicació. 

Les principals funcionalitats que ofereix l’aplicació són, Accions i Serveis. En la primera 
funcionalitat s’executen una sèrie de procediments, amb l’objectiu de reportar i 
configurar el comportament dels TPV. Els Serveis en canvi tenen la capacitat de 
reiniciar i consultar l’estat dels WebServices que són consultats per l’aplicació POS. 

Independentment d’aquesta part, també existeix un previ, amb documentació, on 
s’exposen coneixements bàsics, que s’han d’adquirit prèviament com a requisit per 
introduir-se a l’equip de treball, en l’aplicació POS. Aquests coneixements són 
principalment d’enginyeria del Software, parlen de metodologies a seguir, per 
maximitzar factors com l’escalabilitat i el manteniment del sistema. A més de adaptar-
se òptimament en empreses en constant canvi estructural i de decisions estratègiques. 
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ABSTRACT  (50 lines maximum) 

 

POSMonitor born from requirements to mitigate incidents risks, solving and 
managing them, and automate control and configuration proceedings. 
 
In this document the application is explained in detail, and it will be answered how, 
why, and how long has taken to perform it. 
 
POSMonitor is a support application to a main application (POS) which is a used in 
all casaAmetller stores. The needs of managing the information provided by the 
POSMonitor application LOG’s, using behavior trace, is the main goal for which has 
been created. The main functionalities that are offered by the application are actions 
and services. In the first one, a series of procedures are executed in order to report 
and configure the TPV,’s behavior. In the other hand, services are able to restart and 
consult the state of the WebServices that are consulted by the POS application.  
 
Regardless of this part, there is also a prior, with documentation, where is exposed 
basic knowledge, that has been previously acquired ad a requirement for entry the 
team, in the POS application. This knowledge is mainly software engineering, and is 
about methodologies to be followed, in order to maximize some factors as scalability 
and system maintenance. Besides optimally adapting to enterprises with constant 
structural change and strategic decisions. 
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Capítol 1 

 

Introducció 
 

CasaAmetller és una empresa en gran expansió nacional, originada en el 2000 com una 

única botiga en Vilafranca del Penedès. En aquests moments genera més de 500 llocs 

de treball repartits en més de 75 botigues i una facturació en 2013 d’uns 55 milions 

d’Euros. 

Dins d’aquesta fulgurant expansió, s’han generat canvis molt pronunciats en 

l’empresa, entre ells, la generació d’un nou TPV (Terminal Punt Venta) en l’àmbit del 

Software. A causa dels constants canvis i decisions, per a la realització d’aquesta 

aplicació i tot el seu software de suport, s’escullen metodologies àgils.  

Un dels principals problemes generats dins del context del funcionament en el TPV, 

són les incidències per part de les botigues, al servei tècnic. D’aquesta necessitat neix 

POSMonitor. 

POSMonitor s’exposa en el document, s’ha dissenyat com a solució per una sèrie de 

problemes o necessitats en el departament informàtic de l’Empresa. Serveix com a 

resposta d’automatització i administració, tant en processos de comprovació com de 

configuració. És una eina amb la qual conta el departament informàtic (administració, 

desenvolupament) i servei tècnic, per resoldre incidències, configurar terminals,  a més 

de poder servir com a eina de rastreig, d’aquesta manera podem mitigar riscos, que 

impliquin l’aparició de noves incidències. 
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1.1. Objectius 
 

En un Treball final de Grau, donada  l’envergadura d’aquest, poden aparèixer diversos 

objectius. A continuació es citen els principals objectius a assolir: 

 

• Coneixement sobre llenguatges a desenvolupar. 

• Aprenentatge tant de tècniques de programació com de metodologies àgils. 

• Realitzar documentació sobre conceptes necessaris en la realització de 

l’aplicació (Enginyeria del Software). 

• Creació de document explicatiu sobre l’aplicació, contenent conceptes, 

diagrames, documentació detallada de les seves funcionalitats i interfícies. 

• Proposar, una vegada obtinguda l’aplicació, possibles línies d’actuació en un 

futur, que no s’han pogut realitzar i que donarien un valor afegit al producte. 

 

 
1.2. Motivació 
 

La decisió d’escollir el TFG, no ha sigut del tot complicada. L’oportunitat de realitzar 

unes pràctiques remunerades en casaAmetller, i poder introduir el TFG dins d’aquesta 

feina era molt atractiu.  

Però abans d’arribar a un acord havíem de tenir les dues parts la certesa de la bona 

sintonia tant  en l’equip de treball, com en la projecció de la meva persona com a 

integrant de l’equip. 

Així que després d’uns dies de probes i no poques reunions amb el meu tutor de 

pràctiques, i després d’assignar-me un projecte molt atractiu per a mi, tant per la 

llibertat que em donava poder realitzar una aplicació des de zero, com la de treballar 

amb tecnologies totalment desconegudes. 

Vam arribar a un acord de contractar-me com a becari per realitzar l’aplicació 

POSMonitor.  
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1.3. Estructura de la memòria del TFG 

 

La memòria del treball està estructurada en 7 capítols. A continuació es mostra un 

petit resum del contingut de cada un dels capítols: 

 

1. Introducció. En aquest capítol es realitza una introducció del projecte i 

s’exposen els objectius i la motivació d’aquest. 

 

2. Descripció del Projecte. En aquest capítol es detalla en què consisteix el 

projecte i els pilars sobre els quals es fonamenta el treball del mateix. 

 

3. Avaluació Tecnològica. Especificació de les tecnologies a escollir, i el perquè de 

les escollides per a la realització del projecte. 

 

4. Gestió Projecte. Sèrie de tècniques i eines, amb el propòsit de desgranar tot el 

projecte. Esforços, temps, actors que intervenen en l’aplicació, son algunes de 

les especificacions que es troba en aquest capítol. 

 

5. Enginyeria del Software. Capítol on es facilita informació sobre les tècniques i 

metodologies utilitzades en l’aplicació. 

 

6. Context Aplicació. Explicació de l’aplicació d’una manera detallada i concisa, 

sobre les funcionalitats i característiques. S’expliquen les topologies de xarxa, 

arquitectura de l’aplicació, les Accions i Serveis, a més dels problemes resolts. 

 

7. Conclusions. Capítol on es mostren les conclusions, tan personals com en 

l’àmbit de projecte. Enumeració de futures millores dins de l’aplicació, 

característiques que es té constància que serien interessants, però per temps o 

falta de medis no s’han realitzat. 
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Capítol 2 

Descripció del Projecte 
 

Aquest Treball final de Grau consisteix a realitzar una aplicació informàtica que 

permeti executar una sèrie de procediments, amb l’objectiu de reportar i configurar el 
comportament dels TPV en les botigues de casaAmetller. L’aplicació ha de permetre 
un accés fàcil i intuïtiu a les dades. L’aplicació també ha de ser capaç de donar la 
capacitat a l’usuari per reiniciar els WebServices que utilitza tant tresoreria, com la 
mateixa aplicació del TPV. 

 

1.1 Enriquiment de les dades facilitades 
 

En la pantalla principal es mostren una sèrie de dades necessàries per a què l’usuari 

sigui capaç d’identificar quina és la botiga, el terminal al què ens referim i l’estat en 

què es troba. Aquesta informació vindrà donada per un WebService que ens facilita la 

informació. L’aplicació tracta aquesta informació i la mostra per pantalla d’una forma 

clara per a què els usuaris puguin seleccionar quin és el terminal d’interès. 

1.2 Gestió D’accions 
 

Mitjançant una sèrie de funcionalitats, entre elles les anomenades accions, l’aplicació 

és capaç de gestionar i configurar els TPV de les botigues. Aquestes accions són 

gestionades des de l’aplicació, amb un entorn visual, on en tot moment se sabrà quina 

és la situació de l’acció. Facilitant informació addicional, recollida en traces, impreses 

en LOG’s. 

1.3 Reinici de WebServices (Serveis) 
 

L’aplicació TPV depèn completament dels WebServices que registren l’activitat de 

venta. Però no sols TPV, sinó molts departaments de l’empresa sol·liciten informació 

d’aquests WebServices, mitjançant el BackOffice de l’empresa. Per aquesta raó un mal 

funcionament d’aquests Serveis seria una problemàtica per al funcionament normal de 

molts dels components de la corporació. Per aquesta raó i atenent a comportaments 

anòmals en els WebServices, POSMonitor ofereix la capacitat de consultar el seu estat, 

i en cas necessari Reiniciar-los. 
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1.4 Report Informació Emmagatzemada 
 

En algunes de les Accions anomenades en el punt 1.2, es realitza una tasca de 

tractament de dades i posterior emmagatzematge. Una vegada està realitzada la 

gravació en BD, és interessant tenir la capacitat de consultar aquestes dades d’una 

manera agradable per a l’usuari. La creació d’un Informe amb capacitat d’ordenació i 

d’un filtre d’informació és la solució seleccionada. 

1.5 Exportació dades d’Informe 
 

Una vegada les dades s’han mostrat en els informes pertinents, hi ha Reports 

específics que faciliten una exportació de les dades cap a arxius de full de càlcul. Això 

obre un ventall cap a l’anàlisi i estudi estadístic de les fonts obtingudes en els reports 

abans mencionats. 
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Capítol 3 

Avaluació Tecnològica 
 

Partint que s’està realitzant una aplicació de suport per a un altra aplicació, amb la 

tecnologia escollida anteriorment (.NET), es fa la mateixa estratègia de desenvolupar 

l’aplicació amb el framework de Microsoft .NET. 

Aquest ens ajuda a desenvolupar aplicacions per a terminals equipats amb S.O. 

Microsoft Windows exclusivament. 

La decisió es va prendre prèviament per l’equip de desenvolupament, ja que totes les 

maquines TPV(POS) o fan amb aquest sistema operatiu, i per les diferents versions de 

Windows que s’utilitzen, des del XP a Win7. 

 

3.1. Llenguatges de programació 
 

Llenguatges de programació disponibles per treballar en .NET 

C#: És un llenguatge de programació orientat a objectes desenvolupat i estandarditzat 

per Microsoft com a part de la seva plataforma .NET.  Creat en 1999,  la seva (sintaxis) 

deriva de C/C++, similar a Java, però inclou millores derivades d’altres llenguatges. 

Tot i que C# forma part de la plataforma .NET, és un llenguatge de programació 

independent, dissenyat per generar software sobre aquesta plataforma. 

VB: És un llenguatge de programació orientat per events, desenvolupat per Microsoft. 

Aquest llenguatge de programació és un dialecte de BASIC, amb importants afegits. La 

seva primera versió va ser presentada en 1991, amb la intenció de simplificar-la 

programació utilitzant un ambient de desenvolupament que facilites en certa mida la 

programació. La versió 6 va ser alliberada en 1998 i Microsoft va estendre suport fins al 

2008. 
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3.2. SGBD (Sistemes Gestors de Base de dades) 
 

En la següent llista es nomenen els SGBD més utilitzats en l’àmbit professional. 

OPENSOURCE 

PostgreSQL: És un SGBD de codi obert, va néixer el 1985 amb la intenció de solucionar 

els problemes amb el model de base de dades relacional que havien sigut aclarits a 

principis de 1980. Mitjançant un sistema denominat MVCC (Accés concurrent muti-

Versió) permet que mentre un procés escriu en una taula, altres accedeixin a la 

mateixa sense necessitat de bloqueig. Cada usuari obté una visió consistent de l’últim 

al qual se li va fer commit. 

MySQL: És un SGBD multi-fil i multi-Usuari amb més de 6 milions d’instal·lacions. 

S’ofereix com a GNU PL per a qualsevol usuari compatible amb aquesta llicència, però 

per empreses que vulguin incorporar en productes privatius deuran comprar una 

llicència específica. Entre les principals característiques destaca la seva velocitat 

enfront als seus competidors. 

PRIVATIU 

Oracle: Oracle(Object Relational Data Base Management System) És considerat uns 

dels SGBD més complets, desenvolupat per Oracle Corporation. Va néixer el 1977 i les 

seves principals característiques són suport en transaccions, estabilitat, escalabilitat, 

suport multi-plataforma. 

 

3.3. Framework de suport per MVVM en .NET 
 

Els patrons de disseny estan documentats en el capítol XX pàgina Y, es fa una 

explicació de la utilització de MVVM. MVVM és una solució a una problemàtica de 

separació de la lògica de negoci i la vista, per una correcta modulació del codi. 

OPENSOURCE 

PRISM: Proporcionat per Microsoft, funciona amb MEF. Tutorials detallats a MSDN. 

MVVM Light Toolkit: Gran capacitat d’interconnexió amb Expression Blend. 

Caliburn Micro: Orientat al VIEW MODEL primer, fa èmfasi en la programació. 

PRIVATIU 

InterSoft ClienUI: A més de MVVM ofereix altres característiques. Suport exclusiu. 
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3.4. Opcions Tecnològiques escollides 
 

Dins de l’àmbit del llenguatge s’ha decidit desenvolupar en C#, ja que dona una major 

netedat en el codi, en principi no hi ha una propietat de més, que tingui respecte VB. 

Visual és un llenguatge més tediós a l’hora d’entendre’l, ja que la seva estructura està 

orientada en Events, en canvi la capacitat de C# d’orientació a objectes el fa més 

endreçat per a la meva opinió. 

Dins de l’àmbit del SGBD s’ha decidit que la millor opció pel projecte mare POS és 

PostgreSQL, indirectament per POSMonitor també ho és, ja que compartiran BD. 

L’elecció es va realitzar per què Heroku, la plataforma que allotja els WebServices 

ofereix un millor suport a PostgreSQL que a MySQL. El motiu de no nomenar a Oracle 

és per la llicència i el seu preu. 

Per últim s’ha escollit Caliburn Micro, perquè és una eina bastant senzilla, de codi 

obert i que s’orienta molt al suport del model de negoci. Important en una aplicació 

amb moltes funcionalitats. 

 

 

 

Il·lustració 1 Estructura Tecnologies aplicació 
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Capítol 4 

Gestió de Projecte 

 

4.1. Actors i Components 
 

Els Actors  i components són les instancies que realitzen algun tipus d’acció. Ja sigui 

d’interactuació entre tercers,  o punt a punt. En aquest cas, es tenen 3 Actors, Usuari 

(Usuari Administració, Usuari Desenvolupament). Són els usuaris que interactuaran 

amb l’aplicació POSMonitor(Component). Després tenim la VPN, que serà la 

canalitzadora, o “carretera de transferència de les dades”, on han de realitzar una sèrie 

de contractes per poder enviar la informació. TPV (Terminal Punt de Venda) és 

l’aplicació que gestiona les vendes en les botigues. I per últim Heroku, que és una 

plataforma de Hosting, per a serveis Cloud (WebServices). 

El component que fa viable aquesta sèrie d’interaccions entre actors, és POSMonitor. 

 

 

Actors             Usuari 

- Usuari Administració    

- Usuari Desenvolupament 

- VPN 

- Heroku 

- TPV 

 

Components 

- POSMonitor 
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4.2. Interfícies entre Components i Actors 
 

En aquesta part tenim una visió global de la visibilitat entre Actors i components, i les 

interfícies que realitzen aquesta comunicació. 

En primer terme tenim l’Usuari que és capaç de comunicar-se amb l’aplicació 

POSMonitor, i al seu torn, l’aplicació POSMonitor realitza una comunicació amb la 

informació dels TPV, mitjançant la VPN en el cas de connectar-se remotament. 

POSMonitor també té una comunicació amb la plataforma Heroku, que com s’ha 

comentat prèviament, conté el Hosting de tots els WebServices necessaris pel correcte 

funcionament del TPV. 
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4.3. Features de Components i Interfícies 
 

- POSMonitor 

 

o Entorn fàcil i intuïtiu ( llista botigues, llista accions, llista WebServices) 

o Autentificació automàtica 

o Accions que interactuen amb els TPV de les botigues 

o Serveis que reinicien els WebServices de Heroku 

o Informes detallats en Accions específiques 

o Exportació d’arxius .CSV 

 

4.4. Work Package 
 

En aquesta taula és separen totes les tasques agrupades en WORK PACKAGE (WP). En el 

projecte és poden diferenciar 4, que és poden identificar com: 

Gestió del projecte: Tota la gestió que és realitza, seguiment i costos. 

Disseny Interfície: Identifica tot el treball d’Interfícies en l’aplicació. 

Implementació: Anàlisis del problema i realització del codi pertinent. 

Testing Prototips: Realització de Tests en cada petita funcionalitat creada. 

És presenta també les dates en setmanes, de l’inici i el final de cada un dels WP. 

L’esforç calcular en Person/Week, que s’explica en el següent punt, d’aquesta manera 

podem estandarditzar els esforços i calcular quin és el percentatge final. 

 

Nº 
WP 

TASCA Setmana 
Inici 

Setmana 
Final 

Esforç Esforç % 

1 Gestió Projecte Setmana 1 Setmana 28 2 pw 13.33 % 

2 Disseny Interfície Setmana 1 Setmana 24 3 pw 20 % 

3 Implementació Setmana 2 Setmana 28 7 pw 46.66 % 

4 Testing Prototips Setmana 3 Setmana 28 3 pw 20 % 

Il·lustració 2 Work Package Projecte 
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En l’aplicació s’han implicat 2 persones en la realització del mateix.  
 
Gianni Badilla Gambin: 560 hores. 
Jose Maria Trota: 30 hores. 
 
La dedicació del segon com a mentor, ha sigut en el WP de gestió del projecte. 
 
Dedicació Parcial x2 persones = 590h. 
 
El projecte ha tingut un total de 28 setmanes, que en jornada completa (8h.) impliquen 
unes 1120 hores. Per fer el càlcul de les persones que estan implicades en cada jornada 
laboral de 8 hores, dividim el nombre total d’hores invertides / hores del projecte en 
hipotètica jornada completa. 
D’aquest càlcul resulta en 0.52 persones implicades en jornada completa, i aquest 
càlcul finalitza, multiplicant la mitjana de persones en jornada completa * per les 
setmanes que dura el projecte. 
 
Total Projecte 28 setmanes (1120 h.) 
590 / 1120 = 0.52p * jornada completa 
0.52p * 28 = 14.56 
 
L’arrodoniment resulta que hi ha un esforç a repartir entre tot el projecte de  
15 PersonWeek. Amb aquestes 15 persones, es realitza una separació per volum de 
treball entre WP, i es reparteixen entre els quatre. 
 
Total PW = 15 PW disponibles a adjudicar. 
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4.5. Diagrama PERT 
 

Representació gràfica de les relacions entre tasques (WP) del projecte, que permet fer una 

aproximació del temps que implicarà, respecte del temps total. En aquesta figura és viable 

veure que hi ha una visibilitat a temps complet, del WP0 respecte als altres WP, a causa de ser 

la tasca que s’encarrega de la gestió del projecte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 3 Diagrama Pert Projecte POSMonitor 

 

4.6. Diagrama GANNT 
 

Eina amb l’objectiu d’exposar el temps de dedicació previst per a diferents tasques 

(WP) al llarg del temps que trigui el projecte. Aquest diagrama no indica les relacions 

existents entre WP, sinó només respecte al temps invertit en ell. 

Dins d’aquests diagrames, hi ha Milestones (pedra en el camí), on es representa una 

fita aconseguida. I els Deliverables (Entrega funcional).

PERT 
CHART 

WP0 

 

Gestió 
Administrativa 

 

 

 

 

 

 

T0.1 

Control del 
Desenvolup

ament 

T0.2 

Gestió de 
recursos 

 
WP1

T1.1 Principal 

T1.2 Accions 

 
WP3  
T3.1 Test Serveis 

T3.2 Test Prototip 

 

WP2  
T2.1 Principal 

T2.1.1 Accions 

T2.1.2 Serveis 

T2.2.1 WebServices 

T2.2.2 Autentificació 

T1.3 WebService 

T1.4 Autentificació 
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Símbol Significat 
 
◊  Deliverable                          

◊  Deliverable Final                                        

●  Milestone  

 

DIAGRAMA GANTT  Mes 1 Mes 1 Mes 2 Mes  3 Mes  4 Mes  5 Mes 6 

WP0 Gestió                             

T0.1 Control del 
Desenvolupament 

                           ◊ 

T0.2 Gestió de Recursos    ●    ●    ●    ●    ●    ●     

WP1 Disseny                             

T1.1 Principal   ●          ●            ●    

T1.2 Accions                             

T1.3 WebService                        ◊     

T1.4 Autentificació                          ◊   

WP2 Implementació                             

T2.1 Principal    ◊                         

T2.2 Accions       ◊    ◊       ◊           

T2.3 Serveis                             

T2.4 WebService                             

T2.5 Autentificació                            ◊ 
WP3 Testing                             

T3.1 Test Serveis   ●   ●    ●       ●            

T3.2 Test Prototip                             
Il·lustració 4 Diagrama Gantt Projecte POSMonitor
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4.7. Taula Milestones 
 

Els Milestones són una forma  de conèixer l’avanç del projecte sense estar familiaritzat amb ell. 

Constitueixen un treball de duració zero perquè simbolitzen un assoliment. En la següent taula 

es pot veure una idea de com estan definits i en què odre respecte al diagrama de GANTT. 

Il·lustració 5 Taula Milestones 

4.8. Taula Deliverables 
 

Deliverables com la seva paraula diu, són entregues a realitzar en el període de 

desenvolupament del projecte. D’aquesta manera es té una entrega per al client, i d’aquesta 

manera millora el feedback sobre el progrés del projecte. 

Descripció WP Num. deliverable Data 

Primera pantalla funcional Aplicació  WP2 1 Sem 4 

Desplegament Accions  WP2 2 Sem 7 

Desplegament Accions WP2 3 Sem 11 

Desplegament Accions WP2 4 Sem 18 

Desplegament Restar WebServices  WP1 5 Sem 24 

Desplegament Autentificació WP1 6 Sem 26 

Documentació Implementació 
Memòria Projecte 
Release Final Projecte 

WP0 
WP2 

7 Sem 28 

Il·lustració 6 Taula Deliverables 

 

Descripció WP Núm. Milestone Data 

Creació de la primera interfície Principal WP 1 1 Sem 3 

Test Unitari Servei Funcional WP 3 2 Sem 3 

Control/Info. sobre las diferents parts projecte WP 0 3 Sem 4 

Test Unitari Servei Funcional WP 3 4 Sem 6 

Control/Info. sobre las diferents parts projecte WP 0 5 Sem 8 

Test Unitari Servei Funcional WP 3 6 Sem 10 

Control/Info. sobre las diferents parts projecte WP 0 7 Sem 12 

Modificació Interfície Canvi Icona Stop WP 1 8 Sem 13 

Control/Info. sobre las diferents parts projecte WP 0 9 Sem 16 

Test Unitari Servei Funcional WP 3 10 Sem 17 

Control/Info. sobre las diferents parts projecte WP0 11 Sem 20 

Control/Info. sobre las diferents parts projecte WP0 12 Sem 24 

Modificació Interfície canvi Icona WebService WP1 13 Sem 25 
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4.9. Anàlisis de Costos 
 

Els costos directes es poden dividir 3 seccions: 

Nomines: Cost dels assalariats que comptabilitzarem en hores necessàries per a la 

realització del projecte. 

Seguretat Social: Bases cotització Seguretat Social 

Viatges: Costos derivats dels viatges per reunions físiques amb els responsables del 

projecte, en el cas que sigui necessari. 

 

Costos Directes 

 

Actiu s  

Nomina (3meses+final)  
 
Programadores Sènior x1 
Programadores Becari x1 

                                                   4200 € 
 
    28€ x 30h. = 840 €  
    6€ x 560h. = 3360 € 

Seguridad Social  
 
Bases cotització Seguretat Social 
Grupo1 Enginyers 
 
G2 PROGRAMADOR Sènior        28.80 % 
G2 PROGRAMADOR Becari.       15.70 % 

                                                769.44 € 
 
 
 
 
    241.92 €  
    527.52 € 

TOTAL                                      4969.44€ 
Il·lustració 7 Costos Directes 

 

 

No es podria fer un càlcul sobre el factor de sobrecàrrega, ja que els costos indirectes 

no es poden quantificar. Ja que la inversió en infraestructures, serveis i material, 

estaven adquirits. En aquest cas els costos indirectes serien irrisoris. I els costos 

Directes es convertiran en el total de Costos = 4969.44 € 
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Capítol 5 

 
Enginyeria Software 
 

5.1. Desenvolupament Àgil 
 

5.1.1. Introducció 

 

En aquest apartat no és cerca adquirir uns coneixements amplis sobre les 

metodologies àgils, sinó realitzar una explicació global sobre els conceptes i principis 

que segueixen aquestes tècniques de desenvolupament. Ja que l’aplicació a la qual ens 

referim ha utilitzat moltes de les tècniques que apareixen en els següents apartats. 

El Desenvolupament Àgil de Software és un paradigma de Metodologies de 

desenvolupament basat en processos àgils. Aquest tipus de paradigma intenta evitar 

els tortuosos i burocràtics camins de les metodologies tradicionals, fent èmfasi en la 

gent i els resultats. 

Fins fa pocs anys el procés era més tediós i amb una rigorosa definició de rols, 

activitats i artefactes, incloent-hi modulació i documentació detallada. Aquest 

esquema fins ara tradicional de cascada o Standard ha demostrat ser efectiu i 

necessari en projectes de grans dimensions, on  l’estructura del mateix és molt rígida i 

sense canvis pronunciats a curt termini. 

El procediment àgil utilitza un enfocament basat en el valor per construir software, 

col·laborant amb el client i incorporant canvis contínuament. 
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5.1.2. Manifest Àgil 

 

El 17 de febrer de 2001 disset intel·lectuals crítics amb l’esquema tradicional en 

cascada es van reunir a Utah, USA, per tractar sobre les tècniques i processos pel 

desenvolupament de software. D’aquí va emergir el terme MÈTODES ÀGILS. 

Els integrants d’aquesta reunió van resumir els principis en 4 punts anomenats 

MANIFEST ÀGIL. 

 

 

 

Il·lustració 8 Manifest Àgil creat en la reunió del 17 de febrer del 2001 

 

Individus i la seva interacció:  El primer principi esmentat és possiblement el més 

important, on es menciona a les persones i els seus coneixements tècnics, per sobre 

dels processos i de les eines a utilitzar. 

Els processos no deixaran de ser una mera eina i un suport per guiar el treball. Deuen 

adaptar-se a l’organització, als equips i a les persones. Una visió inversa deduiria que 

amb un procés correcte qualsevol persona seria capaç de realitzar una tasca, però en 

un treball moltes vegades requereix d’innovació i creativitat per poder arribar a un 

nivell òptim del mateix. 
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Software que funciona:  El manifest no afirma que no faci falta una correcta 

documentació, sinó del valor afegit que comporta veure anticipadament les 

funcionalitats que s’esperen sobre un prototip, el feedback que ofereix sobre el 

desenvolupador o individu que intenta entendre les funcionalitats d’un projecte 

concret. Aquests inputs que genera són difícilment reproduïbles en un document de 

requisits detallats abans de començar el projecte. 

Els documents són suport de documentació, permet la transferència de coneixements, 

i en moltes qüestions legals o normatives són obligatoris, però el manifest ressalta que 

és menys important que els productes funcionals. 

 

Col·laboració amb el Client: El desenvolupament Àgil està especialment indicat per 

productes difícils de definir en un primer moment, o bé que en una definició inicial no 

podríem arribar a una descripció que reflecteixi totes les propietats del mateix. Ja sigui 

perquè no hi ha una idea del tot clara sobre el fi real del projecte, o bé per un canvi 

permanent del producte. 

En el desenvolupament Àgil el client és un membre més de l’equip, que s’integra i 

col·labora amb el grup de treball. 

 

Resposta al canvi: Per a un model de desenvolupament que sorgeix en entorns 

inestables, que tenen com a factor inherent el canvi, l’evolució rapida i continua, 

resulta molt més valuosa la capacitat de resposta que el seguiment i assegurament de 

plans preestablerts. 

Els principals valors de la gestió àgil són l’anticipació i l’adaptació, diferents a les de la 

gestió de projectes ortodoxa. 
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5.1.3. Principis d’agilitat 
 

Tenim 11 principis que determinen les 

característiques i/o propietats que tenen les 

nostres aplicacions o processos treballant amb 

Metodologies Àgils. 

Els principis són un fidel reflex als 4 punts 

anomenats en el Manifest Àgil, una 

conseqüència al treball desenvolupat 

respectant els 4 punts fonamentals. Persones, 

prototips, Clients, i una rapida resposta al canvi. 

 

           

 

 

Il·lustració 9 Manifest Àgil creat en la reunió del 17 de febrer del 2001 

 

5.1.4. Implementació Metodologia Àgil en Organitzacions Empresarials a 

Espanya i Llatinoamèrica 

 

A mitjans de 2000 va existir una tendència a la prova de metodologies Àgils, 

importades principalment del món anglosaxó. Aquesta primera presa de contacte 

entre les empreses nacionals no va ser satisfactori, en integrar algunes de les tècniques 

d’una manera parcial, continuant la resta de l’equip i/o corporació amb la utilització de 

metodologies Tradicionals. 

Això va derivar en uns canvis massa superficials sobre l’estructura de treball en les 

empreses, pel que els membres gerencials continuaven utilitzant el model jeràrquic i 

de control amb els equips de treball. Així com gestionant els requeriments sense la 

inclusió dels integrants de l’equip. Seguint interessos de llocs prescindibles amb la 

implementació de segons quines tecnologies. Es van crear un gran nombre de 

detractors d’aquest tipus de tècniques. 
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Les conseqüències que ha portat aquest intent d’importació dels mètodes àgils ha 

sigut un prejudici per part de les empreses sobre la implementació en un projecte 

concret. 

 

1.- Creença de la inutilitat de les tècniques: 

Les companyies van desestimar la implementació de les metodologies Àgils i el 

seu retorn a metodologies tradicionals, per la creença que el focus de fallada 

estava en les noves tècniques. Es pensava que era una problemàtica a 

l’adaptabilitat al mercat hispanoparlant. 

2.- Fixació de Creences falses: 

Pel fet que no van ser implementades correctament o van ser parcialment es va 

generar un pensament negatiu sobre aquestes metodologies, entre altres les 

idees eren: 

- No eren més efectives que les metodologies tradicionals 

- No es servien per a projectes de gran magnitud o distribuïts 

Una de les principals raons que generaven i/o alimentaven aquestes creences era la 

falta d’estudis i investigacions sobre els mètodes àgils i el seu impacte en les empreses. 

Podem veure una Gràfica proporcionada per l’estudi CHAOS de Standish Group en 

2011, on podem concloure que les tècniques que ofereix les metodologies àgils són 3 

vegades més d’èxit que les tradicionals. 

 

                        

Il·lustració 10 Gràfica metodologia Cascada Vs. Àgil 
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5.1.5. Enquesta - 7th Annual State of Agile Development Survey 

 

El mes de febrer 2013 es van publicar els resultats de la sèptima enquesta de l’estat de 

desenvolupament en el marc de les Metodologies Àgils, on es desprenen diversos 

resultats a analitzar. 

Els resultats involucren un 60% de USA, 27% d’EU i la resta d’altres països. Del global 

un 75% són companyies d’unes 100 persones, mentre que la resta 25% són de més de 

500 persones/mitja. 

44% de les empreses enquestades utilitzaven metodologies àgils per construir un 

producte per a tercers (que es comercialitzaria en el mercat). 

33% utilitzaven metodologies àgils per a ús intern i la resta, 23% en serveis IT. 

Una de les dades que es diferencien amb les empreses Espanyoles i Llatinoamericanes 

és la major part contaven amb professionals de Metodologies Àgils que portaven 

exercint almenys de 3 a 4 anys. D’aquí que el 84 % utilitzin Metodologies Àgils i un 16% 

utilitzin models tradicionals.  

 

Il·lustració 11 Gràfica Barres % de Metodologies Àgils Emprades 

 

 

54%

11% 9% 7% 6% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1%

Utilització Metodologies Àgils 2013
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Pors i perquè utilitzar les metodologies Àgils 

 

Les majors pors reflectides en les enquestes són: 

- 83% Falta de plantejament inicial en els projectes 

- 31% Suposada perduda de control en la gestió dels processos 

- 27% Oposició dels gerents 

- 26% Falta de Documentació 

La major part de les empreses enquestades implementaven Metodologies Àgils gràcies 

a la millora substancial de la qualitat del producte final, així com la seva productivitat, i 

permetia una gestió més eficient dels requeriments, a més de la visibilitat general de 

les metes. 
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5.1.6. SCRUM 

 

SCRUM és un marc de treball per a la gestió i desenvolupament de software basat en 

un procés iteratiu i incremental utilitzat comunament en entorns basats en el 

desenvolupament àgil. 

Per les seves característiques no és vàlid per qualsevol tipus de projecte, ni per 

qualsevol equip de persones. Recomanen els especialistes en aquesta metodologia que 

la seva optimitat es perd a partir de 9 persones, així doncs aquest és el llindar estipulat 

com a màxim per un òptim funcionament, tot i que s’han donat casos particulars on 

empreses han utilitzat aquesta tècnica d’una manera exitosa amb equips més grans. 

Metodologia basada en la filosofia de desenvolupament àgil de Hirotaka Takeuchi i 

Ikujiro Nonaka els quals van descriure una primera aproximació holística que 

incrementava la velocitat i flexibilitat en el desenvolupament de nous productes. 

SCRUM és un model de referència que defineix un conjunt de pràctiques i rols, i que 

pot prendre com punt de partida per definir el procés de desenvolupament que 

s’executarà durant un projecte. Al final de les explicacions es troba una referencia als 

errors i malentesos. 

 

i. PRÀCTIQUES 
 

- Product Backlog: Conjunt de requisits denominats histories descrit en el 

llenguatge NO tècnic i prioritzat pel valor del negoci. Els requisits i prioritats 

es revisen i ajunten durant el curs del projecte a intervals regulars. 

- Sprint Planning: Reunió durant el Product Owner presenta les històries del 

Backlog per ordre de prioritat. L’equip determina la quantitat d’històries 

que són capaços d’assolir i comprometre’s en un cert esprint.  

- Sprint: Iteració d’una durada pre-definida en el Product Backlog, durant la 

qual l’equip convertirà les històries a les quals s’ha compromès en una nova 

versió del software. 

- Sprint Backlog: Llista de tasques necessàries per arribar a assolir una 

història i per consegüent una nova versió en el Sprint. 

- Daily Sprint Meeting: Reunió diària de com a màxim 15 min. On es posaran 

sobre la taula: 

 

o Tasques realitzades el dia anterior. 

o Tasques a realitzar en el dia d’avui. 

o Impediments/contratemps, per poder debatre sobre ells. 
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- Demo i retrospectiva: Reunió que se celebra una vegada s’ha finalitzat 

l’Sprint. L’equip presenta les històries realitzades mitjançant una 

demostració del producte. Posteriorment a la retrospectiva, l’equip analitza 

quins han sigut els punts forts, i els febles, que seria millorable i es discuteix 

com es podrien assolir aquests canvis. 

 

ii. ROLS 
 

Principals 

 

- Scrum Master: Líder de l’equip, que guiarà i farà que es compleixin les 

regles i processos de la metodologia. Gestiona la reducció d’impediments 

del projecte i treballa amb el Product Owner per maximitzar el ROI (Retorn 

D’inversió). 

- Product Owner (Amo del producte): Representant dels accionistes i/o 

clients del producte que utilitzaran aquest software. Trasllada la visió del 

projecte a l’equip, formalitza les prestacions en històries a incorporar en el 

Product Backlog i re prioritza de forma regular. 

- Team: Grup de desenvolupament amb coneixements tècnics, seran els 

responsables de la construcció del projecte de manera conjunta mitjançant 

històries a les quals es comprometen a l’inici de cada Sprint. 

 

Secundaris 

 

- Stakeholders: (Clientes, Proveïdors, Venedors)  Es refereix a la gent que fa 

possible el projecte i per qui el projecte produirà un benefici acordat que 

justifica la seva producció. La seva participació es veurà reduïda durant les 

revisions de l’esprint. 

- Usuaris: En la mateixa sintonia que els Stakeholders, seran els usuaris finals, 

es beneficiaran del nou producte i utilitzaran les seves propietats. Per part 

dels desenvolupadors cal tenir en compte la seva experiència i preparació 

per realitzar un producte a mida, que resolgui les necessitats de l’empresa, 

però també que sigui accessible pel personal que utilitzarà el producte. 
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Il·lustració 12 Components i procediments Scum 

 
iii. ERRORS COMUNS I MALENTESOS 

 
- No és un equip autodirigit, gerents o Scrum Master organitza directament. 

- No s’actualitza l’Sprint Backlog pels membres cada dia. 

- Nou treball afegit dins d’una iteració. 

- El propietari del producte no està implicat o no decideix. 

- Falta de revisió de l’Sprint. 

- Molts Scrum Masters. 

- Disseny o documentació mal realitzat.  
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5.1.7. XP (EXTREME PROGRAMMING) 

 

La programació extrema és un mètode àgil conegut, es posa l'accent en la 

col·laboració, la creació de programari ràpida i primerenca, i les pràctiques de 

desenvolupament hàbils. Els valors originals de Extreme Programming (XP) són quatre: 

Comunicació, Simplicitat, FeedBack, i Coratge. Un cinquè valor, Respecte,  va ser 

agregat en la segona edició de Extreme Programming: 

 

Comunicació: La comunicació dins del codi es realitzarà, sent simple i llegible, els 

comentaris és preferible que tinguin poc acte de presència dins del codi, deu 

comentar-se només allò que no hagi de variar, per exemple, l’objectiu d’una classe o la 

funcionalitat d’un mètode. 

 

Simplicitat: La simplicitat és la base de la Extreme Programming, no només s’entén 

com un valor afegit, sinó com la seva principal característica. Es simplifica el disseny 

per agilitzar el desenvolupament i facilitar el manteniment. 

La problemàtica d’un codi complex amb la conjunció de diferents modificacions per 

part de diferents membres de treball fa que la complexitat creixi exponencialment. 

Una de les tècniques que s’efectua és la re-factorització del codi, per arribar a equilibri 

entre simplicitat i eficiència. 

Aquest valor també està present en la documentació del codi, que serà escassa (fins i 

tot nul·la), i la idea és tenir un codi que auto-documenti. Per això és necessari que les 

variables, mètodes i classes indiquin el seu comportament o necessitat dins del codi. 

Aplicant la simplicitat junt amb l’autoria col·lectiva del codi i Pair Programming 

s’assegura que l’equip tindrà un coneixement més gran i millor sobre el projecte. 

 

FeedBack (Retroalimentació):  El client estarà integrat dins del projecte, i la seva 

opinió sobre les modificacions i tendència del projecte és sabuda en temps real. 

Un dels grans avantatges són els cicles curts que es realitzen abans de mostrar nous 

resultats, aquesta pràctica minimitza haver de refer parts del codi, que no compleixen 

els requisits i ajuda als programadors a centrar-se en la creació del software.  

Coratge: S’anomena valentia i coratge a accions de compromís i presa de decisions per 

part de qualsevol dels membres de l’equip. 
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Una d’elles és sempre programar i dissenyar per avui i no per demà. Això implica un 

esforç per intentar eliminar un disseny que requereixi massa temps i treball. 

Un altre exemple de coratge és saber quan s’ha de descartar un codi, sense importar 

l’esforç que a costat i el temps que s’ha invertit en ell. 

Respecte: El respecte serà entre l’equip i els seus membres, ja que un dels membres 

no podrà assolir els tests existents si no funciona el treball dels seus companys. 

Els membres de l’equip respecten el seu treball i així incrementen la qualitat del seu 

codi, i respecten el treball dels seus companys, ja que una millor autoestima millora el 

ritme de producció del producte. 

 

En aquesta figura podem veure totes les pràctiques que s’utilitzen en Extreme 

Programming. Cada una d’elles porta relacionat el temps en què s’executen. On Pla 

d’estrena és la pràctica que implicaria més temps o menys realització, i Programació en 

parelles, és la més comuna. 

 

 

Il·lustració 13 Components i procediments Extreme Programming 
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i. PRÀCTIQUES 
 

Desenvolupament Iteratiu i Incremental: Petites millores, les millores seran 

seqüencials, unes darrere de les altres. 

Proves Unitàries: Proves per la utilització d’un mètode o classe, veure en l’apartat 

d’Unit tests, pàgina 42. 

Pair Programming: Programació en parelles, això genera una major qualitat del codi, ja 

que hi ha diferents punts de vista, a més d’un codi revisat i discutit en el moment de la 

implementació. 

Integració del Client en l’equip: El client és la veu que trasllada les necessitats ha de  

aconseguir solucionar el software, la seva opinió és molt important per als 

desenvolupadors. 

Refactorització del Codi: Reescriure certes parts del codi per augmentar la seva 

llegibilitat, mantenibilitat però sense modificar el seu comportament. 

Simplicitat del Codi: S’aposta per realitzar petits treballs amb necessitat de canviar 

algun detall del codi, que realitzar grans tasques programant i no arribar mai a utilitzar-

lo. 

Propietat del codi compartida: La teoria és que tots els membres de l’equip de 

desenvolupament poden arribar a fer qualsevol tasca, això indica una gran implicació 

per part de totes les parts del grup, a més de no fer a cap individu més prescindible 

que un altre.  

D’aquesta manera qualsevol membre és capaç de corregir qualsevol part del projecte. 
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ii. ROLS 
 

Principals 

 

- Desenvolupador: Els desenvolupadors treballen amb el client per entendre 

les seves necessitats. A partir d’una necessitat, els desenvolupadors 

decideixen la seva aplicació. Els desenvolupadors després estimen la 

quantitat de treball que cada necessitat els ocuparà, d’acord amb les 

decisions d’implementació i la seva implicació en el projecte fins al moment. 

Aquests càlculs ajuden al client a programar l’obra més valuosa per a la 

següent iteració. 

 

Durant la creació de les tasques, targetes d’història o l’aplicació de tasques 

durant el cicle de programació, els desenvolupadors poden identificar les 

dependències d’altres tasques, també poden trobar característiques que 

utilitzen noves tecnologies, són poc conegudes o molt complicades. 

La figura del desenvolupador és la que s’encarrega de prendre la decisió i 

valorar si és millor canviar de política, aquests riscos es redueixen per la 

simplicitat del codi. 

 

 

- Customer (Cient): El client impulsa el projecte, és el que defineix i estableix 

els objectius on arribar. Com més freqüent sigui el seu treball, i més 

freqüent la seva participació, majors seran les probabilitats que el projecte 

tingui èxit. 

El client pren decisions empresarials. Els seus drets i responsabilitats es 

deriven del seu coneixement del negoci. Té autoritat per establir metes i 

característiques en el projecte. 

Es precisa una  estreta relació entre el client i els desenvolupadors, 

mitjançant “story cards”, expressa les seves necessitats, així que respon al 

perfil del client final. 
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Secundaris 

 

- Tester:  És la persona amb coneixements informàtics, que ajuda al client a 

executar probes regularment, és el responsable de les eines de suport per 

les proves. 

Figura que en projectes de petites dimensions queda delegada en els 

desenvolupadors. 

- Tracker: És l’encarregat de seguiment, proporciona realimentació a l’equip. 

Verifica el grau d’encert entre les estimacions realitzades i el temps real 

dedicat. XP te un seguiment d’uns certs indicadors, el més important és la 

velocitat de l’equip, no d’un cert individu. 

Ajuden a determinar si el projecte s’ajusta al calendari per a  la iteració.  

Per mesurar la velocitat dins d’una iteració, cada dia o dos, el tracker li 

demana a cada desenvolupador quantes tasques ha completat. Això és 

recomanat fer-ho en persona, una manera d’informar més còmoda possible. 

L’honestedat és vital per part dels desenvolupadors, i el tracker ha de ser 

una persona totalment transparent i lliure de perjudicis. 

Comunica els resultats per millorar les futures estimacions de les tasques. 

- Coach: Responsable de l’equip, és el mentor i guia dels nous membres. La 

seva figura garanteix la correcta dinàmica del procés, aquesta persona pot 

ser útil en adoptar Extreme Programming.  

Pot suggerir canvis en com s’implementa una pràctica, oferir idees per 

resoldre un problema tècnic espinós, o servir com intermediari entre l’equip 

de gestió d’altres. 

- Consultor: És un membre extern de l’equip amb un coneixement específic 

sobre una tecnologia concreta. Ajudarà a l’equip amb els seus coneixements 

a solucionar, gestionar i desenvolupar en un tema concret. 
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iii. ERRORS COMUNS I MALENTESOS 
 

- Cap client en el lloc de treball, sinó que les especificacions per a la següent 

iteració són escrites.  

- XP és només el desenvolupament iteratiu + un mínim de documentació + 

proves unitàries.  

- No realitzar la bateria de tests abans d’implementar qualsevol línia de codi.  

- Iteracions massa llargues, les iteracions XP han de ser d’1-3 setmanes.  

- Client o gerent és el Tracker. 
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5.1.8. KANBAN 

 

Kanban: provinent de Kan amb significat ”Visual”, i ban “targeta” o ”taulell”,  

Taulell Visual. És un sistema de producció, per  controlar la quantitat i temps necessari 

en cada un dels processos que tenen lloc tant dins com fora d’una fàbrica o empresa. 

 El Kanban prové del JIT (Justin-in-Time), sistema d’organització de fàbriques d’origen 

japonès en l’any 1985, també conegut com a mètode Toyota. 

Actualment, el terme Kanban a passat a formar part de les Metodologies Àgils, amb 

l’objectiu de gestionar de manera general com es van completant les tasques.  

 

 

Il·lustració 14 Teòric Dashboard físic. 

 

Els principis de la metodologia Kanban que la diferencia de la resta de Metodologies 

Àgils són:  

- Qualitat garantida 

- Reducció del desaprofitament 

- Millora continua 

- Flexibilitat 
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5.1.9. Implementació desenvolupament Àgil en el projecte 

 

Desenvolupament en Empresa CasaAmetller S.L, departament desenvolupament de 

software. Les necessitats de cada empresa obliguen a un plantejament personalitzat, a 

més d’una estratègia definida per part de l’equip de desenvolupament. 

L’estratègia a seguir en aquest cas és l’anomenat en els apartats anteriors, 

desenvolupament àgil. Cal esmentar que abans del desenvolupament del projecte al 

qual fa referencia aquest document, i la incorporació de la meva persona l’equip, 

aquesta estratègia ja havia sigut implementada en l’empresa. 

El context de l’empresa en què es desenvolupa el projecte, ens indica: 

- Empresa en creixement continu 

- Canvis constants per part de l’estructura empresarial 

- Evolució de les necessitats del software desenvolupat 

- Requeriment de gran capacitat per a fer canvis del software en un curt període 

de temps 

- Interacció amb gerència i personal separada de l’àmbit del desenvolupament 

Empresa que a incrementat en un 30% les seves botigues en tot Catalunya durant els 

últims 8 anys, i una progressió poc menys que sorprenent.  

Els canvis són constants, i les decisions impliquen gran dinamisme. 

Un Organigrama estructural crític, ja que s’està expandint de tal manera que a passat 

d’una petita empresa a una gran en poc temps, el seu software i les eines per 

desenvolupar han de tenir en compte tots els factors anomenats. 

Existeixen implementacions Àgils pures com hem pogut veure en els apartats 

anteriors. Això no vol dir que no es puguin utilitzar implementacions híbrides, amb les 

característiques que solucionin les nostres necessitats. 

Podem dir que la nostra metodologia de treball, està integrada per característiques de 

Extreme Programming, Scrum  i les habilitats que atorga la implementació d’un kanban 

Board. 
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Kanban Board 

El Board o pissarra consta de diferents estats en què romandrà el procés, podríem 

denominar-lo com el seu cicle de vida, i que pot ser més o menys específic depenent 

de les necessitats de cada projecte o tasca. 

En CasaAmetller SL hi ha implementats 6 estats. 

Backlog: Es planteja una tasca, amb més o menys preferència i queda registrada.       

TO-DO: La tasca consta per fer, però encara no s’ha començat a implementar.              

In Progress: En aquest moment la tasca està en progres, l’equip està treballant en ella.    

Test: Estat en què ja s’ha implementat el procediment, i estem en període de proves. 

Production: Implementada en producció i totalment funcional.                           

Deployed: La tasca queda tancada i ja s’ha publicat una nova versió del software amb 

la implementació de la mateixa. 

Els principals avantatges d’aquesta metodologia és que sabem que és fàcil d’utilitzar, 

actualitzar, i assumir per part de l’equip. A més, destaca per ser una tècnica de gestió 

molt visual de les tasques, que permet a cop de vista veure l’estat dels projectes, així 

com pautar el desenvolupament del treball de forma efectiva. 

 

Software Utilitzat en suport a les tecnologies Àgils 

Aquests són les principals aplicacions utilitzades pel control, gestió i assoliment de les 

metodologies Àgils. Sense aquest conjunt d’aplicacions seria impossible assolir 

metodologies Àgils. 

- Jira, Atlassian 

- Git 

� GitFlow 

� Sourcetree 

- Bitbucket, Atlassian 

- Jenkins 

 

 

 

 

 

             Il·lustració 15 Software que dona suport a la part Àgil de la aplicació 
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Jira 

 Aplicació web per al seguiment d’errors, incidències, i la gestió operativa de projectes. 

Serveix com suport de la gestió de requisits, seguiment de l’estatus i més tard com 

eina de seguiment, tant d’errors com de càrrega de treball. 

Aquest software ens serveix com a plataforma de seguiment sobre les tasques que 

realitzem en el nostre dia a dia. Dóna la capacitat de tenir un control sobre les hores 

treballades i quin esforç li hem dedicat en cada Sprint. 

L’utilitzem com a Kanban virtual, i serà literal al nostre Kanban físic en el nostre lloc de 

treball. 

 

Git 

És un software que gestiona canvis que es realitzen sobre elements d’un projecte. Una 

versió, revisió o edició d’un projecte, és l’estat en què es troba dit projecte en un 

moment donat del seu desenvolupament o modificació. 

Anomenat sistema de control de versions:  

- Té un mecanisme d’emmagatzemat d’elements, ex.  Arxius de text, 

documentació, imatges. 

- Possibilitat de realitzar canvis sobre elements emmagatzemats ,  

ex.  Modificacions parcials, eliminar, canviar el nom, agregar. 

- Revisió històrica d’accions realitzades amb cada element o conjunt de canvis 

realitzats entre 2 versions.  

Amb llicència GNU és un dels controls de versions més utilitzats en l’actualitat. 

Menció especial per SourceTree que és una plataforma per control de versions que 

entre altres suporta GIT. Ens ajuda a realitzar les tasques que en un principi es farien 

per consola, gràficament, d’una manera simple i intuïtiva. 

I GitFlow extensió de Git que treballa amb el concepte de fluxos de treball, d’aquesta 

manera dividim el projecte en tantes branques com tasques o conjunt de tasques que 

es realitzen en aquest moment, d’aquesta manera podem implementar d’una manera 

més eficient les metodologies àgils dins d’aquest tipus de software. 
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Bitbucket 

És un servei d’allotjament (Repositori) per a projectes que utilitzen el sistema de 

control de versions Git i Mercurial. 

D’aquesta manera tindrem allotjada la nostra aplicació amb totes les dependències 

necessàries. 

 Jenkins 

Jenkins és un software d’integració continua Open Source escrit en Java. 

És un sistema executat en un servidor que és un contenidor de Servlets, com Apache 

Tomcat. Suporta eines de control de versions i pot executar projectes basats Apache 

Ant i Apache Maven, així com scripts en Shell o Batch (Windows). 

Mitjançant aquest tipus de software i configurant-lo amb Git, podem aconseguir 

generar una nova versió, cada vegada que pugem els canvis a la branca principal. 

A més de realitzar els tests unitaris pertinents abans no es generi  la nova versió. 

 

 

Il·lustració 16 Procés creació Aplicació des del context de les Metodologies Àgils 
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5.2. TDD (Desenvolupament Dirigit per Tests) 
 

5.2.1 Introducció 

 

Desenvolupament dirigit per tests o Test Driven Development (TDD), i a partir d’ara 

ens referirem com TDD.  És una tècnica de disseny  i implementació de software 

inclosa dins de la metodologia XP, però no només utilitzada en aquesta metodologia 

sinó també pot ser implementada en qualsevol, independentment de què sigui àgil o 

no. 

 

Aquesta tècnica té 3 conceptes fonamentals que són: 

- La implementació de les funcions justes que el client necessita, no es faran 

interpretacions sobre possibles funcionalitats futures.  

- La minimització del nombre de defectes que arriben al software en fase de 

producció. 

- La producció de software modular, altament reutilitzable i preparat pel canvi. 

 

Aquesta tècnica fa realitzar-se preguntes tan freqüents i que tot desenvolupador de 

software s’ha fet alguna vegada davant d’un problema concret. 

Com ho faig? Per on començo? Com escriure un codi que es pugui modificar sense 

alterar el seu objectiu final? 

No es tracta d’escriure tests per a cada funcionalitat del mètode, sinó d’avançar-nos a 

el que pot passar en un futur, i on creiem nosaltres que el mètode, funció o tasca que 

testegem pot fer fallida. 

Amb TDD intentem traduir un cas d’ús en un exemple concret, fins que el nombre 

d’exemples sigui suficient per descriure aquest mètode, funció o tasca sense mala 

interpretacions de cap tipus. És important tenir clar el primer concepte que hem 

anomenat al principi, ja que es difícil no pensar en quines són les funcionalitats que 

necessitarem en un futur, i cenyir-nos només en el necessari. 

Cal esmentar la relació que hi ha entre les Metodologies Àgils, especialment amb XP,      

i aquest tipus de tècnica, i que intentarem aprofundir en el següent punt. 
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5.2.2. Relació TDD i Metodologies Àgils 

 

Segons quina metodologia Àgil estiguis implementant és imprescindible la utilització 

de TDD, però això no implica que els TDD només existeixin en metodologies Àgils. Ja 

que és una tècnica que de menor manera, però també s’utilitza en altres 

metodologies. 

 

Dit això, per norma general en les metodologies en cascada o tradicionals, primer ens 

preocupem de definir com serà la nostra arquitectura. Pensem en les classes de la 

infraestructura, els casos d’ús, els patrons, singletons... 

Això pot generar diverses preguntes en el futur: 

- I si no utilitzem tots aquests recursos? 

- Quant diners perdérem? 

- Quant de temps tardarem a fer-nos aquestes preguntes? 

En TDD deixem que la mateixa implementació de petits exemples, en constants 

iteracions, facin emergir l’arquitectura que necessitem utilitzar. No vol dir que TDD es 

despreocupi completament de les característiques tècniques d’una aplicació a priori, 

és a dir, lògicament haurem de saber si el desenvolupament és per un telèfon mòbil, 

“stand alone”, o un servei online. Normalment es tria una plataforma per a 

desenvolupar (ex. C#, .NET), com desenvoluparem (ex. amb algun patró de disseny), i 

amb aquesta elecció tan poc especifica podríem començar a escriure codi. 

 

ATDD (Acceptance Test driven Development), és una variant només que s’implementa 

en metodologies àgils i discrepa de la concepció tan global abans esmentada. Tot i que 

és TDD però a un nivell diferent, els tests d’acceptació o de client són el criteri escrit de 

què el software compleix els requisits de negoci que el client demana.  
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5.2.3. Beneficis d’utilitzar TDD en el nostre Projecte 

 

Cal tenir en compte que tots aquests beneficis o avantatges que ens atorga el fet 

d’utilitzar una tècnica com TDD, són resultants d’una bona implementació del mateix, i 

que una mala practica podria arribar a canviar la dinàmica de treball en sentit contrari. 

Seguidament mencionem els avantatges més significatius: 

- La Qualitat del software augmenta 

- Aconseguim codi altament reutilitzable 

- El treball en equip es fa més fàcil i uneix a les persones 

- Ens permet confiar en els nostres companys, sense tenir la mateixa experiència 

- Multiplica la comunicació entre els membres de l’equip 

- Les persones encarregades de la garantia de qualitat adquireixen un rol més 

interessant i intel·ligent 

- Escriure el test abans del codi ens obliga a escriure el mínim de funcionalitat 

necessària, evitant sobre-dissenyar 

- Quant fem una revisió d’un projecte desenvolupat amb TDD, ens donem conte 

de què els tests són la millor documentació tècnica que podem utilitzar a l’hora 

d’entendre que missió compleix cada funció, mètode en el nostre codi 

A més: 

- Incrementa la productivitat 

- Ens fa descobrir més casos d’ús en temps de disseny 

- La jornada es fa molt més amena per als desenvolupadors, a més de tenir una 

sensació d’èxit per haver resolt petits problemes en un curt espai de temps 

Podem dir que augmentem la cohesió de l’equip, i com hem comentat en punts 

anteriors es converteix en una eina fonamental per l’arquitecte (en el cas de ser una 

sola figura).  

Freqüentment ens trobem amb integrants de l’equip  que són desconfiats, que miren 

amb lupa el codi dels seus companys amb menys experiència abans d’escriure en el 

Control de versions. Aquesta reacció crea un coll d’ampolla, ja que es perd temps en 

correccions i/o comprovacions innecessàries per l’arquitecte del projecte. A més d’un 

clima de treball de desconfiança, que en cap cas és beneficiós per la producció del 

desenvolupament. Quan un cap sap de l’existència d’aquesta tècnica, pot delegar la 

feina i confiar en la resposta de la integració continua i les estadístiques del repositori 

de codi. 
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Per altra banda al programador junior o amb menys experiència, li dóna una eina de 

suport i guia de treball, amb quin pas ha de donar en cada moment. Quan l’equip 

pràctica d’aquesta manera, la comunicació flueix, els membres de l’equip es tornen 

més actius.  

 

 

5.2.4. Algoritme TDD 

 

Consta de 3 punts: 

1) Escriure una especificació del requisit (Test). 

-  Una vegada tenim clar el requisit, l’expressem en forma de codi. Utilitzarem 

algun framework de suport, independentment de la tecnologia que en la que 

estem implementant. 

Un test en un inici, no és més que una especificació, però amb la propietat que 

es pot modificar en el moment de la seva construcció. 

La clau d’escriure el test està a saber quina és la nostra necessitat, i que volem 

comprovar amb ell, i separar el test de forma granulada, ja que durant més 

tests, més fàcil serà la cerca d’una possible falla. 

Una de les normes principals dels TDD, és que abans d’implementar el test s’ha 

de provar i en aquest moment ha de ser erroni (donar fallada), ja que no està 

implementat. 

2) Implementar el codi segons requereixi el Test. 

- Una vegada tenim el test escrit, hem de codificar el mínim per a què aquest 

test sigui correcte, seguim una política de mínim codi = mínim temps per 

escriure’l. 

No es tracta de fer-lo sense pensar sinó de ser el més específic i eficient 

possible. 

Exemple: Hem de  fer la taula de multiplicar del número 2, el primer test serà el 

de 2*0, així que la nostra  implementació només implementarà aquest exemple, 

i no pensarem en les posteriors multiplicacions. 

 

3) Refactoritzar per eliminar duplicitat i fer millores. 

- - Refactoritzar és modificar el disseny sense alterar el seu comportament. 

En aquest punt rastrejarem la nostra implementació, en cerca de possibles 

duplicitats, a més ens assegurem de què el nostre codi compleix certs principis 

de disseny.  

Certament s’empra la mètrica de codi duplicat, per què una millora seria molt 

subjectiu per l’individu que està realitzant el procés.  
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Una altra forma d’enumerar les tres fases del cicle és: 

- Vermell 

- Verd 

- Refactoritzar 

 

És una descripció metafòrica, ja que els frameworks de tests solen pintar amb 

el color vermell, aquells tests que no compleixen els requisits. 

De color verd les que si ho fan, es poden refactoritzar, i així fins a finalitzar la 

practica. En el següent dibuix es pot veure més gràficament. 

 

  

              

Il·lustració 17 Cicle procés TDD 
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5.2.5. Tipus de Tests 
 

Cal assegurar que la nomenclatura dels tipus de test dista molt de ser comú per a tots 

els projectes i equips o fins i tot comunitats. D’altra banda podem dir també que un 

test pot ser de diferents tipus, fins i tot des de la perspectiva d’un sol equip de 

desenvolupament, ja que la seva classificació, dependrà del seu aspecte a considerar. 

És necessari que estem provant amb cada Test, en cas negatiu correm el risc de no 

saber clarament perquè ho fem d’una manera concreta. 

A partir d’aquí podem separar els Tests en 2 classes, de caixa negra i de caixa blanca. 

Caixa negra: Podria coincidir amb el test unitari basat amb l’estat. 

Caixa blanca: Podria coincidir amb un test Unitari basat amb la Iteració. 

I dins d’aquests 2 tipus extremadament abstractes podem dividir-los en els Tests que 

van orientats  i/o dirigits a l’amo del producte que serà l’Analista de negoci o el mateix 

client, i els escrits pels desenvolupadors. 

Tests Acceptació 
 

És el test que permet comprovar que el software compleix amb el requisit de negoci. 

Com es pot veure en la introducció de TDD, un test d’acceptació és un exemple escrit 

amb el llenguatge del client, però que pot ser executat per la màquina. 

Ex. Un producte te un preu de 25 €, amb l’IVA s’incrementa l’import fins als 30.25€ 

Els Tests d’acceptació no s’utilitzen en la Interfície d’usuari. Els Tests de Càrrega i de 

Rendiment són d’acceptació quan el client els considera requisits de negoci. Si no els 

requereix, serà de negoci. 

Tests Funcionals 
 

Tots els tests són realment funcionals, ja que tots executen alguna funció SUT (Subject 

Under Test), encara que sigui en el nivell més elemental d’un mètode. 

D’altra banda hem de distingir en el context de l’aspecte funcional entre test funcional 

i no funcional. Un Test funcional és un subconjunt dels tests d’acceptació, és a dir, 

comproven algunes funcionalitats amb valor de negoci. Concloem sabent que un test 

funcional és un test d’acceptació, però un d’acceptació no té per què ser funcional, ja 

que tenen un àmbit major degut a requeriments de negoci que parlen de temps de 

resposta. 
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Tests de Sistema 
 

És el més gran dels Tests d’integració, ja que integra diverses parts del sistema. Pot 

arribar a ser un Test Transversal a l’aplicació. D’aquí extraiem les proves d’interfície, 

BBDD, accés a fitxers, etc.         

Els tests de sistema són molt fràgils, i qualsevol canvi en el comportament de 

l’aplicació, a causa d’un canvi en el codi tendeix a trencar-los, per això no es recomana 

escriure un gran número d’aquests tests.   

Tests Unitaris 
 

Els Tests més importants i utilitzats per la pràctica de TDD. Cada Test unitari és un pas 

en la construcció de la nostra arquitectura del software, aquest Test tenen unes 

propietats o característiques comuns: 

- Atòmic 

- Independent 

- Innocu 

- Ràpid 

En el cas que un test no tingui aquestes 4 característiques, no serà un test Unitari. 

Ens referim a atòmic quan el test provarà la mínima quantitat de funcionalitat 

possible. Així doncs en una situació amb possibles respostes, un test només controlarà 

una d’elles. Quan un mètode provat utilitza altres mètodes i realitzem un test unitari, 

se’n diu que te menor granularitat, l’ideal és provar un mètode independent sense 

tenir què dependre de cap funcionalitat. 

Innocu significa que no alterarà per a res el sistema, i que tindrà el mateix impacte 

executar-lo 1 vegada, que 25. No altera BD, no crea ni elimina fitxers, no envia e-

mails... 

La velocitat és un punt important en els tests unitaris, ja que al ser atòmics, 

independents, necessitem un gran nombre d’ells per poder assegurar el bon 

funcionament de les funcionalitats i més no s’executarà una sola vegada, sinó que es 

tendeix a fer-se servir un gran nombre de cops. 

Aquestes propietats en anglès també estan conegudes com a F.I.R.S.T 

Fast, Independent, Repeteable, Small, Transparent. 
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Tests D’integració  
       
Per últim parlarem dels tests d’integració. Com podem intuir aquests Tests són 

utilitzats per integrar una sèrie de proves funcionals que els unitaris per definició no 

són capaços d’aconseguir. 

Un test d’integració pot escriure i llegir de base de dades per comprovar que, 

efectivament, la lògica de negoci entén dades reals. És un complement als Tests 

Unitaris, on havíem falsejat “Mockejat” l’accés a dades per limitar el treball amb la 

lògica de manera aïllada. 

Un Test d’integració podria ser aquell que executa la capa de negoci i després consulta 

una Base de dades per confirmar que tot el procés, des de negoci fins a baix, ha 

funcionat correctament. 

Per tant són de granularitat més gruixuda i més fràgils que els Tests Unitaris.  

     

Il·lustració 18 Tipus Tests dins divisió responsabilitats 
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5.2.6. Implementació TDD en el projecte 

 

En el projecte hem decidit implementar Tests de l’equip de desenvolupament, 

ja que és una eina per l’administració d’un altra aplicació, i que sense ella no 

tindria cap sentit. 

D’aquesta manera no tenim la figura del Propietari del Producte, i la figura dels 

Tests Funcionals seran suplertes per Tests Unitaris i d’integració. 

Aproximadament el pes en el projecte és d’un 80% Tests Unitaris, 20% Tests 

d’Integració. 

Hem establert una estratègia de velocitat en el desenvolupament i s’ha centrat 

gairebé tot l’esforç en la capa de serveis i no en la capa de presentació. Això vol 

dir que no testejem les possibles interaccions de l’usuari amb l’aplicació, i que 

gairebé totes les funcionalitats d’aquesta índole, són provades sense aquest 

tipus de tècnica. Pensant també que el gran volum de la lògica de negoci està 

compost per serveis, i que en la capa de presentació només es testejarien les 

funcionalitats dels elements de la pantalla, i que realitzen una construcció amb 

patrons de disseny (MVVM en el nostre cas) redueixes els possibles errors 

d’implementació.  

 

En aquest fragment de codi, podem veure un dels Tests realitzats en l’aplicació, 

cal dir que s’utilitza NUNIT, un framework Open Source de Test Unitaris per 

Microsoft .NET: 

 

 

[Test] 
public void GetVersionHardware300214Test() 
{ 
 VersioDataPhone versioDataPhoneFail = new       VersioDataPhone("Vx805", 
 "192.168.1.1", "Connect", "EMVPUPVX300214"); 

var versioHardwareFail = 
versioDataPhoneService.SetVersioDataPhone(versioDataPhoneFail); 
Assert.IsFalse(versioHardwareFail); 
 

} 

 
Il·lustració 19 Fragment codi Test mètode Get (Servei Versió Hardware) 



 

49 
 

En aquest Test comprovem si el nostre Servei  versioDataPhoneService ens retorna un 

True en el cas que la informació introduïda i tractada detecti una mala configuració 

dels terminals datàfons de les botigues o False, si aquesta informació és completament 

correcta. 

La metodologia de treball amb els Tests com abans s’ha comentat, és la de baixar al 

nivell inferior de les funcionalitats del mètode que volem testejar i només comprovar 

una d’elles en cada Test. 

En aquest exemple validem el servei i l’anomenem al test 

GetVersionHardware300214Test. Ara hem de tenir present la resposta correcta, abans 

de provar el test. En aquest cas, es comprova introduint a la versió del Hardware de 

número 300214,  i la resposta tindria que ser False, ja que aquesta versió és totalment 

correcte. 

 

Assert és la part on es fa la comprovació del resultat i en aquest cas caldrà ser falsa, 

per què el test Unitari sigui validat. 

 
 

Il·lustració 20 Procés generació de tests Aplicació 
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5.3. Patrons de Disseny 
 

5.3.1. Introducció 

 

Els patrons de disseny són la base per la cerca de les solucions a problemes comuns en 

el desenvolupament del software. 

Per què una solució sigui considerada un patró deu posseir una sèrie de 

característiques: 

- Efectivitat: resolent problemes similars anteriorment. 

- Reutilitzable: Aplicable a diferents problemes de disseny en diferents 

situacions. 

Els inicis dels patrons de disseny es remunten al final dels anys 70, i es van iniciar en 

l’àmbit de l’arquitectura.  Christopher Alexander, arquitecte de l’època va publicar el 

llibre The Timeless Way of Building on proposava l’aprenentatge i ús d’una sèrie de 

patrons per a la construcció d’edificis d’una major qualitat. 

Ell explicava:  "Cada patró descriu un problema que passa infinitat de vegades en el 

nostre entorn, així com la solució a aquest, de tal manera que podem utilitzar aquesta 

solució un milió de vegades més endavant sense haver de tornar a pensar-una altra 

vegada." 

L’any 1987 Kent Beck i Ward Cunningham sobrepassats per la pobra formació que 

rebien els nous programadors en orientació a objectes, es feien una pregunta similar a 

la qual va tenir l’arquitecte Alexander. Com podien capturar bones idees per a després 

d’alguna manera traslladar aquesta manera de treballar als nous programadors. 

D’aquesta manera van desenvolupar cinc patrons d’interacció home-Computadora 

(HCI), i publicaren un article en OOPSLA-87 titulat Using Pattern Languages For OO 

Programs. 

D’aquí derivar a la dècada dels ’90 el llibre Design Patterns escrit per Gang Of Four 

(Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson i John Vlisides). En el qual es recollien 23 

patrons de disseny comuns per a la construcció de software. 
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5.3.2. Objectius dels Patrons 

 

Existeixen 5 objectius comuns en els patrons: 

- Proporcionar catàlegs d’elements reutilitzables en el disseny de sistemes 

software. 

- Evitar la reiteració en la cerca de solucions a problemes ja coneguts i 

solucionats anteriorment. 

- Formalitzar un vocabulari comú entre dissenyadors. 

- Estandarditzar el mode en què es realitza el disseny 

- Facilitar l’aprenentatge de les noves generacions de dissenyadors condensant 

coneixements ja existents. 

No pretenen: 

- Imposar certes alternatives de disseny enfront d’altres. 

- Eliminar la creativitat inherent del procés de disseny. 

 

 

5.3.3. Categories de Patrons 

 

Segons el seu nivell d’Abstracció 

Patrons d’Arquitectura: Aquells que expressen un esquema organitzatiu estructural 

fonamental per sistemes de software. 

Patrons de Disseny: Aquells que expressen esquemes per definir estructures de 

disseny (o les seves relacions) com les de construir Sistemes Software. 

Dialectes: Patrons de baix nivell específics per un llenguatge de programació o entorn 

concret. 
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5.3.4. Classificació principals Patrons 

 

Aquesta classificació està basada en el grup d’investigació en l’àmbit de l’enginyeria 

del software GoF i autors del llibre Design Patterns, referencia en el camp del disseny 

orientat a objectes. 

No oblidem que un patró no deixa de ser una solució ja creada per un problema similar 

al que podem tenir. 

Patrons Creacionals 
 

Correspon a patrons de disseny software que solucionen problemes de creació 

d’instàncies. Ens ajuden a encapsular i abstraure la creació. 

 

- Object Pool: Obtenim objectes a través d’una clonació, ja que el cost d’una 

creació és més gran que una instancia d’un objecte d’una classe determinada. 

 

- Abstract Factory: En aquest patró utilitzem una classe abstracte que tractarà 

objectes similars i els englobés en una família. D’aquesta manera podrem crear 

una mateixa instancia sent objectes diferents. 

Ex. CrearPizza (Barcelona, Tarragona),  

crearem FactoríaIngredients  fi = new IngredientsBarcelona(); 

 Pizza pizza = new Pizza( fi ) ; 

Estem utilitzant Abstract Factory per crear una nova pizza que tindrà diferents 

ingredients que la pizza d’un altra ciutat, però que seguirà sent un objecte 

pizza.  

 

- Builder: Consisteix a fer una separació de la construcció d’objectes complexos, 

de la seva representació. D’aquesta manera que el mateix procés de 

construcció pugui crear diferents representacions. 

 

- Factory Method: És un objecte que gestiona la creació d’altres objectes, 

s’utilitza quan la creació d’un objecte implica més treball que una simple 

instanciació. 

 

- Prototype: Creem nous objectes des d’una clonació d’una instancia ja existent. 

 



 

53 
 

- Singleton: Aquest patró garanteix que un objecte només podrà ser instanciat 

una sola vegada, l’accés serà global. 

 

- MVC (Model View Controller) 

 

Patrons Estructurals 
 

Són patrons de disseny que solucionen problemes de composició de classes o objectes. 

- Adapter o Wrapper: Converteix la interfície d’una classe en un altre diferent, 

permet que cooperin classes que d’altra manera no podrien, a causa de la seva 

incompatibilitat.  

 

- Bridge: Donat qualsevol canvi que es realitzi sobre l’abstracció afectarà totes 

les classes que la implementen, proposa agregar un nou nivell d’abstracció 

entre ambdós elements que permetin poder desenvolupar-se 

independentment. 

 

- Composite: El patró té com a objectiu compondre objectes en estructures 

d’arbre per representar jerarquies totals o parcials. Permet als clients tractar 

objectes ja siguin simples o compostos de manera uniforme. 

 

- Decorator: Agrega dinàmicament noves responsabilitats a un objecte, 

d’aquesta manera proporcionem una alternativa flexible a l’herència per 

estendre funcionalitat. 

 

- Facade: Proporciona una interfície unificada per un conjunt d’interfícies d’un 

sistema. Defineix una interfície d’alt nivell que fa que el subsistema sigui més 

fàcil d’utilitzar. 

 

- Flyweight: Serveix per reduir o eliminar la redundància quan tenim una gran 

quantitat d’objectes que contenen informació idèntica. 

 

- Proxy: Proporciona un substitut d’un altre objecte per controlar el seu accés. 
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Patrons de Comportament 
 

Patrons que ofereixen solucions en la interacció i responsabilitats entre les classes i 

objectes. 

- Chain of Responsibility: Aconsegueix desacoblar l’emissor d’una petició al seu 

receptor, al donar a més d’un objecte la possibilitat de respondre a la petició. 

Crearà una cadena amb els objectes receptors i aquesta petició passarà a través 

d’aquesta estructura fins que és tractada per algun objecte. 

 

- Command: Desacobla l’objecte que invoca de l’únic que coneix com realitzar-la. 

Per aconseguir aquesta separació, es crea una classe abstracta que mapeja un 

receptor amb una acció. Tots els clients de la classe Command tracten cada 

objecte com una “caixa negra”. 

 

- Interpreter: És un cas especial del patró “Composite”, donat un llenguatge, el 

patró interpretar defineix una representació per la seva gramàtica i un 

intèrpret pel seu llenguatge. 

 

- Iterator: L’objectiu d’aquest patró és la manipulació de dades mitjançant els 

índexs d’una estructura. L’accés és seqüencial. 

 

- Mediator: Defineix un objecte que encapsula com interactuen un conjunt 

d’objectes. Evita que els objectes es refereixin entre ells, i permet variar la 

interacció de forma independent. 

 

- Memento: Representa i externalitza l’estat intern d’un objecte sense violar 

l’encapsulació, d’aquesta manera pot tornar a l’estat passat. 

 

- Observer: Els objectes observadors se subscriuen a una llista on seran avisats 

d’un canvi de l’objecte observat. 

 

- State: Permet que un objecte modifiqui el seu comportament cada vegada que 

canvia el seu estat intern. D’aquesta manera podrem modificar fàcilment el 

comportament d’un objecte en temps d’execució. 

 

- Strategy: Defineix un grup de classes que representen un conjunt de possibles 

comportaments. Aquests comportaments poden ser fàcilment intercanviats en 

una aplicació, modificant la funcionalitat en qualsevol moment. 
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- Template Method: Defineix una operació, l’esquelet d’un algoritme, delegant 

en les subclasses alguns dels seus passos. Permet que les subclasses 

redefineixin certs passos de l’algoritme sense canviar la seva estructura. 

 

- Visitor: Permet definir una nova operació sense canviar les classes dels 

elements sobre els quals opera. 
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5.3.5. MVC (Model-View-Controller) 
 

Quan parlem de MVC parlem d’un dels Patrons arquitectònics més coneguts per la 

comunitat de desenvolupadors software.  

Aquest patró està compost per 3 components: 

Model:  

- On es realitzarà tota la lògica de negoci. 

- Respon a les peticions de la informació sobre l’estat, que vénen de la vista. 

- Respon a instruccions de canvi d’estat, que vénen del controlador. 

Vista: 

- Gestiona la presentació de la informació tractada en el Model. 

Controlador: 

- Respon als esdeveniments cridats probablement per la Vista. 

- Crida a la lògica de negoci per processar i produir una resposta. 

- Interpreta les entrades de l’usuari, informant el Model i/o Vista dels canvis que 

suposen aquestes entrades. 

 

Aquest patró té com a objectiu separar les dades i la lògica de negoci, de la vista i el 

controlador. Cal esmentar que tant la vista com el control depenen del model, però el 

model no depèn de cap dels altres components. 

Aquesta separació permet que el model es construeixi i es provi independentment de 

la presentació visual. 

 

Il·lustració 21 Diagrama MVC ( Model Passiu) 
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Model Passiu: L’estructura del mètode passiu s’empra quan un controlador manipula 

el model exclusivament. 

El controlador modifica el model i després informa  la vista que el model ha canviat i ha 

de renovar-se. 

El model en aquest escenari és completament independent de la vista i el controlador, 

el que significa que no hi ha mitjans pel que el model pugui reportar canvis del seu 

estat.  

El protocol HTTP seria un clar exemple d’aquesta estructura. No hi ha manera simple 

en el navegador, per obtenir actualitzacions asíncrones des del servidor. El navegador 

mostra la vista i respon a l’entrada de l’usuari, però no detecta els canvis en les dades 

del servidor, només quant l’usuari o sol·licita explícitament els canvis. 

 

Model Actiu: Aquest model s’utilitza quan el controlador no participa en el canvi del 

Model. Això pot passar quan altres fonts estan canviant les dades i els canvis s’ha de 

reflectir en la/les vistes. Aquí entra en pràctica el patró Observer i proporciona un 

mecanisme per alertar altres objectes dels canvis d’estat sense introduir cap 

dependència en els components.  

La/les Vistes implementen la interfície Observer i es registren al Model. D’aquesta 

manera quan el Model canvií notificarà als observadors qualificats,  i crearem un 

desacoblament entre components. 

 

 

 

Il·lustració 22 Diagrama MVC ( Model Actiu-Observador) 
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5.3.6. MVVM (Model-View-ViewModel) 

 

Model View ViewModel és un patró arquitectònic inspirat en MVC. És originat per 

Microsoft, amb una implementació especifica dirigida a les plataformes de 

desenvolupament d’Interface d’usuari que suporten la programació orientada a Events 

en Windows Presentation Foundation (WPF) i Silverlight en plataformes .NET. 

MVVM facilita d’una manera clara la separació entre el desenvolupament de la 

interfície gràfica d’usuari(Vista), del desenvolupament de la lògica de negoci (Model). 

El Model de la Vista és l’enllaç entre les dades del Model i els components de la 

pantalla. Ens referim a informació enllaçada, quan un component existeix en la Vista i 

està “Mapejat” en el Model. 

El patró MVVM organitza el codi de tal manera que és possible modificar funcionalitats 

del codi sense que els canvis afectin les demes parts. Això presenta nombrosos 

avantatges. 

- Permet un estil de codificació exploratori i iteratiu. 

- Simplifica les probes unitàries. 

- Permet l’aprofitament d’eines de disseny. 

- Admet la col·laboració en equip, a causa de la seva modulació. 

 

 

 

Il·lustració 23 Diagrama MVVM 
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5.3.7. Implementació Patrons de disseny en el projecte 
 

En la capa de presentació a causa de la importància del desacoblament entre el codi de 

la lògica de negoci i de  la vista, utilitzem el Patró MVVM, model-Vista-VistaModel. 

Això ens garanteix un codi més escalable i comprensible pel desenvolupador, a més de 

ser més modulable pel treball en equip. 

De manera que quedaria un esquema jeràrquic: 

Visual Studio 2012  � Microsoft .NET � WPF � Caliburn.Micro 

     C# 

Visual Studio 2012: És l’entorn de desenvolupament en la que treballarem, treballem 

amb el llenguatge de programació C#. 

Micfrosoft .NET: És el framework utilitzat per Microsoft com a solució a problemes en 

entorns WEB, i aplicacions d’escriptori, amb una gran compatibilitat amb tots els 

components Microsoft. 

WPF: És una Tecnologia de Microsoft, permet el desenvolupament d’Interfícies 

d’interacció en Windows prenent les característiques d’aplicacions Windows. 

Caliburn.Micro: Framework que entre altres coses ens permet implementar el model 

MVVM d’una manera més fàcil i rapida. 

 

Il·lustració 24 Diagrama MVVM en context  de la Aplicació 
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Capítol 6 

Context 
 

6.1. Visió del Sistema 

6.1.1. TOPOLOGIA XARXA 
 

El sistema informàtic en CasaAmetller consta d’una xarxa “VPN” (Virtual Private 

Network) punt a punt, que enllaça tots el dispositius físics i informàtics d’una forma 

segura. La problemàtica d’aquest tipus de xarxa, és l’escalabilitat. I és la conseqüència 

d’una estratègia de creixement no sostenible. On les més de 75 botigues de 2 Mb 

d’amplada de banda, estan enllaçades punt a punt amb el canal de GigaEthernet de 

l’empresa. 

En la figura següent es pot veure el comportament de la mateixa, i com l’arquitectura 

no es del tot correcte en l’actualitat. Tenim 3 canals, un gigabit, i 2 canals de 1 Mega 

cadascun. La fibra es divideix en 2 Gigas per a Fossco (empresa que ealitzen alguns 

productes de l’empresa),  2 Gigas  Mercabarna, i la resta per connexió amb botigues. 

 

 

Il·lustració 25 Topologia Xarxa CasaAmetller (Actual) 
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En l’actualitat s’ha contractat  un responsable de sistemes, amb l’objectiu de realitzar 

canvis importants en la topologia de xarxa, i com a conseqüència solucionar els 

problemes que l’actual topologia genera. 

En la figura següent es pot veure que i hauran 2 canals de fibra entrellaçats, i 

connectats a la seu torn des de el Firewall. El balancejador és una instancia que en 

teoria es posaria abans, però que en la practica no queda molt clar la posició, si abans 

o després dels Firewalls (depenent de l’estratègia). Aquests es connectaran a les 

botigues, Mercabarna i Fosco. 

Tot dins d’un protocol MPLS (Multi-protocol Label Switching) 

 

 

Il·lustració 26 Topologia Xarxa CasaAmetller (Previsió futura) 

 

El tipus de classe IP utilitzada en l’empresa és la Classe B, amb capacitat de 65534 

hosts, i mascara subxarxa 255.255.0.0. 
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6.1.2 TPV (POS) 

 

Arquitectura 

Per entendre el funcionament de l’aplicació POSMonitor, és important tenir clar quin 

és el funcionament de l’aplicació a qui va dirigida, en aquest cas l’aplicació POS, que és 

el TPV de les botigues. 

En la figura següent podem veure l’arquitectura, i diferenciar 2 parts, la de Serveis 

externs separada de la capa de l’aplicació. L’aplicació funcionarà sense cap 

dependència de Serveis externs en el rectangle de color taronja. 

 

 Arquitectura TPV Orientada a Serveis 

 

Il·lustració 27 Estructura Aplicació TPV POS 

Però que seran requerides una sèrie de funcions, que mitjançant WebServices 

respondran a les peticions de l’aplicació. Aquests serveis orientats en la part superior 

de la figura estan allotjats en un servidor al núvol, amb el nom d’Heroku. I també 

donen cobertura al BackOffice gestionat per una empresa externa. 

Dins del rectangle taronja ens trobem amb tots els projectes que formen la solució 

(Aplicació) POS. On Repository realitza un paper de BACKUP en el cas què fallin les 
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comunicacions, totes les dades de sortida de les botigues es gravaran en una BD local, i 

en el moment de recuperació de la comunicació enviarà el pull de dades. 

Els components restants per nomenar són RestServices, que és l’emissor/Receptor de 

les dades obtingudes des de els WebServices, i que es comunica amb el Repository 

guardant totes les dades abans de ser enviades.  

Services on obtindrem dades de la capa de Shell i tractarem mitjançant mètodes, 

anomenats serveis per enviar al nivell superior, RestServices. 

Shell és la capa d’interfície on apliquem MVVM per a la seva construcció, obtenint 

dades des de serveis i mostrant per pantalla. 

Tots els components que estan en el projecte Domain, seran visibles pels projectes 

abans nomenats, d’aquesta manera identifiquem aquest projecte com el domini i 

component global on es declararan classes principals. 

I per últim tenim Core,  aquest projecte com el seu nom diu és el Cor de l’aplicció, on 

obtenim tota la configuració de la mateixa, funcions que seran necessàries per a la 

resta dels projectes, i llibreries externes. 

 

Actualització Versions TPV 
 

Un Agent és un servei que s’executa en segon plànol, en les seves pròpies sessions de 

Windows. Aquests serveis poden iniciar-se automàticament amb l’arrancada del PC, es 

poden parar i reiniciar. 

També es pot executar un servei, en el context de seguretat d’una conta d’usuari 

específica, diferent de la que va iniciar l’usuari o de la conta predeterminada de 

l’equip. 

Microsoft Windows utilitza Agents per multitud de tasques, també dona la capacitat 

de crear els nostres propis Agents en el sistema.  

Una vegada tenim clar quin és l’objectiu d’aquest tipus d’Agents, esmentarem que 

l’aplicació Mare (POS) té implementat un Agent en totes les maquines on s’executa. 

L’Agent TPV te 4 estats diferents: Install_Pending, Downloading, Installing, Idle.  

 

Install_Pending: L’agent ha descarregat una nova versió, però per activitat del TPV 

encara no a pogut instal·lar-la 
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Downloading: S’ha detectat una versió anterior en el TPV, que la versió actual 

distribuïda, L’agent està descarregant la nova versió. 

Installing: S’està instal·lant la nova Versió del TPV en pocs segons podrem interactuar 

amb l’última versió. 

Idle: L’agent està actiu, funciona l’última Versió distribuïda en el TPV. 

 

Procés d’Actualització Versió 

 

Il·lustració 28 Diagrama procés d’actualització de Versió Agent 

 

L’Agent s’inicia amb l’arrancada del S.O, i fa una petició mitjançant un WebService a un 

Servidor Heroku (Retornant la Versió Actual del TPV). Immediatament comprova la 

versió actual en l’equip, i si no és la mateixa, la descarrega. Una vegada descarregada, 

quedarà pendent d’instal·lació, hi haurà dos possibles escenaris en què l’Agent prendrà 

la determinació d’instal·lar la Versió: 

1.- Passi un cert temps sense activitat del TPV i SO iniciat 

2.- Quan s’iniciï l’Agent (en aquest cas es farà comprovació i instal·lació) 

3.- Automàtica a les 22.00 hores. 
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6.2. Problemàtica a solucionar 
 

A causa de l’estructura de la xarxa en l’empresa, i del funcionament independent dels 

TPV’s en cada botiga, és bastant complex el control i administració de les mateixes.  

Això implica un temps invertit, ja sigui pels administradors de sistemes, com pels 

propis desenvolupadors, per fer tasques de control, i resolució d’incidències en cas que 

l’usuari (Venedor) es posi en contacte amb el servei tècnic per algun error manifestat 

en el seu terminal.   

L’estructura de resolució d’incidències té 2 nivells, el primer nivell, consta d’un tècnic 

que resol errors tant físics com possibles problemes de connexió. Però que no 

identifica un error en el cas que sigui intern de la pròpia aplicació POS. 

El segon nivell arriba quan les incidències no poden ser resoltes pel nivell anterior, i es 

deriven. Ja sigui a administració en cas d’un mal funcionament de la xarxa o equip, 

com a desenvolupament, si la incidència és causada per l’aplicació. 

 

 

 

Il·lustració 29 Nivells de resposta incidències 
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En aquest context es requereix una aplicació que tingui la capacitat: 

- Facilitar la detecció precoç d’incidències. 

- Realitzar accions de configuració dels terminals que interactuen amb POS. 

- Llançar simultàniament els processos per una reducció del temps. 

- Mitigar riscos i alleujar les incidències al nivell 2. 

- Facilitar els processos realitzats manualment. 

- Visualitzar l’estat de les màquines d’una manera més rapida i intuïtiva. 

 
 

6.3. Aplicació POSMonitor 
 

En aquest apartat s’intenta aclarir les característiques, el funcionament i quins són els 

serveis que ofereix l’aplicació PosMonitor per a l’usuari. 

Cal esmentar que aquesta aplicació és d’ús intern i que està enfocada per la utilització 

dels membres de l’equip de suport a les botigues, departament d’administració de 

sistemes i departament de desenvolupament. 

 

6.3.1. Característiques 

 

L’aplicació està desenvolupada íntegrament en .NET, amb el llenguatge C# de 

Microsoft. C# és un llenguatge Orientat a Objectes molt similar al conegut Java, però 

desenvolupat per Microsoft. 

S’utilitza WPF com a sistema de presentació per crear la interfície de l’aplicació, per 

tenir components concordes amb el SO (Microsoft Windows). 

Té capacitat de connexió mitjançant la xarxa VPN a tots els TPV del sistema, a més 

d’alguns arxius de configuració dels terminals, i tots els privilegis d’escriptura, lectura i 

eliminació en el PC on s’executi. 

Atorga un llistat de serveis a l’usuari on, s’executaran una sèrie d’Accions,  solucionant 

les necessitats esmentades en el punt anterior. 

Treballa amb processos paral·lels de manera que qualsevol de les Accions realitzades 

es farà per més d’una TPV seleccionada, reduint temps al procés general de l’acció. 

L’Aplicació utilitza una amplada de banda de fibra òptica que en un estat òptim pot 

arribar a transferir fins a 10 Gigas. La problemàtica es genera quan ens connectem via 
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VPN amb les botigues de les xarxes, que tenen contractes de Adsl mínims, amb 2 

Mbps. Això genera un coll d’ampolla difícil de mitigar per nosaltres. En l’apartat 

Paral·lelització de Processos parlarem sobre com hem solucionat aquesta 

problemàtica. 

Cada vegada que pugem una nova versió a la branca Màster del nostre control de 

Versions Git, mitjançant Jenkins, es genera una nova Versió i es col·loca en la carpeta 

de xarxa per ser descarregada. (Podem veure el diagrama del procés, en l’apartat de 

Metodologies àgils) 

 

Il·lustració 30 Estructura Aplicació TPV POSMonitor 
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6.3.2. Funcionament 

 

El funcionament de l’aplicació és simple, només requereix uns coneixements mínims 

sobre la topologia de xarxa, la connexió amb les botigues i els arxius de configuració als 

que accedirem per una possible modificació o Testeig. 

Pre-Requisits: 

- Tenir l’usuari Versió instal·lat en el PC on s’utilitzarà l’aplicació. 

- Tenir connexió a la xarxa. 

- Disposar de privilegis d’administrador en l’equip local. 

- Sempre estarà dins del domini CasaAmetller i l’accés no serà possible des de 

l’exterior. 

En aquesta imatge podem veure com l’aplicació accedeix a les diferents botigues, i les 

dependències que tenim entre accions. 

 

 

Il·lustració 31 Esquema funcionament Aplicació POSMonitor 
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6.3.3. Descàrrega, Instal·lació i Inici 
 

Per poder descarregar l’aplicació s’ha de connectar-se al servidor de versions (Jenkins), 

que té la funció de publicar les versions actuals de les aplicacions desenvolupades pel 

nostre departament. 

Una vegada l’aplicació  està instal·lada en l’equip local, és important  que cerciorar-se 

que l’usuari esta dins del grup “Manage Baluard”, ja que només els membres podran 
accedir a l’aplicació. 

Per qualsevol dubte s’hauria de posar en contacte amb els responsables de sistemes, ja 

que aquest departament és el que té el control del Active Directory. 

Quan s’inicia l’aplicació, es llança un procés intern, que sol·licita via LDAP, si l’usuari del 

Terminal en  què s’executa l’aplicació està dins del grup “Manage Baluard”, en cas 

negatiu, apareixerà una pantalla de Login, per poder introduir les credencials de 

l’usuari. 

Una vegada s’ha identificat com a usuari amb privilegis d’execució de l’aplicació, 

s’inicia la pàgina principal, amb el menú d’accions.  
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6.4. Components Aplicació 
 

6.4.1. Interfície 

 

Les interfícies són una part molt important dins del Feedback entre l’aplicació i els 

usuaris, és important tenir unes interfícies amigables i sense grans requeriments per a 

l’aprenentatge. Això desembocarà en la decisió d’utilitzar o no l’aplicació, 

independentment de la seva correcta funcionalitat o no. Una corba d’aprenentatge 

molt alt pot arribar a frenar la utilització de la mateixa. I un entorn amb colors foscos o 

lletres petites pot ser poc atractiu per a la vista, i com a conseqüència també pot 

arribar a ser determinant per a l’elecció o no de l’aplicació.  

Cal tenir en compte que aquesta eina és de caràcter intern, i està exclusivament 

desenvolupada com suport de l’aplicació principal. És orientada per al departament 

d’informàtica de casaAmetller, tant desenvolupament com administració. Així que el 

perfil dels usuaris que l’utilitzarà, és amb coneixements més aviat alts.  

 

Interfície Autentificació 
 

 

Il·lustració 32 Interfície Autentificació 

Interfície d’inici que s’activa en el cas de què l’usuari del terminal on s’executa l’aplicació no 

tingui permisos dins del Active Directory, aquí es té l’opció d’introduir les credencials, 

independentment del terminal en el qual s’executi l’aplicació. 
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Interfície principal 
 

 

Il·lustració 33 Interfície Principal 

S’ha dividit la pantalla principal en 4 punts diferenciats: 

1.- En primer lloc estan els elements de filtrat, on s’indica quina versió del TPV, a més 

del status del agent de la versió que es vol mostrar en la part identificada amb el 

número 2. Com es pot veure en la pantalla, en aquest cas hi ha  tipus de versió. 

 

Il·lustració 34 Interfície selecció Versió i Status 

 

 

2.- En la pantalla de selecció de les botigues i els TPV’s, es mostra totes les botigues del 

sistema, acompanyades del símbol “+”, es pot veure totes les TPV’s de la botiga 

seleccionada. 

Es pot veure que per cada terminal ens facilita la IP, la versió de l’Agent (Servei de 

Windows), la versió del TPV(POS), i l’estatus de l’Agent. 
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Il·lustració 35 Interfície selecció Botigues + TPV 
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3.- L’apartat 3, és la pantalla de selecció de les funcionalitats, tant d’Accions com de 

Serveis, aquestes s’executen des de les 5 icones diferents que apareixen en la figura 

següent. Per saber més sobre les funcionalitats de l’aplicació, llegir el següent punt. Les 

Icones següents són: 

1.- Serveis 

Icona que activa la interfície de reiniciar els WebServices, a causa de les 

peticions que envia ralentitza la càrrega de la pàgina uns 5 segons 

aproximadament.  

2.- Accions (Requisit connexió VPN), Accions Report (Escriptura) 

Botó més utilitzat, on es realitzaran les escriptures a BD i s’executaran les 

Accions dependents de connexió a la VPN. La utilització d’aquest botó inhabilita 

els altres i activa STOP Accions. 

 

3.- Stop Accions 

Boto Stop, s’activa únicament quan s’ha pressionat prèviament el Botó de PLAY, 

i para tots els processos que estiguin en la cua d’execució, pendents de ser 

disparats.  

 

Il·lustració 36 Interfície selecció Funcionalitats 

4.- Accions Report (Lectura) 

Activa una nova Interfície, on es mostrarà la informació carregada de la BD. 

5.- Selecció de les Accions: 

Aquí tenim la possibilitat de seleccionar entre les 8 

accions que ens ofereix el sistema, una vegada 

seleccionada ens donarà l’opció, en cas de ser Report, 

d’accionar el botó núm. 4.    

   

 

Il·lustració 37 ComboBox  Funcionalitats 

 

1 2 

3 4 

5 
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4.- Es visualitza el treball i/o comportament de les accions seleccionades, si s’ha 

produït amb èxit, estan executant-se, o pel contrari, no ha sigut capaç de connectar-se 

a la botiga, o bé, hi ha hagut algun error d’execució. 

Existeix un filtre en la part superior de la pantalla, i en la part inferior de la mateixa, es 

pot veure una barra de procés, amb el total d’accions OK, ERROR i SWITCH OFF. 

Les Accions establides com a “Pending_execution”, estan en la cua d’execució, 

qualsevol interrupció per part de l’usuari, cancel·la totes les Accions amb aquest estat. 

En el cas d’estar executant-se no interromp el procés. 

 

 

Il·lustració 38 Interfície Resultat Accions 
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Interfície Report 

 

En aquest apartat es parla íntegrament de les interfícies que es generen a partir dels 

informes, i no pas de la seva funcionalitat interna, ja que esta explicada en el punt 

Report de les funcionalitats PosMonitor, pàgina 91. 

 

Interfície Report Configuració Versió DataPhone 

En la pantalla es mostren tots els dataphones amb la configuració incorrecta, o bé amb 

un error en l’acció, o sense haver-se pogut connectar al TPV seleccionat. 

Dins del grup dels dataphone amb configuració incorrecta, hi ha amb 2 tipus de 

prioritat, “Alta”, o amb necessitat d’un canvi imminent, a causa del possible mal 

funcionament d’alguna de les funcionalitats del dataphone. O bé de baixa prioritat, 

que s’hauria de revisar l’abans possible, però que no requereix la urgència del primer 

grup. 

 

 

Il·lustració 39 Interfície Report Configuració Versió DataPhone 
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Interfície Report Errors 

 

Acció que permet veure els errors tractats i organitzats en 5 tipus: 

- Dibal, Recorder, Critical, Comunicacions, Others. 

Es té la possibilitat de filtrar per data d’error, això significa, que a partir de la data 

actual es pot retrocedir en el temps, tants dies com sigui necessari en la cerca. 

Ex. 11 dies dona peu a tots els errors identificats des de fa 11 dies (contant el dia de la 

cerca). 

Aquest filtre es facilitat per un Slider i 2 Textbox amb l’interval. 

El resultat de la cerca una vegada realitzada, podrà ordenar-se per Data, adreça IP, 

tipus d’error, i tipus de missatge. 

A més de la paginació en la part inferior de la pantalla, i un ScrollBar en la part dreta. 

 

 

Il·lustració 40 Interfície Report Errors 
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Interfície Report Boots 

 

Amb aquesta Acció es pot veure les vegades que una màquina s’ha iniciat en un dia.   

És important per poder mitigar els riscos d’una possible incidència. Ja que un 

funcionament correcte d’un TPV,  inicia 2 vegades com a màxim l’aplicació POS, la 

primera com a procediment Standard en l’inici, i una segona en el cas de tenir una 

actualització pendent d’instal·lació. Tot reinici que sigui posterior a aquests 2, es 

considera erroni, o funcionament anòmal. Y són a partir dels quals queden relaxats en 

pantalla (>=2 inicis/dia). 

Igual que en l’Acció Report Errors, es podrà fer un filtre en la cerca, de període de dies 

en què a succeït l’inici. 

L’ordenació una vegada s’hagi mostrat el resultat de la cerca, és per Data, Adreça IP, o 

Número de Reboots. 

 

 

Il·lustració 41 Interfície Report Boots 
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Interfície Report Versió Firmware 

 

Podem visualitzar ràpidament quines són les configuracions que tenen les balances 

NCR, de manera visual, el nom, el tipus de Balança, la versió que utilitza en el cas de 

ser NCR, i el número de sèrie. 

Com en les altres Accions, tipus Report. Podrem ordenar per totes les propietats 

visualitzades.  

 

Il·lustració 42 Interfície Report Boots 

 

Icones Aplicació 
 

 

 

 

 

 

Il·lustració 43 Icones Aplicació 
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6.4.2. Accions 

 

Quines Funcionalitats té PosMonitor? Ens referim a les funcionalitats de l’aplicació 

com Accions o bé Serveis. 

Les funcionalitats que ofereix la nostra aplicació estan dirigides a solucionar la 

problemàtica exposada en punts anteriors. 

Les Accions les podem agrupar en 2 grans tipus, Requisits connexió VPN i Report. 

Requisits connexió: Les accions d’aquest tipus tenen la necessitat de connectar-se als 

equips seleccionats via VPN. En cas contrari no realitzaran correctament la seva tasca. 

Report (Informe): Aquest grup d’Accions tenen la característica de mostrar Informació 

prèviament gravada en BD, normalment són Accions complementàries i després d’una 

Acció amb requeriment de connexió VPN es pot realitzar un Report. 

Les accions seran activades mitjançant els controls d’acció (Interfície) play & Report. I 

donaran com a resultat 5 possibles estats, representats en la següent figura: 

 

PREVI 

Pending_Execute: L’acció està  

pendent d’executar-se. 

Execute: L’acció està en Procés. 

POSTERIOR 

Ok: Finalitzat correctament. 

Error: S’ha produït un Error en el 

procés. 

SwitchOff: No S’ha pogut establir 

Connexió amb el terminal 

seleccionat. 

 

Il·lustració 44 Resultat Esquema Accions 
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Dependències entre Accions 
 

Diferenciant els 2 grans grups d’Accions: 

- Amb requisit de connexió a xarxa VPN 

- Reports 

 

S’ha de tenir en compte que per poder executar algunes accions de Report amb 

informació fidedigne i actualitzada, s’ha d’haver executat prèviament una acció com 

per exemple Copiar LOG’s. 

En la següent taula podem veure quines són les dependències entre Accions, i el seu 

ordre d’execució per a un correcte ús de l’Aplicació. 

 

 

Il·lustració 45 Dependències Accions respecte al temps execució 

 

 

 



 

82 
 

Analitzant la figura anterior veiem que l’acció copiar LOG’s té dependències sobre 3 de 

les accions anomenades Report (Color blau). 

I l’ordre d’execució en les de tipus Report sempre és icona Play i posteriorment icona 

Report. D’aquesta manera amb play, aconseguim un tractament de dades i posterior 

enviament a la BD, i amb la icona Report es recupera la informació persistent de la BD 

en el moment que sigui necessari. 

D’aquesta manera és dona un caràcter consistent a les dades facilitades prèviament 

per Copiar L’OG’s i són enviades posteriorment al tractament dins de la BD. 

En el cas de no seguir els passos esmentats podríem tenir un problema de consistència 

de dades, com cercar dades sobre els Errors d’una màquina X, en un dia Y, i no trobar 

la font del problema, ja que la informació facilitada no ens proporciona cap error en la 

pantalla.  

Aquest error pot ser degut per la falta de LOG’s actualitzats, com per la falta 

d’informació en la BD, ja que aquest és l’ordre en què s’executen les accions de 

Report. 
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Requisit Connexió VPN 
 

Totes les Accions que estan agrupades dins d’aquest requisit, tenen un mètode comú 

de comprovació de connexió a la VPN, en què es realitza un doble PING (Packet Inter-

Network Groper) sobre la màquina què ens volem connectar. En cas contrari en 

retornarà un estat Acció = SwitchOff. 

Aquest mètode respon a unes necessitats donades per la VPN on després d’una bateria 

de comprovacions i traces de transmissions de dades, hem establert un llindar 200 

milisegons en el primer intent + 300 milisegons d’espera entre els 2 intents + 2000 

milisegons en el segons intent. TOTAL en el pitjor dels casos = 2500 milisegons. 

D’aquesta manera reduïm al màxim els segons intents, ja que solen ser molt costosos 

en temps per al procés de l’acció. 

public ResultAction Execute(TPV selected) 
{ 
     try{ 

     Ping pingSender = new Ping(); 
     PingReply reply = pingSender.Send(selected.Ip, 200); 
     bool firstTemp = false; 

 
     if (reply.Status == IPStatus.Success) 
     { 
          firstTemp = ExecutePing(selected.Ip, selected.Stores); 
     } 
     else if (!firstTemp) 
     { 
          System.Threading.Thread.Sleep(TimeSpan.FromMilliseconds(300)); 
          PingReply replyPass = pingSender.Send(selected.Ip, 2000); 

 
              if (replyPass.Status == IPStatus.Success) 
              { 
                    firstTemp = ExecutePing(selected.Ip, selected.Stores); 
      }  } 
          if (!firstTemp) 
          { 
               return ResultAction.SwitchOff; 
          } 
     } 
     catch (InvalidOperationException) 
     {  
          return ResultAction.SwitchOff; 
     } 
     catch (Exception err) 
     { 
          Log.Error(this, "Error Action {0}", err); 
          return ResultAction.Error; 
     }  
     return ResultAction.Ok; 
}                 

} 

Il·lustració 46 Fragment codi Connexió VPN 
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Classe Impersonator 

 

Aquest apartat està lligat a totes les connexions remotes que realitzem en les accions 

amb dependència de la VPN, i explica com es resol la problemàtica dels permisos en 

Windows. 

A causa de la configuració en xarxa, no tots els usuaris són administradors, i en els 

terminals de les botigues utilitzem l’usuari Versió per a tasques de modificació, 

creació, lectura i instal·lació d’arxius. 

Quan l’usuari de l’aplicació PosMonitor intenta executar qualsevol de les tasques amb 

requisit de connexió VPN, ho faria amb l’usuari amb el qual s’ha iniciat l’aplicació, i això 

donaria problemes de Privilegis en terminals remots. 

Solució: Crear una classe Impersonator, amb la que firmarem com a usuari Versió, i 

poder realitzar tot tipus d’operacions que requereixin aquest tipus de privilegis. 

En aquesta figura veiem el constructor de la classe,  on introduïm per paràmetre, 

l’Usuari que volem emular, el nom del Domini i Contrasenya:  

 

public Impersonator(string userName, string domainName, string password) 
  { 
   Impersonate(userName, domainName, password, 
LogonType.LOGON32_LOGON_INTERACTIVE, LogonProvider.LOGON32_PROVIDER_DEFAULT); 
  } 

 
En la següent Figura tenim el mètode Impersonate, que cridarà al mètode intern 
Impersonate, amb el tipus de xifrat requerit, I el LogonProvider, on s’indica la signatura 
que utilitza WINDOWS com a requeriment de seguretat: 
 
 

public void Impersonate(string userName, string domainName, string password) 
  { 
   Impersonate(userName, domainName, password, 
LogonType.LOGON32_LOGON_INTERACTIVE, LogonProvider.LOGON32_PROVIDER_DEFAULT); 
  } 

Il·lustració 47 Fragment Codi impersonator 

A nivell intern, el mètode duplica el Token de Logon i fa una còpia del xifrat, aquí estic 

mostrant a nivell conceptual quin és el funcionament de Impersonator, i perquè 

l’estem utilitzant. En cap cas tenim com a objectiu fer una explicació extensa sobre la 

classe Impersonator, però creia que era important mostrar-la, ja que no és una classe  

que facilita .NET i que està realitzada com una classe de suport a aquest problema. 
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Paral·lelització de Processos 

 

Una vegada vista la topologia de xarxa i les necessitats que generen les Accions 

dependents de la connexió VPN, sorgeix una problemàtica amb l’amplada de banda en 

les botigues. Com s’ha comentat en l’apartat de les característiques PosMonitor, 

l’amplada de banda que surt des de l’edifici central és de fibra òptica, i l’entrada a les 

botigues és de 2MB en el millor dels casos. 

S’han realitzat vàries modificacions estructurals al llarg del projecte, intentant buscar 

un millor rendiment de les accions. Ja sigui en temps com en ocupació de l’amplada de 

banda (en botigues, com on s’executa aplicació). 

Després de fer alguns estudis de rendiment i tenint en compte que l’amplada de banda 

de la xarxa es compartit per més departaments, i amb necessitat de garantir la 

connectivitat per part de la resta d’usuaris de la xarxa.  

 

 

Il·lustració 48 Procés seqüencial i multi-Procés (5 threads) 

 

La decisió va ser la de crear un pull de Threads (fils), i paral·lelitzar els processos, de tal 

manera que es pogués activar 5 accions a la vegada i reduir d’aquesta manera el 

temps, ocupant una amplada de banda prudencial en la nostra posició. 
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Com podem veure en la figura, el comportament d’una finestra de 5 processos, 

enviant 5 a la vegada i en quant fins que s’acabi el primer dels 5 enviats. En 

comparació amb el procés seqüencial. D’aquesta manera multipliquem x5 el 

rendiment de la nostra aplicació.  

A més d’aquesta estratègia, sabent que cada botiga consta de més d’1 TPV, i que 

l’aplicació accedeix a direccions de màquina, no de botiga. Es realitza un procediment 

de selecció de TPV, perquè no col·lisionin en una mateixa botiga i s’enviïn  a diferents 

TPV de diferents botigues. 

En la figura XX podem veure un fragment de codi del mètode on s’executa qualsevol 

de les Accions seleccionades anteriorment. 

S’utilitza la classe Parallel en els processos, s’introdueixen les dades mitjançant un 

ForEach, d’aquesta manera recorrerem una llista facilitada, prèviament.  

La problemàtica de paral·lelitzar processos amb aquesta llibreria és la manera en què 

es gestionen els threads, i són de manera síncrona. Això genera una perduda de temps 

innecessària, ja que l’aplicació no té què bloquejar-se fins que rebi una resposta de les 

Accions, sinó que té què enviar informació de forma asíncrona. 

Per això el bucle és anidat dins d’una instancia de la classe Task, una classe especifica 

per paral·lelitzar tasques, que si pot fer-se de manera asíncrona i d’aquesta així es 

soluciona la problemàtica abans esmentada. 
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Es descarta la creació d’una Task per cada acció, a causa de la complexitat del codi, i 

perquè conceptualment són la mateixa tasca però en diferents threads. 

 

               var options = new ParallelOptions 
               { 
                   MaxDegreeOfParallelism = 5,                         
               }; 
               Task.Factory.StartNew(() => 
               { 
                   try 
                   {       
                       Parallel.ForEach(result, options, (selected, loopState) => 
                       { 
                          Output.ExecuteAction(Filter.SelectedService, selected); 
                       }); 
                             
                   } 
                   catch (AggregateException e) 
                   { 
                       Filter.Executing = false; 
                       foreach (var ex in e.InnerExceptions) 
                       { 
                           Log.Debug(this, "{0}", ex.Message); 
                       } 
 
                   } Filter.Executing = false; 
               } 
               , ct);                
 

Il·lustració 49 Fragment Codi Multi-Threads 
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Comprovar Versió Agent 

 

L’aplicació del TPV utilitza un Agent (Mirar apartat, Actualització Versions TPV, pàgina 

5 )  anomenat VersionAgent, l’Agent realitza comprovacions de les últimes versions del 

TPV (cada vegada que és reiniciat, i vora les 22.00), si detecta una versió anterior a la 

dels serveis Cloud ens faciliten, automàticament l’instal·la.  

Mitjançant la classe ServiceController que ens facilita .NET, som capaços de veure 

l’estat en què es troba el servei. Ja sigui, activat, pausat, parat o en mig d’aquests 3 

processos. Fem un doble intent a causa de la natura del servei al qual ens estem 

referint, li preguntem si està Activat, en el cas que no Activem. També té la funció 

d’encendre el terminal en cas que estigui apagat, iniciant el software del TPV. L’acció a 

la qual ens referim comprova si aquest Agent està iniciat en el PC corresponent, en cas 

contrari  l’inicia. 

En la figura següent veiem el mètode d’inici de l’Agent, fem una comprovació sobre 

l’estat de L’Agent, si és Running, reportem el resultat, en el cas negatiu, sol·licitem si 

en l’estat actual es pot Parar el servei, en cas afirmatiu parem, si no esperarem fins a 5 

segons que l’estat sigui Stopped. Una vegada hem fet aquest procés, cridarem al 

mètode StartAgent, que intenta executar l’Agent 2 vegades. 

 

private bool ExecutePing(string ipTpv, string store) 
{ 
       impersonator.Impersonate("versio", ".", "caVersio2013"); 
       var agentCtrl = new ServiceController("CasaAmetller.Versions", ipTpv); 
 
       if (agentCtrl != null) 
       { 
           Log.Debug(this, "status {0}", agentCtrl.Status.ToString()); 
           var agentStatus = agentCtrl.Status; 
           if (agentStatus == ServiceControllerStatus.Running) 
           { 
               Log.Info(this, string.Format("ipTpv {0} >>> Status Agent {1}.", 
         ipTpv, agentStatus)); 
           } 
           else 
           { 
               if (agentCtrl.CanStop) 
                   agentCtrl.Stop() 
  agentCtrl.WaitForStatus(ServiceControllerStatus.Stopped,new                             
        TimeSpan(5000000000)); 

               StartAgent(agentCtrl, ipTpv); 
           } 
       } 
       impersonator.Dispose(); 
       return true; 
 } 

Il·lustració 50 Fragment Codi Comprovació Versió Agent 
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Podem veure el comportament del codi esmentat anteriorment en aquesta figura, on 

l’Acció inicia la comunicació amb una pregunta al sistema Operatiu, en el cas que sigui 

positiu l’existència d’un Agent, comprovem si està iniciat en aquests moments. 

Si el servei respon afirmativament, llavors reportem el resultat, en cas negatiu, 

cridarem al mètode StartAgent() i iniciarem el servei. 

 

 

 

Il·lustració 51 Diagrama Comportament Versió Agent 
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Reiniciar Versió Agent 

 

A causa del comportament de l’agent a l’hora d’iniciar-se, realitzant  peticions que es 

fan mitjançant WebServices, de vegades l’agent es queda en un estat 

d’Install_Pending. Una vegada s’ha iniciat el TPV i revisat l’estat de l’Agent, si esta en 

estat “Idle” amb una versió anterior a l’Actual, significa que no s’ha realitzat el procés 

correctament (La versió la podem consultar des del comboBox situat en la part 

superior esquerre de la pàgina principal de l’aplicació).  

Amb aquesta Acció podem forçar un Reinici de l’Agent per tal d’aconseguir una 

actualització de la versió de manera manual, sense esperar a la següent actualització 

de l’agent: 

string remotePath = @"\\" + ipTpv + @"\C$\POS\Serveis\Versions\"; 
 
       var listMsi = FileUtils.SearchFileDirectoryMsi(remotePath); 
       if (listMsi.Count() > 0 && status.Equals("Idle")) 
       {  
            foreach(var msi in listMsi) 
            { 
                 File.Delete(remotePath + msi); 
            } 
       } 
 
       if (agentCtrl != null) 
       { 
           var agentStatus = agentCtrl.Status; 
           if (agentCtrl.CanStop) 
           { 
               Log.Info(this, string.Format("IpTpv {0} >>> Status Agent {1} >> 
    Parant-se.", ipTpv, agentStatus)); 
               agentCtrl.Stop(); 
               agentCtrl.WaitForStatus(ServiceControllerStatus.Stopped); 
           } 
 
           if (agentCtrl.Status == ServiceControllerStatus.Stopped) 
           { 
               try 
               { 
                   agentCtrl.Start(); 
                   Log.Info(this, string.Format("First Intent Start")); 
 
               } 
               catch 
               { 
                   agentCtrl.Start(); 
                   Log.Info(this, string.Format("Second Intent Start")); 
               }     
                   agentCtrl.WaitForStatus(ServiceControllerStatus.Running); 
                   Log.Info(this, string.Format("IpTpv {0} >>> Status Agent {1} 
        >> Reiniciat.", ipTpv, agentStatus)); 
           } 
       } 

Il·lustració 52 Fragment Codi Reinici Versió Agent 
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És una acció similar a la de comprovació de Versió, amb  diferencia, que força el seu 

reinici, independentment que estigui activat en el moment d’executar l’acció. 

S’eliminen les versions que facilita el Web Service en cas de tenir l’Agent en  estat = “Idle”.  
 
D’aquesta manera aconseguir resetejar la informació en la qual es basa l’Agent per actualitzar 
versió. Al reiniciar farà una consulta sobre la versió actual i la instal·lada en aquests moments. 
Si és inferior a l’actual, es disposarà a descarregar-la i instal·lar-la posteriorment. 

 

 

 

Il·lustració 53 Diagrama Comportament Versió Agent 
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Copiar LOG’s Botigues 

 

El principal objectiu de l’aplicació, a part de la configuració dels terminals, és d’àmbit 

informatiu, ja sigui per detectar funcionaments anòmals en les botigues, com per 

auditar la informació general dels TPV i els seus dispositius. 

En l’acció Copiar LOG’s es genera gairebé el total de la informació que tractarem. I 

algunes de les Accions deuen la seva fiabilitat informativa a què s’hagi executat 

aquesta Acció prèviament. Per saber més sobre la dependència entre accions, dirigir-se 

a la secció Accions,  pàgina 75 del document. 

Partim de la classe Log4net, aquesta classe ens proporciona un mecanisme de 

traçabilitat o instrumentació que escriu en arxius. En altres paraules un Log. L’acció 

Copiar LOG’s copia els logs generats per l’aplicació POS en els terminals de les botigues 

de forma remota.  

Els LOGS generats per POS, són 5 i de 2MB com 

a màxim, en cas d’arribar a aquesta xifra es farà 

una rotació de la informació, on la més antiga 

es veurà actualitzada per la més actual. 

(RollingFiles). 

Primerament l’aplicació es connecta al terminal 
remot, realitza una comprovació d’arxius 
necessaris per el correcte funcionament de 
l‘Acció.      

Il·lustració 54 Fitxers Rotatius 

Els arxius són, un script amb el nom de “compressor.bat” que s’encarrega de 

comprimir els 5 fitxers rotatius, i l’altre es el compressor comercial “7za.exe”, que serà 

executat pel primer. En el cas de no trobar-los, executarem “PsExec.exe” de PsTools, 

que ens ajudarà a executar qualsevol comanda de cmd però en arxiu remot, i això 

poder instal·lar els 2 arxius abans mencionats.  

Seguidament rastreja el sistema d’arxius, on s’hagueren d’allotjar aquests arxius. En el 

cas que existeixin i continguin informació, realitza una compressió i els descarrega al 

sistema d’arxius local. 

Una vegada estan en el terminal local, es descomprimeixen en carpetes identificatives 

de la botiga i la balança. D’aquesta manera les Accions dependents de la informació de 

les botigues es podrà nodrir de dades fidedignes sense necessitat d’accedir cada 

vegada a un terminal remot. 
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NOTA: Aquesta tasca de comprimir en remot i descomprimir en local es realitza per 

millorar el rendiment de l’acció en més d’un 300%, ja que l’amplada de banda de les 

botigues, com en apartats anteriors hem comentat, en el millor dels casos és de 2 

Mbit/s.  

Aquí tenim una part del codi de comprovació dels arxius externs, necessaris per la 

compressió dels fitxers. 

if (!script.Exists) 
{ 

FileUtils.CopyTools(directoryToolsLocal, directoryToolsRemote, ipTpv); 
       Log.Debug(this, string.Format("Instalant-se 7za.exe >>> {0}", ipTpv)); 
 Log.Debug(this, string.Format("Instalant-se compressor.bat >>> {0}", 
 ipTpv)); 
} 
else 
{ 
       if (!FileUtils.TestingVersion(script, scriptLastVersion)) 
       { 
           FileUtils.CopyTools(directoryToolsLocal, directoryToolsRemote, ipTpv); 
     Log.Debug(this, string.Format("Actualitzant-se 7za.exe >>> {0}", 
     ipTpv)); 
     Log.Debug(this, string.Format("Actualitzant-se compressor.bat >>> 
     {0}", ipTpv));                                     
        } 
} 

En aquesta part descomprimim els fitxers i els guardem en carpeta identificativa. 

if (File.Exists(remotePath + @"Temp\POSError.zip")) 
{ 
      File.Copy(remotePath + @"Temp\POSError.zip", subDirectory + "POSError.zip 
      true); 
      FileUtils.DescompressZipFile(subDirectory + "POSError.zip", 
      directoryLocalLogs + ipTpv); 
      File.Delete(subDirectory + "POSError.zip"); 
 
      if (File.Exists(subDirectory + @"POS.Error.log")) 
      { 
  File.Copy(subDirectory + @"POS.Error.logTemp", subDirectory + 

       @"POS.Error.log", true); 
             File.Delete(subDirectory + @"POS.Error.logTemp"); 
       } 
       else 
       { 

      File.Move(subDirectory + @"POS.Error.logTemp", subDirectory +  
      @"POS.Error.log");                              

       } 
       File.Delete(remotePath + @"Temp\POSError.zip"); 
       impersonator.Dispose(); 
       watch.Stop(); 
 } 
 else 
 { 

Log.Error(this, string.Format("NO EXISTEIXEN FITXERS DE LOG Y NO S'HA 
POGUT COMPRIMIT A: {0}", ipTpv)); 

 } 

Il·lustració 55 Fragment Codi Copiar LOG's 
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Il·lustració 56 Diagrama Comportament Copiar LOG's 
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Eliminar FakeIp 

 

A causa de la configuració VPN de l’empresa, i l’estructura que tenim en el 

departament de sistemes. Fent un desplegament continu, de l’aplicació  POS en les 

botigues i en conseqüència de tots els sistemes d’informació de les mateixes botigues. 

Hi ha arxius de configuració, amb paràmetres obsolets, que en cap cas són 

beneficiosos per al manteniment, i seguiment de qualsevol possible error o incidència. 

Aquesta Acció mitiga riscos d’incidències respecte a connexió amb els terminals. 

Antigament les IP que l’aplicació POS ens facilitava, per saber a quina màquina ens 

referíem, no estaven assignades per un DHCP, sinó que en l’arxiu de configuració en 

l’aplicació es declarava una FAKEIP, que no és més que una mascara, on donat una 

sol·licitud d’IP retornarem aquesta FAKEIP, i no la nostra real. 

Una vegada introduït el concepte, es pot qualificar aquesta Acció com un servei de 

configuració, o reestructuració de fitxers de configuració. 

Donat una IP, s’encarrega de manera remota, d’accedir al fitxer XML de configuració 

de l’aplicació i mitjançant la classe XDocument podem accedir a ell com a tal, i no com 

un fitxer de dades convencional. Això ens atorga la propietat de poder eliminar Tags, o 

herències d’una etiqueta, sense fer un tractament de fitxer de text pla. 

Per finalitzar el Procés, eliminem totes les Tags que continguin <FakeIP>, amb els seus 

primogènits. I guardem els canvis. En conseqüència a partir d’aquest moment, quan el 

TPV tractat rebi una sol·licitud de IP, retornarà el concedit pel servidor DHCP. 

 

 

Il·lustració 57 Diagrama Comportament FakeIP 
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En la figura amb el codi implementat, podem veure primerament que es crea una 

instancia de la classe, XDocument i carrega el fitxer a llegir. Seguidament fa un bucle 

analitzant tots els TAG’s, els que continguin el nom “FakeIp”, que seguidament seran 

eliminats, amb tota la seva informació i progenitors. 

 

string remotePath = @"\\" + ipTpv + @"\C$\POS\Configuration\pos.config"; 
var arxiuXML = XDocument.Load(remotePath); 
var numInitial = arxiuXML.Descendants().Count(); 
             
foreach (var ip in arxiuXML.Descendants().Where(f => f.Name != null      && 
f.Name == "FakeIp")) 
{ 
      if (!ip.Value.Equals(ipTpv)) 
      { 
        MessageBox.Show("Incoherencia IP " + ipTpv + " <<-->> FakeIP " +   
  ip.Value, "Error FakeIp", MessageBoxButton.OK,    
  MessageBoxImage.Warning); 
      } 
} 
 
arxiuXML.Descendants().Where(f => f.Name != null && f.Name == "FakeIp").Remove(); 
var numFinal = arxiuXML.Descendants().Count(); 
Log.Debug(this, "Numero Fake's ip Eliminats {0}", numInitial - numFinal); 
arxiuXML.Save(remotePath); 

Il·lustració 58 Fragment Codi FakeIP 
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Reports 

 

Les Accions anomenades Reports són les que tenen la propietat de guardar en BD y 

recuperar aquesta informació per pantalla. 

Aquestes accions com s’ha comentat en l’apartat de dependències són compostes per 

2 Sub-Accions, la de tractar la informació i la de recuperar-la per pantalla. 

Tractar la informació: Donat una informació facilitada per els arxius de log, tota Acció 

Report es capaç de seleccionar i tractar aquesta informació per enviar les dades 

tractades a BD, amb un format llegible i identificatiu per l’administrador de la BD. 

Recuperar informació tractada per pantalla: Aquesta informació serà de la mateixa 

forma recuperada que en el pas previ, on facilitarem la informació per a l’usuari. Cal 

recordar que l’Acció anterior és predecessora de la mencionada en aquests moments i 

que en cas ser executada inversament en el temps, no tindrem unes dades fidedignes 

amb la realitat. 

 

 

Cal esmentar una figura bastant transparent a la que conceptualment no ens referim, 

però que en la realitat i com en el diagrama de l’estructura de l’aplicació esta indicat, 

existeix, és la figura de la capa de Serveis. La comunicació que fa l'Acció amb la BD, no 

és directa, sinó que és la capa de Serveis la que realitza el tractament de dades i la 

recuperació de la informació. Aquesta separació és entesa per la necessitat de modular 

el codi, i separar responsabilitats. 
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Així sabem que els Serveis als quals es connecta una Acció, són serveis específics per a 

una necessitat. Exemple, volem guardar en la taula X BD una dada Y, hi haurà un servei 

que guardarà en la Taula X les dades que tu l’introdueixis. 

 

 

Il·lustració 59 Diagrama Estructura Accions Report 

 

L’Acció de Report (Recuperar informació) a diferència de les Accions dependents de 

connexió amb la xarxa VPN i el Report (Inserim informació), no tenen una selecció de 

TPV, i el resultat serà global, així doncs en la pantalla resultant trobarem un filtre de 

selecció. 
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Accés BD 

 

L’accés a la BD PosgreSQL serà possible gràcies a 2 conceptes explicats seguidament, 

Unit Of Work (Unitat de treball) i Repository. 

Un dels patrons de disseny  més comuns en el desenvolupament de Software 

empresarial és l’Unit Of Work. És un model utilitzat en quasi totes les eines de 

persistència.  

Aquest patró de Disseny és implementat com a classe, UnitOfWork i és capaç de 

realitzar tot tipus d’ordres SQL d’una manera persistent i solucionant els problemes de 

transaccions. 

Per altra banda tenim el concepte Repository que s’utilitza per mapejar les dades 

introduïdes en una classe<T>, mentre en la declaració s’indiqui el mateix tipus de 

propietat. I de realitzar tot tipus de peticions SLQ. 

En la figura següent podem veure l’avantatge de la implementació del concepte 

Repository, on separem la lògica de negoci, encapsulem l’accés a les dades, en tot 

moment és necessària la persistència: 

 

Il·lustració 60 Diagrama Classes suport BD 
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Report Configuració Versió DataPhone 

 

Acció resultant de la necessitat de comprovació en l’estat de la configuració dels 

DataPhones (Datàfons).  

En les botigues una vegada realitzem una compra, podem pagar de 3 maneres, amb 

metàl·lic, amb targeta o a deute. 

En aquest punt ens centrarem en la segona manera mencionada, la targeta. La 

configuració del funcionament en el dispositiu de cobrament de la targeta està facilitat 

per l’empresa ClearOne. Aquesta empresa ens facilita les noves actualitzacions del 

Firmware i els seus arxius de configuració, aquest arxiu indica la seva versió, de 

Hardware, Software i Firmware. 

O ens recomana seguir una sèrie de patrons pel correcte funcionament del 

ContactLess del Dataphone, ja que si no podem donar pas a futures incidències. 

ContactLess o NFC: Tecnologia de pagament mitjançant l’apropament de la targeta. 

En el cas de donar-se la configuració en un terminal amb configuració de Software 

Vx810 la prioritat serà Alta pel simple fet que aquesta configuració ja es candidata a 

generar una incidència. 

En el cas de tenir la configuració de Software Vx805 + Versió EMVI Integrat 2031 + 

Versió de Hardware 15 s’indicaria com a prioritat Baixa. 

Una vegada tractada la possible mala configuració del DataPhone i en cas afirmatiu,  

seleccionada la seva prioritat. L’acció s’encarrega de guardar en  un fitxer aquesta 

informació, per poder ser consultat en cas de necessitat de les dades. 

Recordem que com qualsevol de les accions amb característiques Report, tenim 2 

botons d’input amb els que podem interactuar amb l’acció. El de Play per guardar en 

BD, i el de Report, per consultar les dades, accedint a la BD.  

Però en el cas concret del Report Configuració Versió DataPhone, les dades no seran 

guardades en BD. Ja que les necessitats de l’empresa, ens impulsen a guardar grans 

volums de registres en aquest tipus Storage, però en el cas de la configuració dels 

Dataphones serà com a màxim n, quant n és el número de TPV que tenim en 

l’empresa. 

D’aquesta manera pels motius mencionats, i per la manca de necessitat en tenir les 

dades centralitzades, s’escull guardar en fitxer, on amb un volum de dades petit, es 

comporta de manera òptima, pel que fa a velocitat d’accés i de lectura. 
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En la figura següent veiem el codi del servei, que facilita el tractament de dades i 

l’escriptura en fitxer. 

public bool SetVersioDataPhone(VersioDataPhone versioDataPhone) 
        { 
            bool resultError = true; 
             
            if (versioDataPhone.Status != null) 
            { 
                versioDataPhone.Priority = "Baixa"; 
                if (versioDataPhone.VersionEMVIntegrated != null      
   &&versioDataPhone.VersionSoftware != null) 
                { 
                    var substringversioSoftwareEMVIntegrated =      
   versioDataPhone.VersionEMVIntegrated.Substring(8, 4); 
                     

if (!substringversioSoftwareEMVIntegrated.Equals("2031") &&      
     !substringversioSoftwareEMVIntegrated.Equals("3002")) 
                    { 
                    versioDataPhone.VersionHardware =      
   versioDataPhone.VersionEMVIntegrated.Substring    
   (versioDataPhone.VersionEMVIntegrated.Length - 2); 
                        versioDataPhone.Status = "Error"; 
                        versioDataPhone.Priority = "Alta"; 
                        resultError = false; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        versioDataPhone.VersionHardware =     
       versioDataPhone.VersionEMVIntegrated.Substring   
       (versioDataPhone.VersionEMVIntegrated.Length - 2); 
                        versioDataPhone.VersionEMVIntegrated =    
       substringversioSoftwareEMVIntegrated; 
                    } 
 
                    if (!(versioDataPhone.VersionHardware == null &&   
       versioDataPhone.VersionSoftware == null)) 
                    { 
                        if (versioDataPhone.VersionEMVIntegrated.Equals("2031")  
    && versioDataPhone.VersionHardware.Equals("15") &&  
       versioDataPhone.VersionSoftware.Equals("Vx805")) 
                        { 
                            resultError = false; 
                        } 
                        else if (versioDataPhone.VersionSoftware.Equals("Vx810")) 
                        { 
                            versioDataPhone.Priority = "Alta"; 
                            resultError = false; 
                        } 
                    } 
                } 
                if (!resultError || versioDataPhone.Status.Equals("switchOff")) 
                { 
                    WriteOrOverWriteFile(versioDataPhone); 
                    Log.Warn(this, string.Format("Versio incorrecta ({0})", 
   versioDataPhone)); 
                } 
            } 
            return !resultError; 
        } 
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En el mètode següent anomenat GetVersioDataPhone, Executem el codi que retornarà 

des del fitxer c:\temp\versioDataPhonesReport, la informació necessària per mostrar 

la llista dels DataPhones mal configurats. 

public IList<VersioDataPhone> GetVersioDataPhone() 
        { 
            List<VersioDataPhone> llistaVersioDataPhone = new    
      List<VersioDataPhone>(); 
            if (File.Exists(@"C:\temp\versioDataPhonesReport")) 
            { 
                string[] lines =         
     File.ReadAllLines(@"C:\temp\versioDataPhonesReport"); 
 
                for (int cont = 1; cont < lines.Count(); cont++) 
                { 
                    string[] splitLine = lines[cont].Split(';'); 
                    if (splitLine[4].Equals("Connect")) 
                        llistaVersioDataPhone.Add(new      
       VersioDataPhone(splitLine[0], splitLine[1], splitLine[2], 
       splitLine[3], splitLine[4], splitLine[5])); 
                    else 
                        llistaVersioDataPhone.Add(new      
       VersioDataPhone(splitLine[0], "-", "-", "-",   
       splitLine[4], "Baixa")); 
                } 
            } 
            return llistaVersioDataPhone; 
        } 

Il·lustració 61 Fragment Codi Report Versió DataPhone 

Il·lustració 62 Diagrama Comportament Report Versió DataPhone 
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Report Versió Firmware 

 

Després d’augmentar la flota de màquines NCR considerablement en els últims temps. Es va 

rebre en Abril una nova actualització de les balances de la mateixa marca. Això implicava un 

desplegament concís de totes les balances que tinguessin aquesta marca. Per aquesta raó es 

va realitzar aquesta Acció Report. Cercant en l’arxiu de configuració en el TPV, es pot saber la 

marca de la balança. I amb aquesta informació podem detectar i descartar les balances que no 

interessin actualitzar. 

En cas de ser afirmativa la qüestió de la marca NCR, s’omplirà la informació del número de 

Sèrie de la balança i el número de Firmware. D’aquesta manera en la pantalla del Report es 

tindrà accés a totes les màquines, amb la seva marca,  tipus de balança, i en cas de ser NCR, 

número Sèrie i número Firmware. 

En la següent figura es pot veure l’accés a la informació de configuració de l’arxiu XML. 

private KeyValuePair<string, bool> ExecutePing(string ipTpv, string 
storeReceived) 
        { 
            string remotePath = @"\\" + ipTpv +             
      @"\C$\POS\Configuration\pos.config"; 
            string tipusScanner = null; 
            var arxiuXML = XDocument.Load(remotePath); 
            foreach (var scale in arxiuXML.Descendants().Where(f => f.Name != 
      null && f.Name == "Scale")) 
            {  
                foreach (var type in scale.Descendants().Where(t => t.Name !=  
     null && t.Name == "Type")) 
                { 
                        tipusScanner = type.Value; 
                } 
            } 
            var remoteFileVersioFirmware = @"\\" + ipTpv +     
  @"\C$\temp\Scale.Firmware.log"; 
            if (tipusScanner.Equals("ncr")) 
            { 
                string[] lines = File.ReadAllLines(remoteFileVersioFirmware, 
          Encoding.UTF8); 
                foreach (string line in lines) 
                { 
                    if (line.Contains("Serial number")) 
                    { 
                        string[] splitTractamentEspais = line.Split(' '); 
                        serialNumber = splitTractamentEspais[2]; 
                    } 
 
                    if (line.Contains("Firmware part number")) 
                    { 
                        string[] splitTractamentEspais = line.Split(' '); 
                        firmwareVersion = splitTractamentEspais[3]; 
                    } 
                } 
            } 

} 

Seguidament podem veure el codi corresponent al Servei, cridat en l’Acció, que 

s’encarrega d’escriure en BD la informació. 
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public void SetVersioFirmware(VersioFirmware versioFirmware) 
        { 
            if (versioFirmware.Address != null  && versioFirmware.TypeScale !=  
      null) 
            { 
                worker.ExecuteWithSemaphore((uof) => 
                { 
                    uof.VersioFirmwareBDRepository.CreateOrUpdate(new   
         VersioFirmwareBD(versioFirmware.Address,     
         versioFirmware.TypeScale, versioFirmware.VersionFirmware,  
         versioFirmware.SerialNumber), versioFirmware.Address); 
                    uof.Commit(); 
                    Log.Debug(this, "SetVersioFirmware( Firmware {0} TypeScale 
          }); 
            } 
        } 

Il·lustració 63 Fragment Codi Report Versió Firmware 

 

Comportament de l’acció Versió Firmware (Balances) 

 

 

Il·lustració 64 Diagrama Comportament Report Versió Firmware 
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Report Errors 

 

Acció important en quant a mitigació de les incidències, aquesta Acció es realitza 

principalment amb l’objectiu de tenir agrupades i ordenades totes les incidències que 

es capturen des de les TPV, mitjançant l’escriptura de traces (Log’s). 

Igual que les demés Accions de Report, és fa un tractament de dades, una escriptura 

en BD, i una posterior lectura des de la mateixa BD.  En aquesta ocasió tractem una 

sèrie de Log’s amb la propietat [Error] com a missatge i la convertirem en errors del 

tipus: 

- Dibal: Errors concrets d’aquest tipus de balança, normalment a problemàtica ve 

precedida per l’execució del software en Windows XP, mentre que les altres 

balances són executades en Windows 7. 

- Recorder: Errors de gravació en les càmeres de les botigues, ja sigui per manca 

de connexió amb el servidor Cloud, o per qualsevol incidència que pugui 

generar aquest dispositiu. 

- Critical: Són els errors més preocupants, i els que generen una incidència a la 

botiga, ja que tenca l’aplicació, si hagéssim de cercar algun mal funcionament, 

en quant a maquina, aquest seria l’error indicatiu de què alguna cosa en el 

terminal i/o aplicació no funciona correctament. 

- Comunications: Problemes de connexió, bàsicament falta de connexió amb els 

servidors Cloud. 

- Others: Tots els errors que no siguin categoritzats, s’etiquetaran com a Others. 

Una vegada la capa de serveis ha categoritzat els errors trobats en els Log’s de les 

botigues seleccionades, es guarden en BD. En el següent codi veiem com es realitza la 

categorització i posterior escriptura. 

 
 

public void SetErrorTPV(ErrorTPV errorTPV) 
        { 
            bool writeBD = false; 
 
            if (errorTPV.Time != null && errorTPV.IpAddress != null) 
            { 
                if (!errorTPV.ClassMessage.Equals("MaintenanceTask") &&   
   !errorTPV.ClassMessage.Equals("StatusRestService")) 
                { 
                    if (errorTPV.ErrorMessage.Contains("Error obtenint la  
      informaci")) 
                    { 
                        string[] splitTractamentDoblepunt =     
       errorTPV.ErrorMessage.Split(':'); 
                        int i = 0; 
 
                        if (splitTractamentDoblepunt.Count() > 3) 
                        { 
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                            if (int.TryParse((splitTractamentDoblepunt[3]  
           .Substring(2, 3)), out i)) 
                            { 
                                int codiServei = Convert.ToInt32(    
         splitTractamentDoblepunt[3].Substring(2, 3)); 
 
                                if (codiServei >= 300 && codiServei < 500) 
                                { 
                                    writeBD = true; 
                                } 
                            } 
                            else 
                            { 
                                writeBD = true; 
                            } 
                        } 
                    } 
                    else if (!errorTPV.ErrorMessage.Contains("La paraula clau")) 
                    { 
                        writeBD = true; 
                    } 
                } 
                if (writeBD) 
                { 
                    worker.ExecuteWithSemaphore((uof) => 
                    { 
                        var typeError = SelectType(errorTPV); 
                        uof.ErrorBDRepository.CreateOrNothing(new   
       ErrorBD(errorTPV.Time, errorTPV.Store,   
       errorTPV.IpAddress, typeError, errorTPV.ClassMessage, 
       errorTPV.ErrorMessage), errorTPV.Time,    
       errorTPV.IpAddress); 
                        uof.Commit(); 
                        Log.Debug(this, "SetErrorTPV( error {0} TypeError {1})",  
       errorTPV, typeError); 
                    }); 
                } 
            } 
            else 
            { 
                Log.Warn(this, string.Format("No s'ha inserit el registre per 
 falta de time [{0}] de la IP [{1}].", errorTPV.Time, errorTPV.IpAddress)); 
            } 
        } 

 

Per altre banda aquí tenim el mètode de recuperació de la informació guardada en BD. 

public IList<ErrorBD> GetErrorTPV(DateTime startPeriod, DateTime finishPeriod) 
        { 
            var llistaBDError = worker.ExecuteWithSemaphore((uof) => 
                { 
                    return uof.ErrorBDRepository.GetErrorBD().ToList() 
                    .Where(t => t.Time >= startPeriod && t.Time <= finishPeriod); 
                }); 
            return llistaBDError.OrderByDescending(o => o.Time).ToList(); 
        } 

Il·lustració 65 Fragment Codi Report Errors 
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Tenim una conversió implícita en el codi, que transforma una classe ErrorTV, en Error 

BD i viceversa. 

Aquest tipus de conversió es realitza, perquè la classe ErrorTPV, està basada en el 

llenguatge de l’usuari, i utilitza propietats que l’usuari “entendrà”. O simplement que 

volem mostrar a l’usuari, en canvi les propietats de ErrorBD, estan destinades al 

tractament de les dades i a funcionament intern, que facilita una cerca, inserció en BD. 

 

 

Il·lustració 66 Comparativa classes ErrorBD, ErrorTPV 

En la figura següent veiem l’esquema de comportament de l’Acció, des d’un punt de 

vista conceptual. 

PLAY 

Es pot veure que l’Acció s’enriqueix amb la informació dels LOG’s dels TPV, com s’ha 

comentat en apartats anteriors. Una vegada a llegit els logs, realitza un tractament de 

dades, on classificarà en el cas que hi hagi, els errors capturats en els arxius esmentats. 

Una vegada estan els errors classificats en un objecte Error TPV (instancia de la capa de 

Domain, s’utilitza per donar informació comprensible a l’usuari), s’escriu en BD i es 

converteixen en Error BD. Aquí s’acaba la part de l’Acció, PLAY. 

REPORT 

En el cas de voler rebre un feedback amb tota la informació tractada, d’una manera 

clara i comprensible, s’inicia la part de report. On l’Acció recull de BD tots els Error BD, 

i els converteix en Error TPV. D’aquesta manera aconseguim una informació en 

pantalla, on poder visualitzar les dades de forma còmoda i clara. 
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Il·lustració 67 Diagrama Comportament Report Errors 
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Report Boots 

 

Dins de la informació necessària per tenir controlat el comportament, tant del TPV 

com de l’agent de Windows que l’inicia, utilitzem l’acció Report Boots. 

 L’informe de Boots, on podem consultar informació detallada, de tots els inicis de 

l’aplicació. És una Acció de les anomenades Report, dependent de la informació que 

ens faciliten els LOG’s de l’aplicació i separada en 2 parts, la d’inserció i la recuperació 

en BD. 

Dins de la Interfície de cerca de reports, tenim un filtre per data, i per número de 

Reinicis en un dia. On el nombre mínim de reports en un dia, i comptabilitzat com a 

normal, són 2. 

El primer per arrancar la màquina i un segon per actualització de software. Ja que com 

s’ha esmentat en l’apartat Actualització Versions TPV de POS, una vegada iniciat, es 

pot descarregar una nova versió e instal·lar-se. 

El mètode Set o inserció de dades, és invocat dins de la capa de serveis, com en les 

anteriors Accions Report. En la figura inferior es pot veure el mètode, amb el mètode 

CreateOrUpdate. En aquest mètode es crea una nova entrada en BD, i en cas d’existir, 

s’actualitza. 

 

public void SetRebootTPV(RebootTPV rebootTPV) 
        { 
            if (rebootTPV.Time != null && rebootTPV.IpAddress != null) 
            { 
                worker.ExecuteWithSemaphore((uof) => 
                { 
                  uof.RebootBDRepository.CreateOrUpdate(new   
   RebootBD(rebootTPV.Time, rebootTPV.Store,   
   rebootTPV.IpAddress),rebootTPV.Time, rebootTPV.IpAddress);               
             

            uof.Commit(); 
                   Log.Debug(this, string.Format("SetRebootTPV( reboot {0})", 
         rebootTPV)); 
                }); 
            } 
            else 
                Log.Warn(this, string.Format("No s'ha inserit el registre per 
          falta de time [{0}] de la IP [{1}].", rebootTPV.Time,    
          rebootTPV.IpAddress)); 
        } 
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En la recuperació de les dades indiquem quin és el rang de reinicis a partir dels quals 

seran vàlids, a més del període de dates dins de la cerca. Es retorna la llista en forma 

descendent. 

 

public IList<RebootTPVReport> GetRebootTPV(DateTime startPeriod, DateTime 
finishPeriod, int risk)  
        { 
            var llistaBDReboot = worker.ExecuteWithSemaphore((uof) => 
                { 
                    return uof.RebootBDRepository.GetRebootBD().ToList() 
                        .Where(t => t.Time >= startPeriod && t.Time <=   
       finishPeriod) 
                        .GroupBy(reboot => new { Day =     
       reboot.Time.ToString("yyyyMMdd"), IpAddress =  
       reboot.IpAddress }) 
                        .Select(group => 
                            new RebootTPVReport 
                             { 
                                Time = DateTime.ParseExact(group.Key.Day,  
         "yyyyMMdd", null), 
                                IpAddress = group.Key.IpAddress, 
                                NumReboot = group.Count() 
                             }).Where(num => num.NumReboot >= risk); 
                }); 
            return llistaBDReboot.OrderByDescending(o => o.Time).ToList(); 
        } 

Il·lustració 68 Fragment Codi Report Boots 

 

Il·lustració 69 Diagrama Comportament Report Boots 
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L’Acció REBOOT màquina té una funcionalitat extra, com a Report, que les altres no tenen, i és 

la capacitat d’exportar els resultats de la llista a un arxiu amb extensió CSV. 

Els arxius CSV són  Tipus de documents en format obert senzill, per representar dades en forma 

de taula, en columnes separades per comes. 

No es realitzen directament en XLS, per problemes posteriors de compatibilitat i per la 

senzillesa enfront de XLS. 

Es vol tenir un registre de tots els reinicis dels terminals i les hores en el que a succeït. Són 

dades per fer estudis estadístics posteriors, i d’aquesta manera analitzar el comportament i 

rendiment dels TPV a curt i mig termini. 

Aquestes dades queden guardades en la carpeta c:\temp\reports\”AnyMesDia”report.csv 

 

 

Il·lustració 70 Exportació CSV (boots) 
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6.4.3. Serveis 

 

Introducció 
 

Donat que certa informació que requereix el TPV (POS) està en el núvol, i que aquesta 

informació és necessària per el correcte funcionament en les botigues, s’ha creat una 

funcionalitat per tractar aquest possibles problemes.  El risc d’un mal funcionament 

dels WebServices que faciliten les dades seria una incidència per a totes les botigues.  

A vegades els WebServices són apagats i/o estan en manteniment, es crea una 

funcionalitat que tingui la capacitat de reiniciar els WebServices seleccionats, i de 

veure quin és l’estatus de la plataforma Heroku.   

En l’aplicació tenim 2 funcionalitats molt diferenciades, podem dir que els 2 principals 

grups són les Accions i els Serveis. 

La funcionalitat de les Accions s’ha descrit en l’apartat anterior, en aquest apartat es fa 

un èmfasi en la de Serveis. Cal tenir clar que quan ens referim a Serveis s’està 

descrivint una capa a nivell d’Acció, no confondre amb els serveis que s’utilitzen dins 

de les Accions. 

En aquest apartat es donarà una explicació molt general i introductòria, sobre els 

WebServices i la plataforma D’Heroku. 

Per finalitzar explicant la interacció d’Heroku i el reinici dels Serveis utilitzats per 

l’aplicació del TPV (POS). 
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WebServices 
 

Quan més d’una aplicació intercanvia dades entre si, es genera la problemàtica, amb 

quin llenguatge ens podem comunicar. Degut a aquest problema s’ha optat perquè 

totes les aplicacions parlin un mateix llenguatge, o llenguatge estandarditzat. 

Els WebServices no deixen de ser un conjunt de protocols i estàndards per intercanvi 

de dades entre aplicacions. Hi ha 2 alternatives a l’hora d’escollir el tipus de protocol a 

utilitzar, SOAP o REST. 

En el cas de l’aplicació POSMonitor i POS ens centrarem en el funcionament de Rest o 

RestFul, ja que és el protocol que s’utilitza. 

 

XML/JSON són els formats Standard per les dades intercanviades. 

XML (Extensive Markup Language): És un llenguatge de marques, creat en 1996. 

Ofereix una presentació estructural de les dades, garanteix que les dades siguin 

uniformes i independents de les aplicacions o fabricants. 

JSON ( Javascript Object Notation): Format més lleuger que XML, és un subconjunt de 

l’anotació literal de Javascript. A causa de la seva simplicitat està desbancant a XML en 

la utilització dins de WebServices, tot i que es poden realitzar transmissions de dades 

amb els 2 llenguatges a la vegada (1 en cada sentit). 

SOAP (Simple Object AccesProtocol) o XML-RPC (XML Remote Procedure Call): 

Protocols sobre els quals s’estableix l’intercanvi de dades. 

REST (Representational State Transfer)Les dades en XML/JSON poden ser enviades 

d’una aplicació a un altre mitjançant HTTP (Hypertext Transfer Protocol), FTP (File 

Transfer Protocol) o SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

 

 

      Avantatges:  

- Aporta Interoperabilitat entre aplicacions software independentment de les 

seves propietats. 

- WebServices fomenten els estàndards i protocols basats en text, que fan més 

fàcil accedir al seu contingut i entendre el seu funcionament. 

- Permet que serveis i software de diferents corporacions, localitzats en diferents 

llocs puguin ser combinats fàcilment per proveir serveix integrats. 
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      Desavantatges: 

- El seu rendiment és baix, comparat amb altres models de computació 

distribuïda, com RMI (Remote Method Invocation), Corba (Common Object 

Request Broker Architecture) o DCOM (Distributed Component Object Model). 

És un dels inconvenients derivats d’adoptar un format basat en text. 

- Al utilitzar HTTP, poden esquivar mides de seguretat basades en Firewall on les 

regles tracten de bloquejar o auditar la comunicació entre programes als 2 

costats de la barrera. 

 

Rest Services  
 

Rest es referia originalment a un conjunt de principis d’arquitectura. En l’actualitat 

Rest s’utilitza en el sentit més ampli per descriure qualsevol interfície web que utilitza 

XML i HTTP, sense abstraccions addicionals de protocols basats en patrons d’intercanvi 

de missatges, com el protocol SOAP. 

Rest utilitza petites operacions en HTTP, les més importants són               

GET,POST,PUT, DELETE. 

 

 

Il·lustració 71 Diagrama Arquitectura Rest Services 
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Heroku 
 

Heroku és una plataforma que ofereix Hosting  en el núvol. Donen la possibilitat als 

clients a no tenir infraestructura pròpia per aquest tipus de serveis, així es renta a 

tercers. 

Té un servei gratuït fins a 5MB d’espai per a BD, i 50 MB per tots els arxius incloent el 

repositori Git. 

És un Servei basat en el núvol d’Amazon Web Service, la implementació es fa 

mitjançant Git. 

Té una filosofia de pagament, per aplicacions funcionals, i no pas per MB sense 

utilització. 

App: Aplicació o WebService, conceptualment és l’estructura de diferents 

funcionalitats, que s’agruparan com a Dynos. 

Dyno: Funcionalitat agrupada en App, en el cas de tenir un servei gratuït, quedarà 

adormida cada hora que no s’hagi fet una petició. En cas de tenir de pagament, 

s’estarà obligat a tenir mínim 2 Dynos per cada App. 

El servei gratuït és per la utilització d’un Dyno, per aplicació, això vol dir que si en 

volem més, haurem de passar-nos a la versió de pagament. 

 

En la figura de la dreta es mostra 

una arquitectura bàsica de la 

plataforma Heroku, i els Dynos 

embeguts són accessibles a 

partir d’una malla d’enrutament, 

a la que accedirem a partir d’una 

petició HTTP. 

Un Dyno � dins d’una App, pot 

accedir o bé a una BD, o bé a 

dades de memòria. 

Aquesta informació de BD, es 

replicada per seguretat. 

 

                                                                      Il·lustració 72 Diagrama Arquitectura Heroku 
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Consulta i Reinici de Serveis Cloud 
 

Com s’ha comentat en la introducció dels Serveis, la funcionalitat es realitza per poder 

mitigar riscos en quant a incidències. Un mal funcionament dels WebServices 

d’Heroku, és conseqüència del mal funcionament del TPV(POS). 

Mitjançant 2 peticions niuades, es comproven les App’s (WebService) a les que s’està 

subscrit, com a usuari de l’aplicació PosMonitor. En la primera es farà una petició a la 

llista de les App’s i per cada App es demanarà una llista dels seus Dynos. 

Seguidament es realitzarà una petició sobre l’estatus de la plataforma Heroku. 

try 
            { 
                llistaServeis =         
     serviceRestService.GetServices("https://api.heroku.com/apps"); 
                

         foreach (var app in llistaServeis) 
                { 
                    app.ListDyno =       
        serviceRestService.GetDynos("https://api.heroku.com/apps/" + 
        app.Name + "/dynos"); 
                } 
                Lines.AddRange(llistaServeis); 
                statusDev =         
          serviceRestService.StatusHeroku(      
    "https://status.heroku.com/api/v3/current-status");                 
            } 

En el codi anterior s’utilitza la classe serviceRestService, de la capa de Serveis. Veure’m 

un exemple amb un dels mètodes cridats, com GetService(url): 

public List<Service> GetServices(string url) 
{ 
      List<ServiceJson> servicesJson = new List<ServiceJson>(); 
      try 
           { 
               Log.Info(this, string.Format("Begin GetServices (url {0})", url)); 
                    servicesJson = Get<List<ServiceJson>>(url); 
               Log.Info(this, string.Format("End GetServices (url {0})", url)); 
           } 

... 

} 

Il·lustració 73 Fragment Codi Petició Web 

Al seu torn GetServices crida a GET en la classe BaseServiceRest, però no s’entrarà més 

a fons sobre el funcionament de la petició GET. Esmentar que el reinici de les App  es 

realitza amb el mètode DELETE. 
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Il·lustració 74 Diagrama Comportament Servei Restart WebService 

 

Cal saber que les App’s tenen una jerarquia, i que algunes d’elles cridaran 

implícitament a unes altres, això és important saber-ho, quan es fa un reinici forçat. 

 

- Security: Aquest grup consta d’un sol WebService que s’encarrega de la 

seguretat i que serà utilitzat per tots els altres WebServices. 

- BackOffice: BackOffice és el WebService que atorga la informació en la pàgina 

Web backoffice.casaametller.net 

Té dependències de Security i els utilitzats majoritàriament pel TPV 

- Versions: Compost per un sol WebService només té dependència de Security, 

s’encarrega de proporcionar serveis als agents de Windows del TPV. 

- Utilitzats majoritàriament pel TPV 

o Clients: Gestionar informació dels clients. 

o Inventory: Gestionar Control Stock. 

o Products: Gestió productes i preus de productes. 

o Sales: Gestió tiquets, minves i quadraments de treball. 

o Stores: Gestió Informació botigues, Estat. 
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Les indicacions vermelles són per saber la capacitat del Restart sobre les Aplicacions, 

les indicacions Blaves indiquen la dependència sobre una 3era Aplicació. 

 

 

Il·lustració 75 Diagrama Serveis Cloud i les seves Dependències 

Interfícies Service 
 

La interfície es carrega quan l’usuari pressiona el botó de WebService, situat en la 

barra inferior esquerre de la pàgina inicial. 

 

Il·lustració 76 Interfície selecció Funcionalitats Service 

Pantalla d’estat 

En la següent pantalla es pot veure la llista de serveis carregats amb els mètodes 

mencionats anteriorment. Cada servei conte diferents Dynos, que representen les 

funcionalitats d’un WebService. Aquest Dynos seran de color: 
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- Verd: En cas d’estar funcionant correctament en el moment de la consulta. 

- Taronja:  En cas d’estar adormit o sense arrancar. 

- Vermell: El Dyno no funciona, hi ha algun problema o comportament anòmal. 

L’estructura de la llista de serveis està composta per el Nom, la Url del Servei, un botó 

de reinici del WebService i una llista amb els Dynos que composen aquest WebService. 

En el cas de tenir el WebService en manteniment es notificarà per pantalla i es 

deshabilitarà l’opció de reinici. 

 

 

Il·lustració 77 Estructura Interfície Servei 

Per un funcionament correcte i unes dades fiables, és convenient actualitzar la 

informació mostrada amb el botó UPDATE,  en el panell de control (part inferior 

esquerra).  

Pensant que la informació, quant es modifica amb l’acció de Restart, trigarà una 

estona, és convenient esperar uns 15 segons, per corroborar que ha sigut un èxit. 

En la part inferior de la pantalla es troba l’estat de la plataforma Heroku, d’això 

dependrà el correcte funcionament de tots els serveis de la llista. 

 

 

Il·lustració 78 Interfície Status Clou Services 
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6.6. Problemes resolts 
 

6.6.1. Memory Leak Aplicació del TPV(POS) i POSMonitor 

 

Una  vegada explicats els conceptes de l’accés en la BD, en l’apartat Accés BD, pàgina 

93, s’explica la problemàtica generada amb les instancies creades per la classe 

UnitOfWork i la pèrdua de memòria detectada a partir de les proves de rendiment 

realitzades per a l’aplicació POSMonitor. 

Aquesta prova consistia en realitzar SNAPSHOTS  des  del programa DotMemory, en 

diferents estats de l’aplicació, i la memòria utilitzada i alliberada en aquells moments. 

Aquí es detecta que tot i la presència del GARBAGE COLLECTOR, hi ha un increment de 

pèrdua de memòria sense recuperar. I que aquesta memòria es veu incrementada 

sospitosament, quan es fa alguna acció que requereix escriptura o lectura en la BD. 

El procediment llavors és el d’identificar els possibles factors de la fallada, ja que 

aquest problema s’estenia sobre l’aplicació principal, i podia ser la causa del mal 

funcionament de les balances. En especial de les balances més antigues de la flota en 

l’empresa, ja que el seu poder de processament és inferior, que el de les més noves. 

Una vegada descartats alguns dels possibles focus, la investigació es centra en l’indici 

comentat anteriorment, de l’accés a BD. I es conclou després d’un estudi comparatiu, 

que el problema és causat a l’accés múltiple de la BD i que es resol amb un accés 

seqüencial de les peticions. 

En la imatge es veu un dels estudis finals, on es conclou que la utilització de semàfor 

estabilitza els valors de la memòria sense alliberar.  

 

Il·lustració 79 Estadística sobre la gestió Memòria (y = MB, x = nº Mostres) 
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Així es crea en cada servei amb accés de la BD un semàfor (Bloqueig) a nivell de codi, 

que s’encarrega de arbitrar l’entrada a la BD, de classe ExecuteWithSemaphore. 

 

public void ExecuteWithSemaphore(Action<IUnitOfWork> action) 
{ 
     lock (objExeWithSemaphore) 
     { 

         //TODO codi a executar 

     } 
         container.ReleaseExport<IUnitOfWork>(unitOfWorkExport); 
 } 

Il·lustració 80 Fragment Codi implementació semàfor (Bloqueig) 
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6.6.2. Paginació pantalles Report 

 

Qualsevol de les Accions amb propietats de Report generen una llista visual, amb les 

dades, per una major accessibilitat a la informació per part de l’usuari. Aquestes llistes 

poden arribar a ser de 3 o 4 ordres de magnitud (ex. 10000 registres). Això implica que 

l’aplicació ha de carregar totes les dades de la llista en temps real. 

 

Problema:  

La lentitud de la visualització de les llistes en temps real, és alarmantment llarga 

l’espera, això pot generar una actitud negativa a l’hora d’utilitzar l’aplicació, ja sigui per 

l’espera de les dades, com pel poc feedback que genera l’aplicació quan està intentant 

carregar les dades. 

 

Solució: 

La solució que s’havia pensat en un primer moment, era la de crear una barra de 

progrés. Però no solucionava el problema de fons, sinó que tenia un feedback amb 

l’usuari. 

D’aquesta manera la solució més raonable ha sigut la de paginar la llista en temps real, 

d’aquesta manera només es visualitzaran les dades de 20 en 20, i la lentitud de les 

dades desapareix per complet. Això es raona perquè la memòria només haurà de 

carregar les dades visualitzades, i no les que no es mostren en aquest moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 81 Exemple de Paginació 



 

123 
 

6.6.3. Autentificació Usuaris 

 

A causa dels últims canvis que es van realitzar en l’aplicació (Restart Webservices), era 

fonamental tenir un registre d’usuaris que executessin aquesta funcionalitat. Ja que el 

correcte funcionament del sistema depèn de què els Serveis Cloud funcionin 

correctament. 

Es va crear primerament per part del departament d’administració un grup d’usuaris 

amb privilegis de modificar l’estat d’aquests Serveis. El grup s’anomena 

GRP_Manage_Baluard i l’aplicació accedeix mitjançant el servidor Ldap als registres de 

l’Active Directory, consulta si l’usuari d’un determinat terminal on s’ha executat 

l’aplicació està dins del grup. En cas afirmatiu s’inicia la pantalla principal, en cas 

negatiu, s’activa la pantalla d’Autentificació, on es podrà introduir un usuari qualsevol. 

(Aquest mètode s’utilitza per poder executar l’aplicació en qualsevol terminal de 

l’empresa, amb unes credencials correctes, introduïdes per l’usuari). 

 

 

Il·lustració 82 Diagrama Comportament Autentificació 
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Per poder-nos connectar al Servidor Ldap s’utilitza la classe PrincipalContext,en el 

següent codi podem veure com iniciem la connexió al servidor, en cas negatiu, dona un 

error de connexió amb el servidor. 

En cas afirmatiu fa una cerca sobre el grup al qual estem consultant, en aquest cas 

“GRP_Manage_Baluard”, si el troba, retorna un booleà a “true”, que significa que esta 

dins del grup, si retorna “false”, l’usuari seleccionat no esta en el grup. 

 

public static bool GetGroups(string userName, string password) 
        {                  
            bool booleanGroup = false; 
                // establish domain context 
                PrincipalContext yourDomain; 
 
                try 
                { 
                    yourDomain = new PrincipalContext(ContextType.Domain); 
                } 
                catch (Exception e) 
                { 
                    Log.Log.Error(typeof(LdapUtils), string.Format("Error {0}",  
              e.Message)); 
                    throw new LdapException("Error Accés LDAP",   
   LdapError.Unknow); 
                } 
 
                // find your user 
                if (!string.IsNullOrEmpty(userName)) 
                { 
                    if (password != null) 
                    { 
                        if (yourDomain.ValidateCredentials(userName, password)) 
                        { 
                            booleanGroup = GetGRP_Manage_Baluard(yourDomain, 
     userName, booleanGroup); 
                        } 
                        else 
                            throw new LdapException("Usuari/Contrasenya  
     Incorrecte", LdapError.UserIncorrect); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        booleanGroup = GetGRP_Manage_Baluard(yourDomain,   
       userName, booleanGroup); 
                    } 
                } 
                else 
                { 
                    throw new LdapException("Introdueix Usuari",    
         LdapError.UserEmpty); 
                } 
            return booleanGroup; 
        } 
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private static bool GetGRP_Manage_Baluard(PrincipalContext yourDomain, string 
userName, bool booleanGroup) 
        { 
            try 
            { 
                UserPrincipal user = UserPrincipal.FindByIdentity(yourDomain,  
     userName); 
 
                // if found - grab its groups 
                if (user != null) 
                {                
                        PrincipalSearchResult<Principal> groups =    
       user.GetGroups(); 
                        // iterate over all groups 
                        foreach (Principal p in groups.Where(na => na.Name ==  
      "GRP_Manage_Baluard")) 
                        { 
                            booleanGroup = true; 
                        }    
                } 
            } 
            catch (Exception e) 
            { 
                Log.Log.Error(typeof(LdapUtils), string.Format("Error Ldap {0}", 
     e.Message)); 
                throw new LdapException("Error Ldap", LdapError.Unknow); 
            } 
            return booleanGroup; 
        } 

Il·lustració 83 Fragment Codi Autentificació 

 

En la part que fa la cerca PrincipalSearchResult<Principal> groups=user.GetGroups(); 

S’ha tingut un problema amb els privilegis dels usuaris, i la petició a Windows Server. 

La petició que s’utilitzaba anteriorment era user.GetAuthorizationGroups(); 

Ara ja funciona correctament, sense cap tipus d’error. 
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Capítol 7 

Conclusions 
 

Vist des de la distancia puc estar molt agraït als meus companys d’equip, per què la feina a 

sigut molt més amena i agradable amb l’ajuda d’ells. I puc arribar a afirmar que he après molt 

més del que m’esperava. Tant en la programació pròpiament dita, com també i en gran part en 

l’enginyeria de Software on m’he adonat que sortia molt verd de les classes lectives. A causa 

que l’especialitat de la nostra carrera no estava encaminada a aquest àmbit. 

El creixement a més de personal, demostrant l’autogestió de les feines i el timming del 

projecte, he aprés sobre el treball en un equip de treball (professional) i com funciona 

l’organigrama d’una empresa real. 

Per tots els motius anteriors només puc esmentar la meva gratitud i satisfacció sobre tots els 

àmbits que avançat com a professional i com a persona. 

En l’àmbit tecnològic he pogut comprovar la potència que té Microsoft pel que fa a suport per 

la programació tant en IDE (Visual Studio), com amb la documentació (MSDN) on es pot trobar 

tot tipus d’informació relacionada amb els aspectes tècnics de .NET. 

Però sobretot he quedat meravellat amb C# i la seva facilitat de programació, similar a Java, 

però amb algunes variacions que el fa especialment fàcil d’entendre i clar a l’hora de 

desenvolupar qualsevol aplicació. 
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Possibles Millores 
 
 
En aquest apartat es parla de les millores proposades en l’aplicació. Són petites 

modificacions  que li donarien un caràcter més complex. Tot i que la funcionalitat és la 

necessària, sempre es poden millorar alguns aspectes, tant d’interfície com funcionals. 

1.- Creació Gràfiques a partir de CSV 

Una de les principals funcionalitats que seria interessant introduir dins de l’aplicació, 

és la generació de gràfiques a partir de l’arxiu CSV. Es pot exportar de la informació 

Report Boots (pàgina 103). 

2.- Creació barres de procés o de temps en totes les funcionalitats 

A causa de les d’algunes funcionalitats, com és el cas de les consultes Web que 

realitzem al servidor d’Heroku, el temps d’espera entre l’acció i el click del botó pot ser 

de més de 5 segons en alguns moments. Això pot confondre a l’usuari, es proposa 

crear una barra de temps o símbol d’espera que indiqui el procés com actiu. 

3.- En les pantalles de Report, cercar per IP 

Dins dels informes que generen les Accions de Report, hi ha molta informació, tot i que 

aquesta informació es pot ordenar per diferents criteris, es troba a faltar filtrar per 

Terminal (IP), d’aquesta manera, en el cas de buscar un sol terminal o botiga, seria 

molt més ràpid. 

4.- Connexió VPN des de l’exterior 

Per motius de la reestructuració de la xarxa, hi ha canvis permanents en la topologia, i 

la connexió als terminals de les botigues des de l’exterior no és possible, en un futur 

seria convenient un canvi en aquest sentit, ja que es podrien monitoritzar tots els TPV 

des de casa (Perfecte per a les guàrdies, els dies festius). 
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