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Introducció 
 

Aquest document té com a objectiu el de resumir el que  ha estat la elaboració del 

projecte de final de carrera de la Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió. S’analitzarà 

pas per pas els principals punts, fites i productes que s’han realitzat durant el projecte de 
programació en .NET.   

 

Descripció del projecte 
 

Justificació del projecte 

 

  Les empreses avui dia tenen un creixement tecnològic molt important i cada cop 

son més necessàries les eines que ajudin al manteniment i monitorització de la 

infraestructura tecnològica.  Ara  estem a la era de la informació, i per  tant hem 

d’aconseguir estar el màxim de informats en tot moment i en qualsevol lloc de tot allò 

que ens sigui important. Per això s’ha de fer que tota la informació sigui accessible des 

de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc. 

 

Objectius del projecte 
 

  L’objectiu és realitzar un servidor que mitjançant un servei estigui constantment 

analitzant tots els serveis que interessin a l’empresa. Tota aquesta informació serà 

emmagatzemada en una base de dades  que contindrà tant la informació de 

configuració, les alertes i l’històric d’informació i de la situació actual. L’accés a tota 

aquesta informació serà consultada mitjançant una pàgina web optimitzada per PC , i per  

una aplicació de terminal mòbil Windows Phone 7. Amb la finalitat de que aquest 

conjunt d’aplicacions pugui ser funcional i provat fora d’un entorn real en producció, es 

generarà una aplicació que simuli una infraestructura en funcionament. 

 

  Aquest servei analitzarà el llistat de serveis configurats des de la aplicació web tals 

com el estat dels servidors (xarxa, espai disponible en disc, memòria...). Tota  aquesta 

informació l’anirà emmagatzemant al servidor de SQL  per a  poder disposar d’un històric, 

i alhora tindrà uns llindars de control  per a notificar als responsables del dispositiu, 

servei o servidor la incidència produïda. 
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Idoneïtat del projecte 
 

  Hi ha diverses eines avui dia que ajuden a la monitorització dels elements d’una 

xarxa. Hi ha un ventall ampli que va de les opensource a algunes de cost molt alt amb 

hardware dedicat. S’han fet divers es proves amb diferents programaris  assequibles per 

la empresa però o han  tingut un  nivell de  complexitat massa alt (Cacti - http://cacti.net) 

o el més popular i complex Nagios (www.nagios.com), d’altres massa cars (Microsoft  

System  Center  - www.microsoft.com/systemcenter).  

 

  L’empresa es troba en plena fase de traspàs programació en RPG a .NET, e l que  

implica que hi ha molts més servidors de test, pre-producció i producció amb diferents 

serveis i aplicacions, en comptes de com es fa fins avui dia focalitzant -ho tot en un sol 

servidor AS400. Els programadors i administradors necessiten saber en tot moment  si 

aquests servidors o la xarxa estan funcionant correctament abans de que es  queixi el  

client o usuari final. Amb aquesta aplicació no només rebran les alertes si falla algún 

servidor, sinó que també podran entrar tant des del PC com des del Smartphone a veure  

quin es l’estat actual dels seus servidors o durant les últimes hores i rebre notificacions 

en cas d’error. 

 

Requeriments de la solució 
 

  La aplicació disposarà de dos perfils principals per a la gestió de la informació. 

Aquesta gestió de perfils es farà mitjançant un accés obligatori per formulari a la 

aplicació. 

 Per un costat tindrem els administradors de la xarxa i de la aplicació que tindran 

control total de visió i administració de la aplicació. Podran entrar a qualsevol dels 

serveis de monitorització de servidors i podran crear, modificar o donar de  baixa 

qualsevol d’aquests elements. També duran a terme la tasca de crear els usuaris de la 

aplicació i assignar els pertinents permisos de visió i alarmes dels serveis que tinguin 

assignats. 

 Per l’altre tindrem l’accés de usuari o programador, que al accedir a la aplicació 

només tindrà accés a aquells servidors, webs o serveis sobre els que tingui permisos per 

saber si estan funcionant correctament, rebre les pertinents notificacions o veure si hi 

ha hagut algun problema en les últimes hores. 
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Funcionalitats a implementar 
 

Per aquest projecte s’utilitzaran tecnologies Microsoft amb .NET.   

 

El servidor web que allotjarà el portal web i el servei de monitorització serà un 

Windows 2008 R2 amb una versió de IIS 7.  

 

 La base de dades s’instal·larà al mateix servidor (per evitar t rànsit innecessari de 

xarxa) o bé podrà  estar allotjada a un altre, i utilitzarà un motor de base de dades de 

Microsoft SQL Server 2008 al que s’hi accedirà mitjanant LinQ.  

 

 La solució constarà de 6 projectes del qual només un atacarà  a la base de dades: 

- Una llibreria de Windows que contindrà tota la lògica de negoci i d’accés a 

DAL, que serà la única que interactuarà amb la base dades mitjançant Linq, 

interactuarà amb Internet per a realitzar les notificacions al usuaris per cada 

un dels canals establerts i deixarà registres de Logs de  la aplicació al 

directori establert. 
 

- Un servei web WCF que  farà d’interfície entre la lògica de negoci i la capa de 

presentació. Aquest formarà part de la capa de serveis. 
 

- Un servei de Windows que s’instal·larà al servidor i estarà constantment 

monitoritzant els servidors i serveis que estiguin configurats a la aplicació. 

Aquest també formarà part de la capa de serveis. 
 

- Una aplicació WPF que virtualitzarà l’entorn de producció per a poder fer els 

test fora del entorn real. Carregarà tota la informació de servidors i serveis 

de la base de  dades i el seu  estat actual. L’usuari que la gestioni podrà anar 

variant qualsevol dels paràmetres per a verificar la seva evolució o generar 

alertes. Aquesta aplicació també formarà part de la capa de serveis. Tota la 

gestió de connectivitat amb la lògica de negoci la farà via la interfície del 

WebService. 
 

- Una aplicació web que utilitzarà la tecnologia ASP.NET amb WebForms i  

Ajax. Aquesta aplicació formarà part de  la capa de presentació. Interactuarà 

amb el nostre servidor via HTTP i web service. 
 

- Una aplicació per a Windows  Phone 7  que  permetrà veure les alertes i estat 

actual. La informació és més acurada però personalitzada. Forma part de les 

aplicacions que es troben a la capa de presentació  i també la seva manera 

de comunicar-se amb la capa de negoci serà mitjançant el WebService. 
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Resultats esperats vs Resultats obtinguts 
 

Com amb tot projecte hi ha variacions entre el producte desitjat i el producte 

obtingut. També s’han produït en el la planificació i en les tecnologies aplicades. 

 

Conceptes que s’havien pensat que s’aplicarien i finalment no s’han realitzat o s’ha 
fet diferent son els següents: 

 

- En principi es volia analitzar no només serveis i estat del hardware, sinó 

també, estat de dispositius de xarxa, webs i WebServices. 
  

 El fet  de descartar els dispositius de xarxa és que podem aprofitar la 

infraestructura creada per un servidor aplicant que només analitzem la 

seva connectivitat i amb això ja complim. L’estat de les webs i 

WebServices ho analitzarem només verificant l’estat del servei del IIS, 

tot i que seria desitjable analitzar-ne si la resposta és la correcte  no. 

 

Conceptes que no s’havien pensat que s’aplicarien i finalment s’han realitzat son els 

següents: 
  

- En principi l’arquitectura de la solució era diferent a la que  s’ha aplicat . S’ha 

buscat que totes les aplicacions interactuïn amb la lògica de ne goci 

mitjançant la mateixa passarel·la que serà el WebService. D’aquesta manera 

tenim la major mobilitat de tots els elements i una resposta única. 
 

- Les notificacions que estaven previstes per els usuaris, en principi eren via 

mail i dintre de la aplicació. Al final l’usuari pot escollir rebre la notificació 

tant per mail, SMS o  Twitter. 
 

- A part  de que  les accions dels usuaris quedin registrades a la base de dades, 

s’ha creat un mètode per a generar logs de la aplicació al servidor per a tenir 

un millor seguiment de possibles incidències i monitoritzar processos que 

no són visibles com les accions del servei de Windows. 
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Planificació 
 

La planificació del projecte s’ha realitzat seguint el mètode clàssic d’un projecte de 

programari. Tant la part de  planificació del projecte com la de  anàlisi i disseny s’han ajustat 

força a la realitat on les úniques diferències entre la planificació inicial i la real han estat els 

dies en que s’han implementat les tasques (però a petita escala). 

 

Les diferències més significatives s’han produït durant la etapa de desenvolupament. 

Aquestes variacions tenen el seu origen en  diversos casos: Primer de tot han  estat les 

petites variacions de la aplicació en relació amb la planificació original i desprès el 

desconeixement de part de la tecnologia emprada en el projecte que ha  fet  que en  algunes 

fases s’hagi hagut d’utilitzar més temps del desitjat i en altres fases s’hagi hagut de refer  

part del codi i mètodes d’accés. 

 

Inicial 
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Real 
 

  Si comparem el diagrama de Gantt de la planificació inicial amb el de la real, podrem 

veure (tal i com s’ha comentat) que el que varia principalment és la fase d’implementació. Tot i 

que la base la aplicació sí que ha estat la planificada, les contínues i petites variacions degut a 

canvis de necessitat de negoci o d’adaptació a la tecnologia, han fet que : 

- La implementació de la base de dades s’hagi allargat durant el  transcurs de gairebé 

tota la fase. Qualsevol modificació en algun objecte, o la creació de diferents 

procediments en funció de les vistes necessàries han fet que sempre s’hagin estat fent 

petites modificacions. 

 

- Dificultats trobades amb la comunicació entre el WebService i el servei de Windows. 

Inicialment el servei de Windows atacava directament a la base de dades. 

Posteriorment s’ha modificat el disseny operatiu i s’ha decidit que tot passi per el 

WebService tenint d’aquesta manera una única interface. El Windows Service  només 

funciona com a Web  Reference,  en comptes de Service Reference,  i aquest canvi ha 

provocat un cert retard en la seva implementació. 

 

- La connectivitat del Windows Phone 7 amb el WebService s’ha fet de mode asíncrona i 

també s’ha necessitat una mica més de temps per la correcte implementació amb 

aquest mètode. 
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Productes Obtinguts 
 

Tot seguit farem un  breu  anàlisi dels productes obtinguts, amb les seves principals 

característiques, funcionalitats i de les tecnologies utilitzades. 

SQL Server 
 

S’ha realitzat una base de dades referencial per al SGDB de Microsoft (SQL  Server).  

Constarà d’un conjunt  de  12  taules totes referenciades a excep ció d’una de  configuració 

que té com a objectiu agrupar informació funcional de la aplicació de forma  unitària. En tot  

moment s’ha treballat en l’objectiu de l’optimització de la dada, la mida, i sobretot en 

taules de creixement molt gran (milions de registres), que el nombre de columnes i el pes 

que suportin sigui el menor possible.  

 

Per exemple una taula com la de històric que pot acumular fàcilment milions de 

registres, ha d’emmagatzemar tant les  dades del instant, servidor, servei, i l’estat d’aquest. 

Com servidor seria un camp repetit en molts dels casos essent clau combinada, s’ha creat 

una taula on es crea un índex de referència servidor-servei d’aquesta manera assolim la 

4FN. 

 

S’ha vigilat molt la integritat de la informació tant a nivell de programació 

(posteriorment comentat), com a nivell de base de dades; on en tot moment qualsevol 

camp necessari que no  sigui degudament omplert  es podrà generar amb un  valor per  

defecte. També s’han generat camps únics i funcions de  càlcul de dades amb la finalitat de 

simplificar les diferents vistes i consultes bàsiques comunes per part del aplicatiu. 
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Framework 
 

El Framework és el que hem anomenat a aquest projecte com la lògica de negoci. El 

concepte Framework no està aplicat en la seva visió més global del terme, sinó com a 

simbolisme de l’eina que farà totes les funcionalitats. 

 

El podem separar en quatre parts principals. 

Per un  costat tindrem la part de  DAL  (Data Access 

Layer), és a dir  la capa d’accés a dades, on no  

només s’han integrat les funcionalitat d’accés a la 

dada, sinó els processos de gestió d’altres dades 
com poden ser l’escriptura de Logs, l’enviament de 

mails, l’enviament de SMS o  de  Twitts.  Totes  

aquestes classes seran heretades de la seva 

interfície per a protegir  el seu contingut  i que  el seu  

accés sigui coordinat i selectiu. Tindrem totes les 

interfícies que s’inicien amb la nomenclatura de 

“IobjecteDAL.cs” i la seva implementació que es  

correspondrà a “objecteDALImpl.cs”. 

 

Una altre part és la de les llibreries externes 

que s’utilitzaran dintre del projecte. Les tres que 

s’agrupen tenen com a única finalitat la de poder 

enviar Twitts. Twitter avui dia té un nivell de 

complexitat i seguretat molt elevat per a evitar usos 

fraudulents del seu sistema, per això per a poder 

enviar, accedir o gestionar els seus serveis has de 

fer-ho mitjançant les seves apis públiques o 

mitjançant d’algunes de recomanades en funció del 

mètode de programació i accés. Per a poder fer-ho  

s’ha hagut de crear una compte de desenvolupador 

que t’assigna una clau i una contrasenya de 

desenvolupador per a les teves aplicacions. A partir 

d’aquesta situació s’ha de partir per donar d’alta la 

aplicació i sol·licitar l’accés al compte mitjançant 

oAuth. Ara ens assignarà un token i  una clau per a  

aquest token. Es pot veure referències webs de els 

diferents processos i gestió de les llibreries a la part 

de fonts d’informació. 

 

Un cop hem autoritzat a la aplicació a enviar 

Twitts podrem emmagatzemar tant les claus com 

les contrasenyes corresponents al constructor com 

per el token a  les propietats de la aplicació. 

(appconfig).  
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A part  del Twitter també interactua amb el mail i amb el proveïdor de SMS. Per  al 

enviament de emails s’ha creat una compte de Gmail per a evitar que qualsevol problema 

amb el servidor corporatiu de mail pugui afectar a les notificacions. Aquestes es fan v ia SSL,  

però aquesta dada després podrem veure que es pot modificar dintre de la aplicació. 

 

L’enviament de SMS es fa  mitjançant una passarel·la proporcionada per un proveïdor 

de SMS (com és l’exemple de JetMultimedia). És un  servei de pagament evidentment i 

s’han aprovisionat un nombre  de crèdits suficients per a poder  fer totes les proves  

pertinents. L’enviament es fa mitjançant un POST a la seva passarel·la.   

 

El següent apartat del projecte és l’accés al SQL. Això  e s realitza mitjançant la 

tecnologia LINQ. Aquesta tecnologia de Microsoft té  com a  objectiu estandarditzar l’accés a 

qualsevol font de dades en objectes, utilitzant una sintaxis semblant al llenguatge SQL. Amb 

un mateix llenguatge podrem accedir tant a documents XML, SQL,  Conjunts DataSet,  

col·leccions d’arxius... (LinqToObjects).  Com serà l’única part del projecte que accedirà a les 

dades, la ConnectionString d’accés al SQL  només  apareixerà al appconfig d’aquest projecte. 

Tota aquesta part del accés es troba en una Namespac e di ferent amb la finalitat de que  els 

objectes, i la seva sintaxis semblants al ser creats  no presti a confusió ni faci conflictes. 

 

L’últim apartat del projecte serà la col·lecció d’objectes que s’heretaran a la resta de 

projectes. S’han hagut de crear objectes específics per a poder treballar amb les vistes 

generades donat que son el conjunt de diferents objectes. 

 

Hi ha funcionalitats de complexitat simple a nivells força complexes. Podem 

anomenar des de funcionalitats de gestió de Logs, errors, accés a webs, dades... Una de  les 

funcionalitats interessants que podem trobar és la de nova contrasenya. La funcionalitat 

d’aquesta és que un cop  es rebi la petició d’un usuari des de qualsevol de les aplicacions de 
que no recorda la seva contrasenya, li generi una de nova i aquesta li sigui enviada per 

eMail a la seva bústia. Per això primer de tot es valida si l’usuari existeix a la base de dades, 

i si es el cas se li generarà una nova contrasenya totalment aleatòria. Per aconsegui r-ho 

s’ha creat una funció que generà de forma  totalment aleatòria una cadena de vuit caràcters 

ASCII  (habituals de teclat directe). Modificarà la contrasenya al perfil del usuari a la base de 

dades i la enviarà per eMail a la seva bústia. Un cop dintre de  la aplicació ja podrà 

restaurar-la l’usuari per una de nova o  de menor complexitat. 

 

Funcionalitats com la gestió de permisos de la aplicació també s’han convertit amb 

elements de complexitat mitja . S’han vigilat molt els detalls que puguin provocar 

incoherències a la base de dades, per això hi ha elements com servidors, o usuaris que es 

desactiven o s’activen però no s’esborren. Per exemple també al crear un nou servidor 

automàticament el usuari que se li ha assignat com a responsable si li assignen permisos 

per a tots els serveis associats al servidor.  

 

La aplicació s’ha orientat a que els permisos son a nivell de servei, no de servidor. Per 

tant un usuari pot només rebre les notificacions dels se rveis que a ell li siguin d’interès, no 

les de qualsevol incidència del servidor. 
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Com s’ha anat comentant l’únic dels sis projectes que interactua amb la font de  

dades i amb l’exterior és el del Framework. Part de les dades de configuració les extraurà 

de la taula “Configuration” del SQL,  però per  motius de  seguretat i de  que  encapsulació les 

dades referents a Twitter, SMS i evidentment la connexió amb el SQL quedaran integrades 

dintre del fitxer de configuració del projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WCF – WebService 
 

Com a mètode de interconnexió entre els diferents elements de la solució s’ha creat 

un projecte WCF (Windows Communication Foundation). Aquesta tecnologia  està 

orientada a la creació d’aplicacions orientades a serveis. 

 

El nostre servei farà  de interfície entre tots els 

següents projectes i la capa de negoci. D’aquesta 

manera assolirem un nivell de mobilitat de la resta de 

components de la solució molt alt. Tal i com podem  

comprovar a la captura (i com ja s’ha comentat), serà 

l’únic projecte que adjuntarà la referència al projecte 

Framework. Aquest només constarà de dues classes. 

Una que serà la interfície i la que heretarà d’aquesta. 

Per un costat estaran declarats totes les operacions de 

contracte publiques, i per l’altre l’accés a la capa de 

negoci. 

 

Amb la finalitat de simplificar la lectura del codi i 

la cerca de les diferents funcions s’han agrupat per 

regions. Durant el transcurs de la elaboració de tota la 
solució s’ha vigilat que el nombre de línies i 

complexitat per funció  disposes d’un e quilibri que 

permetés la seva fàcil lectura i seguiment. D’aquí a que  

en les parts de la solució on la complexitat ciclomàtica 

és elevada és on s’ha comentat més el codi i s’ha 

segmentat amb regions per facilitar-ne el seguiment.  
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WPF – Tauler de Control 
 

Per a la elaboració del projecte que farà d’aplicació d’escriptori, s’ha escollit com a 

mètode de creació la tecnologia de Microsoft WPF (Windows Presentation Foundation). 

Aquesta tecnologia  està orientada a la creació d’interfícies amb característiques 

d’aplicacions Windows Forms i aplicacions Web . Separa amb llenguatge XALM,  la estructura 

visual i d’interacció amb l’usuari, i qualsevol dels llenguatges de .NET per  a la lògica de la 

aplicació (en el nostre cas c#).  

 

Tal i com hem explicat anteriorment, aquest 

projecte accedirà a la capa de dades i a la de lògica de 

negoci mitjançant el WebService. A la imatge podrem  

observar que la única referència a servei la farà al 

servei del WCF. 

 

Aquest projecte constarà d’una pantalla 

principal on contindrà el 90%  de les seves 

funcionalitats, per tant no té gaires pantalles ni 

funcionalitats extres. Només disposarà de la pantalla 

principal (MainWindow),  s’ha creat una pantalla de 

“AboutUs”, i s’ha integrat el manual d’usuari. 

 

Mitjançant un menú tindrem accés tant al la 

aplicació principal, serveis de Windows, al manual o a  
la finestra de “a sobre de...”. 

    

Una de les principals característiques d’aquest projecte, és que un cop  s’inicia la 

aplicació, el que  fa  és anar a buscar el  projecte ja compilat del servei de Windows  de la  

pròpia solució (ServerMonitorWS),  l’instal·la i el registre com a  servei de Window s al equip  

on estigui funcionant la aplicació, i l’inicia. D’aquesta manera ens evitem un instal·lador 

específic per a aquesta part de la solució. Automàticament està configurat per a que al 

sortir per qualsevol dels diferents mètodes de la aplicació, aturarà el servei i el 

desinstal·larà del sistema; deixant d’aquesta manera el sistema en les mateixes condicions 

que les originals. És a dir,  en  un  mateix projecte, accedim al sistema, obrim elements 

externs (consola de serveis, navegador web, documents embed its, accés a una referència 

de servei. 

 

En mode de  execució des de  l’entorn de desenvolupament aquest projecte ha de ser 

el inicial per a desencadenar la resta de elements correctament, donat que no  només  

generarà les dades de la aplicació, sinó que també com s’ha comentat iniciarà el servei de 

gestió d’alarmes que és el cor de la aplicació. 
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WS – Servei de Windows 
 

Per al elaboració del projecte que farà de  servei de Windows  s’ha creat una aplicació 

de Projecte de Servei de Windows. Les principals característiques d’aquest tipus de projecte 

és destinar-los a processos que han de ser transparents per l’usuari (ni hi ha  interacció) i 

que han d’estar en constant execució. Aquests serveis es poden iniciar, pausar i reiniciar a 

petició del usuari (tasca que es pot fer o  manualment o des de la aplicació WPF 

anteriorment anomenada). 

 

El projecte és pot  dividir en  tres parts principals. 

Com ja s’ha comentat anteriorment el nexe d’unió  entre 

les capes de serveis i la lògica de negoci és mitjançant el 

WebService. Com es pot apreciar a la captura de pantalla 

el servei de Windows no s’ha pogut referenciar com a 

referència a servei, sinó com a referència web. D’aquesta 

manera treballarem durant el transcurs de la solució tant 

en “Service reference”, com amb “Web reference” com 

“Service reference Async” (al WP7).  

 

La següent part del projecte és el instal·lador. Aquesta part és necessària donat que 

és on es contemplen les dades bàsiques que afecten a la instal·lació i configuració del servei. 

Aquí anomenarem el nom, descripció, tipus, mode d’autentificació, estat inicial... 

 

Per últim ens trobarem amb la part 

funcional del servei. La funcionalitat bàsica del 

servei serà la de llegir, amb la periodicitat 

establerta per la aplicació principal per part del  

usuari, el contingut de la taula “RealTime”. Un  

cop fet  això copiarà el contingut a  la taula 

històric on posteriorment podrem fer el  

seguiment de l’estat de les dades, i després 

realitzarà l’anàlisi de la dada per saber si es 

troba dintre dels llindars establerts. Si està en 

estat correcte no fa  cap acció, però si està en  

estat incorrecte emprendrà el inici d’estat 

alerta. Per a cada usuari amb permisos sobre el 

servei que ha fallat, li generarà una alerta que 

podrà veure tant des de la web com des del  

terminal telefònic, i en funció de com vol ser 

alertat se li enviarà una notificació per cada un 

dels canals que hagi definit, ja  sigui eMail, SMS  

o Twitter, o una  combinació de tots. A la part  

de manual d’usuari ja es documentarà com son  

les alertes, però ara es vol emfatitzar la 

funcionalitat principal del servei de Windows  

amb el següent diagrama conceptual. 
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ASP.NET – Aplicació Web 
 

Aquest projecte contindrà la aplicació principal per a la gestió, administració i ús de la 

solució. Serà una aplicació web realitzada en ASP.NET, amb C#, JavaScript, CSS, Ajax i  

JQuery.  

 

Com acabem d’enumerar el projecte agrupa moltes 

tecnologies i funcionalitats diferents. S’ha programat i 

dissenyat fent ús de Ma sterPage.  Aquesta tècnica ens 

permet utilitzar una pàgina com a plantilla on tindrem una 

capçalera i un  peu específics per tot el projecte, i un  cos 

variant. En el nostre cas la capçalera contindrà el títol, 

login amb el seu estat i el menú de la aplicació que anirà 

en funció del perfil d’usuari autentificat. 

 

Tot  el projecte es dissenya mitjançant la pròpia 

configuració de ASP.NET junt amb l’ús de CSS.  

 

També farem ús de  tecnologies com Javascript, Ajax 

per a l’ús de UpdatePanels i  jQuery  per a la generació de 

gràfiques. Aquestes es realitzaran mitjançant hightcharts  

sota la llicencia de ús no  comercial que és  gratuïta, sota 

Creative Commons. 

 

Mitjançant la configuració específica al webconfig 

també s’han definit dues pàgines específiques en casos 

d’error ja sigui genèric o per pàgina no trobada. 

 

 

 

 

Tota la gestió de login i de variables de la aplicació 

ho farem mitjançant l’objecte Session.  D’aquesta manera 

aconseguirem tant la seguretat de  que  aquesta 

informació serà única, temporal i volàtil, i que en funció 

del temps definit automàticament ens sortirà de la 

aplicació evitant un ús  fraudulent. Totes les pàgines tenen 

com a  filtre inicial verificar si l’usuari té  sessió iniciada o 

no i  si disposa d’accés suficient per evitar visualitzar la 

pàgina. A part de l’ús de la sessió, també es fa intercanvi 

de valors entre pàgines fent ús del pas de paràmetres per 

la url. 
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La ordenació del codi i la seva estructuració faciliten l’accés a les dades de 

programació en cada un  dels casos. Està estructurat per un  costat les pàgines associades al 

login, un altre per les alertes, configuració (que engloba subseccions de configuració de 

alertes, aplicació, servidors i usuaris),  errors, imatges, manuals, scripts, servidors, css, i la 

MasterPage a la arrel. 

 

Com a la resta de la solució, es controla de forma exhaustiva l’entrada de dades 

correctes, per això en tots els formularis on l’usuari entra informació hi ha un  control de  

validació de camps per assegurar-nos de que s’introdueixen totes les dades mínimes 

necessàries i que les dades siguin coherents, sempre buscant més la integritat de la 

informació a la base de dades,  que buscant que la dada sigui real. 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment la aplicació s’integra a la capa de negoci 

mitjançant una referència a servei del WebService de la solució.  D’aquesta manera ens 

assegurem que tindrem la mateixa dada ens connectem des de la eina que ens connectem. 

 

 

 

WP7 – Aplicació mòbil 
 

Aquest projecte contindrà una aplicació creada per executar -se en un terminal mòbil 

amb sistema operatiu Windows Phone 7.1 

   

Com ja s’ha comentat anteriorment aquest 
projecte interconnectarà amb la capa de negoci  

mitjançant el WebService de  la solució. Com podem 

veure es fa la referència al servei, tot i que en aquest cas 

el seu ús es farà de manera asíncrona. D’aquesta manera 

s’han utilitzat dintre de la mateixa solució, diferents 

mètodes d’accés al WebService: síncrona, asíncrona i 

amb referència web. Per un  dispositiu mòbil on  la 

velocitat d’accés a la informació i  que el  canal de 

comunicació pot ser interromput amb facilitat, una 

comunicació asíncrona li donarà una major estabilitat a 

la aplicació. Per aconseguir l’ús del asincronisme s’ha fet 

ús dels EventHandlers.  

 

L’objectiu de la aplicació és mantenir una 

informació bàsica i simplificada del estat de les alertes i 

servidors, per això dividirem la aplicació en tres parts. 

 

La inicial que és la de  login, conté  les mateixes 

condicions que la aplicació web, amb la gestió de control  

d’accés i permetent al usuari regenerar la contrasenya. 
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Un cop amb la sessió iniciada ens permet veure tant el llistat d’alertes i de servidors 

amb els seus corresponents detalls.  Com en el cas de la pàgina web i l’ús de les MasterPage, 

aquí també partim d’una estructura de capçalera estable i peu dinàmic on  estaran els 

botons de navegabilitat. 

 

S’han tingut en compte detalls com la creació de les imatges pertinents en el format 

adequat per a mostrar en el  menú petit, com si es  generà l’accés a la pantalla principal; i la 

creació del SplashScreen que és la imatge que es veurà mentre la aplicació es carrega en 

funció de la velocitat del termina des d’on s’executi.  Les imatges s’ha buscat que fossin de 

mida i pes adequats per a una aplicació mòbil, donada la seva connectivitat. 

 

Tant les pantalles d’alertes com les de servidors es basen en el mateix principi. Les 

principals (o de llistat), son el resultat d’un Grid que  conté un  ListBox  amb un  contingut que  

generem per codi  com a  resultat de la consulta feta a la  capa de dades. Aquest ListBox ens 

permetrà la mobilitat per a tots els elements. Aquest contindrà una sèrie de camps amb els 

valors de la dada i que ens enllaçaran amb la pàgina  que mostra el seu detall. 

 

Requeriments 
 

  Durant aquest apartat desglossarem els diferents tipus de requeriments dels que 

disposa el projecte, per la seva implementació i execució. 

Hardware 
 

Per a la instal·lació de la aplicació en un servidor, es pot realitzar sobre qualsevol que 

funcioni sota les necessitats d’un sistema Microsoft que suporti un SGDB de  SQL  Server, IIS i  

la versió 4.0 del Microsoft Framework .NET.  

 

Amb la finalitat d’estandarditzar uns requisits bàsics establirem els requisits mínims i 

els recomanats per Microsoft per al Windows Server  Sta ndard 2008 R2 i SQL Server 2008 R2.  

 

  

 Mínims Recomanats 

Processador  
Processador de 64bits a 

1,4GHz 

Processador de 64bits a 2,0GHz o  

superior 

Memòria 512 Mb  2 GB o  superior 

Espai en disc  32 GB 

80 GB amb particions 

diferenciades per la paginació del 

sistema i per els logs de les bases 

de dades. 

Connectivitat  Targeta de xarxa amb connexió a Internet 
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Programari 
 

Tot i que degudament configurat es podria executar el programa en un Microsoft 

Windows XP  – Vista – 7  Professional amb el IIS instal·lat i un  SQL  Server Express. La solució 

professional recomanada es decanta per una instal·lació de la aplicació: 

 

- Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 64bits 

 Rol IIS activat 

 Framework 3.5 i 4.0 

 

- Microsoft SQL Server 2008 R2 

 

 

Per al desenvolupament del programari ha calgut: 

 

- Microsoft Visual Studio 2010 Professional SP1 

- Microsoft SQL Server 2008 ExpressEdition with Tools 

- Windows Phone SDK 7.1  

 

 

Per a la elaboració també s’ha fet ús de: 

 

- Microsoft Office 2010 

- Microsoft Visio 2010 
- Microsoft Project 2010 

- Visual Paradigm for UML  – Comunity edition 

- JustinMind ProtoTyper 
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Casos d’ús 
 

  En tot el projecte només ens trobarem amb tres perfils  d’usuari en les diferents 

aplicacions. Principalment estarem parlant de l’usuari administrador, usuari normal i 

l’usuari del sistema per la automatització del servei de Windows. 

 

  Si entrem en  el  detall dels casos d’ús de  la aplicació principal podrem ve ure com 

només interactuen dos perfils d’usuari amb funcionalitats molt diferenciades. Mentre 

que un només actua en mode  de consulta, l’altre és el que té el control total de la gestió 

i administració de la aplicació. 
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  Si mirem la aplicació del WP7 veiem que no fem cap distinció per perfil d’usuari. 

L’objectiu de la aplicació és obtenir el màxim d’informació en mode  de  consulta, 

optimitzant-ho en un terminal petit, per tant no entrarem en temes de configuració ni 

d’historials. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La aplicació destinada a la 

alimentació de la base de dades 

simulant la infraestructura de 

servidors no té un objectiu real de 

projecte, pel que no hi haurà 

control d’accés d’usuari i la seva 

funció serà exclusivament generar 

informació per a que  sigui 

analitzada per les aplicacions reals 

del projecte. Tot i que només hi 

treballi l’usuari, el servei de sistema 

estarà constantment agafant la 

informació generada per la aplicació 

per inserir-la a les taules de log de la 

base de dades de la aplicació. 
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Disseny 
 

Arquitectura del sistema 
 

El projecte es composa d’una arquitectura de sistema on la part del servidor pot  

estar tant distribuïda com 

concentrada en un de sol. Com 

podrem veure a la següent 

presentació veiem un exemple d’una 

distribució de la arquitectura de 

forma distribuïda on cada un dels 

serveis de servidor s’allotgen en 

servidors dedicats o especialitzats 

dintre de la infraestructura actual de 

la nostre empresa, i l’accés a les 

aplicacions es pot realitzar tant 

externament per Internet com des de  

l’interior de la nostre LAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot seguit mostrem l’arquitectura real del projecte on tots els serveis de servidor 

corren sobre un mateix servidor i les aplicacions client (Mòbil, Web i Tauler de control) 

accedeixen via xarxa local o per Internet.  
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La arquitectura del projecte es basa en un funcionament a quatre capes on 

diferenciem tant de mode lògic com estructural totes elles. Primer de tot ens trobarem 

amb l’origen de les dades que serà una base de dades referencial 4FN que  correrà sobre un  

SGDB Microsoft SQL Server. Al origen de dades només hi accedirà i es comunicarà la capa 

de dades. Part d’aquesta es troba incorporada dintre del SGDB amb diferents procediments 

SQL, i també s’hi accedirà via Linq mitjançant LinqToSql.  

 

La següent capa de l’arquitectura serà la capa de negoci.  En  la elaboració del projecte 

s’ha diferenciat de forma lògica en un projecte únic anomenat “Framework”, que  serà una 

llibreria que englobarà totes  les funcions de lògica de  negoci, d’accés a dades i de connexió  

amb sistemes externs (enviament de eMails, SMS,  Twitter, Logs).  

 

La tercera capa serà la de serveis, que a nivell lògic estarà separada en tres projecte s 

diferents: el webservice que serà l’únic que interactuarà amb la capa de negoci, i el servei 

de Windows i la aplicació web, que interactuaran amb la capa de negoci mitjançant el 

webservice. 

 

Per últim tindrem la capa de presentació que serà la que interactuarà amb el usuari, i 

aquesta es compondrà per un costat d’un navegador web que accedirà a la aplicació web 

publicada al IIS; una  aplicació WPF que  serà la que farà de tauler de control  de la  

virtualització de la infraestructura, i una aplicació de  Windows Phone 7.  Tant la aplicació de 

WPF com la de  WP7  accediran via WebService a la capa de  negoci, mentre que el  

navegador només accedirà al motor del IIS i aquest si que accedirà via referència a servei al 

webservice. 
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Diagrama de classes 

 
  El diagrama de classes de la aplicació es composarà de sis package. Tal i com 

mostrarem al següent gràfic veurem que tindrem un package que serà el Framework 

que contindrà tota la lògica de negoci, els objectes i la comunicació amb la base de 

dades i elements externs. Aquest package serà importat i utilitzat exclusivament per el 

package del Webservice que farà de interfície per la resta de package per accedir al 

Framework. Si afegim el package del servei de Windows ja tenim agrupada tota la pa rt 

de negoci integrada. A partir d’aquí tindrem la aplicació de virtualització com les dues 

aplicacions de client (WPF i Web) i el servei de Windows (WCF) que treballaran 

exclusivament amb el WebService. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Com podem veure  reflectit al gràfic el  DAL i  la lògica de  negoci  es concentren en un  

sol punt de connexió, i l’únic projecte que farà referència a aquest serà el WebService. 

D’aquesta manera aconseguim que un sol interlocutor tracti amb el negoci i aprofitem 

tant funciona litats com un nivell d’escalabilitat molt més alt que amb una arquitectura 

diferent. 
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 Aplicació Web 

 

  Aquest package és la aplicació client principal del projecte i englobarà tant les 

funcionalitats d’administració com les de client separant -les per el login d’usuari. Tal i  

com s’ha comentat a l’anàlisi de la aplicació per a optimitzar la programació i el disseny 

es treballarà amb MasterPage i integrarà tal i com s’ha comentat la importació del 

WebService. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicació Mòbil 
 

   La aplicació mòbil serà una versió reduïda de la web on s’ometrà totalment la 

part de gestió i administració. Mostrarà  el contingut de la aplicació en funció del login  

d’usuari i mostrarà tant el contingut de les alertes d’usuari que les podrà llegir i marcar 

com a  tal, i l’estat dels servidors amb una  visió genèrica i del  online. Com amb el cas de  

la web importarà el Servei Web com a font  de les funcions, objectes i dades. 
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 Aplicació de virtualització 
 

  La aplicació que ens ajudarà a inserir constantment les dades als Logs de  la base de  

dades simulant d’aquesta manera la infraestructura de servidors. Com la  Web i el WP7 

també incorporarà l’accés al WebService per comunicar -se amb la base de dades. 
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 Servei de Windows 

 
  El servei de Windows tindrà com a objectiu estar constantment monitoritzant l’estat 

del Log de la base de dades per a analitzar si hi ha un funcionament correcte o s’ha de 

llençar una alerta amb la seva pertinent notificació al usuari amb permisos sobre el 

servei. 

 

 

 

 

 

 

 

 Servei Web 
 

  El servei web serà el cor de la aplicació donat que contindrà el Framework i 

lògica de negoci o ferint a la resta de packages  els objectes i gestionant tota la capa 

d’accés a les dades. 
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Diagrama ER de la BD 

 
  Al diagrama de la base de dades veurem que  es composa de quatre parts principals, 

i d’una sèrie de taules auxiliars o complementàries que ajudaran a la gestió i 

administració de la aplicació. Els principals pilars de la aplicació seran els: usuaris, els 

serveis dels servidors, l’històric i temps real d’aquests i per últim les alertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tal i com podem apreciar al diagrama anterior les relacions per la relació entre les 

taules es pot apreciar que User i  ServerServices son  les taules amb un nombre  més alt de 

ForaignKeys. Només hi ha una taula Configuration aïllada que disposarà d’una única 

línea i té com a objectiu emmagatzemar la parametrització de la aplicació. 
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Manual d’usuari 
 

  Tot i que la solució de ServerMonitor consta d’un global de sis projectes diferents, 

només hi ha tres que disposin d’interfície gràfica: el tauler de control, la web i la 

aplicació per el mòbil. 

   

   WCF – Tauler de  control  

 

Com l’objectiu del treball és el de controlar una in fraestructura de xarxa i de  

servidors i això no  ho  podrem reflectir en un entorn  aïllat, s’ha realitzat una aplicació que 

estarà constantment enviant la informació del seu estat a la base de dades simulant la 

diferent configuració dels diferents servidors i serveis associats a la aplicació web. 

Per tant si a la aplicació web es crea un servidor X amb n  serveis associats; aquests es 

veuran a la aplicació de panell de control per a  poder  simular qualsevol de les 

característiques associades: aturar o iniciar serveis, modificar l’activitat de les CPU, l’ús de 

la memòria i dels diferents discs durs. 

 

    Descripció dels diferents elem ents  
 

  Només entrar a la aplicació verificarà si hi ha connexió amb la base de dades, i 

en cas de ser negatiu sortirà directament sense deixar fer cap operativa després de 

mostrar un missatge informatiu. 

La pantalla inicial estarà completament desactivada a excepció de les opcions de 

menú i el botó principal per a que s’inicialitzi l’entorn i es comencin a generar dades. 

Les opcions que trobarem inicialment actives seran: 

- El botó, Inicialitza entorn: Connectarà amb la base de dades i carregarà tota la 

informació dels servidors, instal·larà el servei de Windows i l’inicialitzarà per a 

que es comencin a generar les dades i la gestió d ’aquesta. 

 

- La opció de menú,  Obrir  aplicació principal:  Ens  obrirà el navegador  

predeterminat del sistema amb la web de la aplicació inicialitzada. 

 

- La opció de menú, Obrir serveis de  Windows: Ens obrirà la consola de Windows 

on apareixen els serveis. Aquí  podrem verificar l’estat en el que es troba  el servei 

de la nostre aplicació. 
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- La opció de menú,  M anual: Ens obrirà el  manual d’usuari de la aplicació (Es  

necessari disposar del Adobe Acrobat Reader per  a la seva visió. 

 

- La opció de menú: A sobre de:  Que  ens mostra un  breu resum de versió, autor... 

de la aplicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Primers passos a realitzar  

 

El primer cop  que inicialitzem la aplicació, encara que sigui a títol informatiu, és 

interessant que s’obrin els serveis de Windows per a  verificar que  la aplicació s’està 

inicialitzant correctament. Al obrir la finestra de serveis de Windows verificarem que no hi 

ha cap servei anomenat “Server Monitor” ni instal·lat ni executant -se al sistema. La 

aplicació s’ha optimitzat per a  que no  s’hagi de  realitzar cap procés extraordinari de 

instal·lació del servei i aquest vagi sempre associat a la execució de la aplicació. 

Ara ja podem prémer  el botó  “Inicialitza l’entorn”, que és connectarà a la base de 

dades, extraurà tota la informació de configuració dels servidors i començarà a generar 

les dades del temps real (online). Alhora podrem verificar a la finestra de serveis de 

Windows si la actualitzem que s’haurà instal·lat e iniciat un servei que és el que 

monitoritzarà en tot moment la informació generada per la nostre aplicació de “Tauler de 

control”, analitzarà les dades, i en funció dels paràmetres establerts decidirà si es generen 

o no les alertes amb les seves pertinents notificacions. 

http://www.adobe.com/es/products/reader.html
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A la aplicació podrem determinar que està dividida en quatre parts molt ben 

definides. Primer tindrem un llistat amb tots els servidors que es troben actius a la base 

de dades; un cop seleccionat qualsevol d’ells es carregarà tota la seva informació a la 

resta de elements. Per un  costat estarà la informació estàtica de les seves propietats a 

“Informació del servidor”; i en funció del hardware que allí es descriu habilitarà els 

pertinents dispositius a l’apartat de Hardware. Tot  dispositiu té com a  mínim el dispositiu 

de xarxa que és el mínim que es necessita per a connectar -s’hi i extreure’n la informació. 

La resta d’elements de hardware seran barres de progrés on  es podran  definir el  seu ús o  

activitat del 0 al 100%. Per últim només s’activaran els botons dels serveis que té associat 

el servidor, permetent aturar-los e iniciar-los en tot moment. 
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Tots els serveis s’inicialitzaran en un primer moment en un  estat correcte, és a dir, els 

serveis es trobaran iniciats, la xarxa connectada, i l’ús de la memòria, CPU i discs durs al 

50%. Si anem movent-nos  d’un servidor a un altre anirem veient com s’actualitza tota la 

informació pertinent al servidor seleccionat, i s’activen i desactiven els serveis que li 

pertoquen. 

En  tot moment podrem aturar el  servei de monitorització per  a que  deixi de  generar 

dades i realitzar notificacions. Per a fer-ho ho farem mitjançant el mateix botó 

d’inicialització, que un cop està en funcionament canvia la seva funcionalitat per la de 

aturar-la. El fet d’aturar-la, atura el servei de Windows i permet que al tornar a iniciar-la 

es refresqui el llistat de Servidors per afegir-ne de  nous o  treure’n en funció de les accions 

realitzades a la aplicació web principal. 

   

  Executar modificacions per forçar alertes  

 

Un cop  tenim la aplicació i el servei funcionant ja podrem anar realitzant els canvis 

pertinents per a que es vegin reflectits a la resta d’aplicacions. 

Per defecte la aplicació està configurada per a que realitzi un procés d’anàlisi de les 

dades generades cada 30 segons. Tot  i  que  en el  mode  demostració (que es el  que estem 

realitzant de forma virtual i local) és més que suficient, en un mode real de producció 

seria abusiu per l’excés d’informació i sobre carregament de xarxa i servidors. La 

monitorització ha de ser una utilitat i no pas una càrrega. Aquest paràmetre el podrem 

modificar amb el corresponent desplegable. 

El procés natural de la aplicació serà que el Tauler de Control insereix les dades del 

temps real a la base de dades per a  cada modificació que es real itzi dintre de la  aplicació; 

el servei de Windows n funció  del interval establert, copiarà aquesta informació al històric 

de la aplicació, i realitzarà el pertinent anàlisi per saber si cal o no generar alarmes i 

realitzar la comunicació. 

Si seleccionem un servidor qualsevol i aturem un dels seus serveis, podrem veure que 

un cop  passat el temps mínim d’actualització ja es podrà veure reflectit a la resta 

d’aplicacions (mòbil i web). Tots aquests canvis que anirem fent s’aniran reflectint a 

l’històric de la aplicació amb la finalitat de veure quina ha estat la evolució de cada 

sistema. 

 

 



 

 

33 Sistema de monitorització de servidors 

Oriol Foradada Angrill  

Treball Final de Carrera - .NET 

  A la següent captura podrem veure com s’ha aturat alguns dels serveis associats 

al servidor SQL. Aturar e iniciar un servei és tant senzill com prémer el botó associat i 

aquest anirà canviant d’estat. Si entre canvi i canvi s’ha realitzat l’anàlisi per part del 

servei, això quedarà reflectit al històric, i al instant es veurà reflectit al online de la web o  

del mòbil. 

També podrem 

modificar els següents 

paràmetres del hardware 

incrementar o disminuint 

l’activitat de les CPU’s 

assignades, les unitats 

d’emmagatzament (HDD), 

l’ús de la memòria o 

connectar-lo o 

desconnectar-lo de la xarxa. 
 

 

  Com sortir de la aplicació 
 

 És important sortir correctament de la aplicació. Amb la finalitat de que la 

aplicació sigui el màxim de neta i transparenta per l’usuari, al iniciar el servei de 

monitorització (tal i com s’ha explicat anteriorment) s’instal·la i s’inicialitza el servei 

de monitorització al sistema local. Al sortir de la apl icació ja sigui per la opció de 

menú com per l’aspa automàticament aquest servei s’atura i es desinstal·la del 

sistema, deixant-lo net i en el mateix estat en el que es trobava abans d’iniciar la 

aplicació. 

  Extres 

 Les principals accions tant del aplicatiu de Tauler de Control, com del servei 

de monitorització quedaran reflectides en els logs de la aplicació. Dintre de la 

carpeta de la solució localitzarem una carpeta amb els logs diaris de la aplicació. Si 

aquesta carpeta no hi és la generarà automàticament al iniciar la aplicació. 

 

A la part d’ajuda de la aplicació hi ha un 

accés a aquest mateix manual, i a la part  del “A 

sobre de”, hi ha un breu  resum de les aplicacions de 

la solució. 
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   ASP.NET – Aplicació web  

  

 Les funcionalitats que seran comunes per a tots els usuaris de les aplicacions tant 

web com mòbil seran les que facin referència al seu usuari, a les seves notificacions 

d’alertes i al seguiment del estat real i històric dels serveis associats als servidors sobre els 

que tingui permisos. 

La aplicació web és la que agrupa de forma més visual totes les funcionalitats de la 

nostre solució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Iniciar sessió a  la aplicació 
 

Per iniciar sessió a la aplicació web només ens haurem d’orientar des de la 

pàgina principal al enllaç que apareix a la seva part superior dreta  Iniciar sessió  

Aquí ens trobarem amb la 

següent pàgina que simplement 

ens sol·licitarà el nostre nom 

d’usuari i la nostre contrasenya 

facilitada per l’administrador o bé 

que ja l’haguem canviada 

anteriorment. 
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El formulari es disposa de control de validació de camps, pel que ambdós son  

obligatoris. En cas de  login fallit mostrarà un avís pertinent conforme  l’ usuari es 

desconegut o està inactiu. Si hom no recorda la contrasenya, només posant el nom 

d’usuari correctament li generarà una contrasenya nova i se la enviarà per mail a la 

seva direcció del perfil d’usuari. Un exemple del mail resultant seria com el se güent: 

 

 

 

 

   Modificar dades personals  

 

 Un cop  iniciat sessió a la aplicació qualsevol usuari podrà modificar qualsevol de les 

seves dades personals de contacte o d’entrada a la aplicació. Havent entrat a la aplicació a 

la part superior dreta de la pantalla ens apareixeran dos hipervincles: un corresponents al 

nom del nostre usuari i l’altre per a sortir de la aplicació. 

Si entrem al usuari se’ns 

mostrarà una pantalla on poder  

modificar des de les dades de 

contacte a les de entrada a la 

aplicació, donant d’aquesta manera la 

possibilitat de que l’usuari es canviï la 

contrasenya d’accés. 

 

 

Al costat del nom al titular podem 

veure com apareix un enllaç a veure 

l’historial d’accions del usuari. Dintre 

podrem veure un  històric de les 

principals interaccions que s’ha 

realitzat amb el nostre usuari, per 

verificar si tot es correcte. 
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  Gestió d’alertes  
 

La finalitat primordial de la aplicació és la de rebre les notificacions de qualsevol 

de les incidències que es puguin produïr dintre de  la nostra infraestructura de xarxa i 

de servidors. 

Les diferents alertes les sabrem o tant si hem rebut un mail d’avís, per Twitter, 

SMS  o perquè ja ens trobem dintre de la aplicació i les estem verificant. 

Un  exemple d’una alerta podria ser un com els següents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si entrem a la aplicació al menú d’alertes ens trobarem amb un llistat on es 

trobaran totes les alertes que no hem llegit. 

Totes aquestes estaran 

ordenades en diferents pàgines de 

forma automàtica i ens descriurà 

tant el servidor, com el servei que 

l’ha provocat com l’instant en que 

s’ho produït. Si cliquem sobre 

l’estat de la que ens interessi 

analitzar veurem una pantalla nova 

a la dreta amb la descripció de la 

alerta i les seves principals 

propietats. 
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A aquesta pantalla podrem marcar la alerta com a llegida per a que  no  ens torni 

a aparèixer com simplement seleccionar-ne qualsevol altre o sortir de la pantalla. 

 Al  detall veurem la quantitat de alertes acumulades que té el servidor, i  les que 

té el servei, i d’aquesta manera ens podem  fer una  idea de quina és la gravetat del 

problema (si succeeix molt sovint, si gairebé sempre son per aquest servei o si  és el primer 

cop que succeeix). 

 Alhora, al igual que al 

mail ens informa tant del 

responsable del servidor i com 

contactar amb ell, com quina és la 

solució proposada. En el cas de 

que un  servidor tingui un  

problema amb algun servei, 

només realitzarà una notificació 

un cop  cada hora fins que torni  a 

un estat normal. 

 

    Estat d e servidors 

  

Una de les pantalles més complertes de la aplicació és la de detall de servidor. Cada usuari 

té assignats uns permisos sobre alguns serveis que pertanyen a servidors. Només que  tinguem 

accés sobre un dels serveis d’un servidor, a la pantalla “Servidors” de l menú principal ens 

trobarem amb un llistat amb una breu descripció del estat en el que es troben.  

Veurem a  primer cop  d’ull 

quin és l’estat general dels nostres servidors, 

primer si es troben en  línia, el seu nom, la  

zona a la que pertanyen, el seu nivell de 

criticitat, les alarmes que té en curs i  

l’acumulat d’alertes (ambdós en funció dels 

serveis que ens corresponen com a usuari, 

no sobre la totalitat), i el instant de la última 

alarma. 
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Com sempre tots els llistats venen paginats per a que no es formin llistats massa 

llargs i per no haver d’abusar del scroll de la pàgina. Si cliquem al enllaç del servidor 

passarem a una de  les pàgines més complertes de la aplicació pel referent a 

informació aportada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com podem veure ens trobem amb una  pantalla separada en tres parts ben 

definides. En primer terme, un resum general del servidor amb tota la informació 

que tenim sobre aquest. 

Just a sota ens trobem amb el llistat d’elements de Hardware que tenim amb el  

seu estat en temps real, els serveis  amb una icona verd  si estan correctes i vermelles 

(com es veu posteriorment) si estan aturats. Just a la seva dreta hi ha una icona 

d’una gràfica que al seleccionar el servei en qüestió se’ns refrescarà la gràfica de la 

dreta amb la seva evolució al històric. Com podem veure a la imatge següent si 

passem el ratolí per el gràfic veurem en tot  moment en  quin moment estava cada 

punt, així podem veure  quan ha  caigut i  quan s’ha restaurat o si es un  esdeveniment 

que es repeteix amb certa freqüència. 
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  Administració 

 

A partir d’aquest apartat només ens centrarem a la part d’administració donat 

fins ara s’ha explicat la part comuna per els dos perfils d’usuaris. 

Només fer login amb un usuari amb perfil del grup  d’administradors veurem que 

tindrà una opció més de menú que és la de configuració. Dintre d’aquesta veurem els 

diferents apartats de gestió d’usuaris, de servidors, d’alertes i d’aplicació. 

 

 

 

 



 

 

40 Sistema de monitorització de servidors 

Oriol Foradada Angrill  

Treball Final de Carrera - .NET 

 

  Gestió d’usuaris  

 

La gestió d’usuaris centralitzarà tota la gestió d’accés a les aplicacions  tant mòbil 

com web, els paràmetres de notificació i els permisos dels usuaris sobre els serveis 

associats als servidors. Es concentrarà en quatre pantalles: la de llistat d’usuaris, 

edició d’un usuari, creació d’un usuari i modificació i assignació de per misos. 

   Llistat d’usuaris 

 

El llistat d’usuaris serà la pantalla principal de la gestió d’usuaris. Des d’aquesta 

pàgina podrem veure el total dels usuaris creats a la aplicació, amb una breu síntesi 

dels seus camps més importants, com son: el grup al que  pertanyen, el seu estat 

(actiu / desactivat) i el seu nickname per entrar a la aplicació. 

Per a cada un  dels usuaris ens trobarem amb la opció  de desactivar -lo o activar-

lo, podrem restablir la contrasenya, o bé entrar a la serva fitxa per a  poder fer les  

modificacions que necessitem sobre el seu perfil.  

Restablir la contrasenya d’un usuari ho podrem fer de dues maneres diferents. 

Per un costat donant-li al botó pertinent li estarem enviant un mail amb una nova  

contrasenya generada automàticament a la seva compte del seu perfil; o bé entrant 

dintre de la seva fitxa i generant-la al nostre gust o segons la sol·licitud del usuari. 

Per últim dintre d’aquesta pàgina ens trobarem amb la opció de  crear un  usuari 

nou. 
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   Nou usuari 
 

Per a crear un nou usuari ens trobarem amb el següent formulari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com tots els diferents formularis de la aplicació, té implícit un control de 

verificació tant del tipus de dada introduïda com de la quantitat. Amb la finalitat 

d’assegurar la integritat de la base dades no es permet deixa en blanc camps 

obligatoris, ni que excedeixin de la seva longitud màxima. I amb la finalitat de la 

integritat de la aplicació també es verifica que la dada introduïda sigui el màxim de 

fiable possible mirant per exemple o la longitud  mínima, si el mail és vàlid, el telèfon 

d’avis de SMS es un  camp numèrics, i el de Twitter obliga a iniciar -se amb @ i  ser 

inferior a 16  caràcters, o si les contrasenyes introduïdes són idèntiques. Definirem 

també de quines maneres voldrem que rebi les not ificacions el usuari. 
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   Permisos d’usuari  
 

Un cop creat un usuari correctament o si ens trobem a la fitxa de modificar un 

usuari. Els permisos de la aplicació no son a nivell de servidor, sinó que van un pas 

més enllà i els assigna a nivell de servei de servidor. D’aquesta manera podem tenir 

usuaris que puguin seguir  i rebre notificacions només del servei del servidor que li 

interessi o li pertoqui. 

És a dir ens podrem trobar amb un  usuari del departament d’internet que vulgui 

rebre les notificacions del servidor frontal d’internet i poder-ne consultar el seu estat 

real en tot moment.  A aquest usuari li donarem accés al servei de IIS, xarxa, espai en 

disc, ús de CP U i memòria del servidor; però  altres serveis com el de  Windows 

Update o  les VMWare Tools o... no  necessita rebre-les ni saber-ne el seu estat. 

Per defecte l’usuari admin té permisos per a tots els servidors inicials, però per a 

qualsevol servidor nou només tindrà control total el usuari que s’assigni com a 

propietari o responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal i com podem observar a la anterior imatge, la pantalla es separa en tres 

parts principals, la selecció del servidor, que automàticament mostrarà les serveis 

associats, i l’estat actual dels permisos efectius per a l’usuari (a la dreta de la 

pantalla). Am b  la ajuda dels botons centrals anirem assignant i des assignant 

permisos d’un en un o de servidor en servidor. Tots els canvis s’aniran 

emmagatzemant en memòria fins que decidim salvar els canvis o bé desistim i sortim 

de la pantalla. 
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   Modificar usuari 

 

Tal i com s’ha explicat anteriorment a la pàgina de llistat d’usuaris podem fer  

dues modificacions directes d’usuari, desactivant -lo o activant-lo, i generant-li una 

nova contrasenya automàticament. 

 

 

 

 

 

 

Si seleccionem qualsevol d’ells se’ns mostrarà una pantalla idèntica a la de alta 

d’un nou usuari però ja degudament complimentada amb les dades d’aquest a 

excepció de la contrasenya que sempre estarà oculta. 

Tindrem accés a modificar qualsevol de les dades sempre i quan respectem les 

validacions pròpies del formulari. Inclús ens permetrà modificar el nom d’usuari tot i  

que si al aplicar els canvis ja existeix un altre amb el mateix nom no ens permetrà la 

modificació. El camp contrasenya si el deixem en blanc no  el  modificarà a la base de  

dades deixarà la existent configurada per el propi usuari o en el moment de la seva 

creació. També podrem modificar de quines maneres rebrà les notificacions el usuari. 

Un cop dintre també ens permetrà entrar a la pantalla d’assignació de permisos on 

es veuran reflectits els que ja té i ens permetrà modificar-los 
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   Veure l’historial d’accions del sist ema i propis d’usuari  

 

Tal i com s’explicarà a la part comuna (manual d’usuari normal), tots els usuaris 

poden modificar les seves pròpies dades accedint a l’enllaça que apareix a la part 

superior dreta de la aplicació amb el nom d’usuari que ha iniciat sessió. 

Dintre d’aquesta pantalla tothom pot veure quina ha sigut la seva activitat 

dintre de la aplicació. Qualsevol dels usuaris amb el rol d’admin istrador, els hi 

apareixerà un desplegable annex on no  només podran veure les seves accions sinó 

les de qualsevol dels usuaris de la aplicació o inclús del sistema (events no lligats a 

cap usuari, errors d’accés...) 
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  Gestió de servidors 
 

La gestió de servidors no difereix molt de la d’usuaris a excepció de tot el que 

envolta els permisos. Es centrarà en tres pantalles, la de llistat de servidors, 

modificació d’un servidor i creació d’un servidor. 

 

   Llistat de servidors 

 

Aquesta serà la pantalla principal d’administració i gestió dels servidors. Ens 

mostrarà el total dels servidors que hi ha  a  la base de dades en  funció  dels permisos 

que tingui l’usuari connectat. Per molt que  l’usuari pertanyi al grup  d’administradors 

si no té permisos sobre algun servidor aquest no li apareixerà al llistat. Amb això 

aconseguirem que podrem distribuir la gestió dels servidors entre diferents 

administradors. 

El llistat es compondrà del nom del servidor, la zona a la que pertany, el seu 

nivell de criticitat, si està habilitat i el total d’alarmes per fer-nos una idea del nivell 

de estabilitat d’aquest. Com tots els llistats de la aplicació estaran segmentats en 

diferents pàgines automàticament amb la finalitat de que la pantalla sigui més 

amigable. 

Per finalitzar, les opcions que ens proporcionarà els llistats serà la de enviar -nos 

a la pàgina de  modificació del servidor en  qüestió, podrem habilitar o deshabilitar 

qualsevol dels servidors, o bé crear-ne un de nou.  
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   Nou servidor 
 

Si creem un servidor nou  ens trobarem amb una  pantalla com la que ens mostra 

la següent imatge: 

 

 

 

 

 

 

 

Com en  tots els formularis de la aplicació hi ha un control de la validació de les 

dades introduïdes (tant per continent com per contingut). Per a donar d’alta el se rvidor 

només ens caldrà obligatòriament un nom,  donat que  la resta de variables estan 

implícites com és el cas de   una  zona,  una criticitat i un  responsable, que més  que estar 

pre-assignats, al formar part de desplegables apareix el primer de la llista.  

A partir d’aquí tot és opcional. L’únic servei obligatori que no es pot 

desseleccionar és de xarxa donat que serà bàsic per a conèixer l’estat del servidor. Per 

exemple si creéssim un dispositiu sense cap servei associat, ni memòria, ni cpu, ni discs 

durs, o podríem interpretar com un  dispositiu qualsevol de xarxa que  vulguem 

monitoritzar ja sigui un switch, router, una antena wifi.... 

El més habitual serà que vulguem gestionar servidors, per tant li assignarem una 

quantitat de memòria, cpu’s i unitats de disc. 

 Alhora també podrem  

definir quins serveis de 

Windows té aquest servidor 

que vulguem monitoritzar. Un 

cop complimentat degudament 

el formulari li donarem al botó 

de guardar i si passa el control 

de validació es generarà aquest 

servidor, auto assignant-li tots 

els seus serveis associats al 

usuari que haguem indicat com 

a responsable d’aquest 

servidor. 
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   Modificar servidor  
 

Si volguéssim modificar qualsevol dels paràmetres (a excepció del nom),  ho  

podrem fer  des de  la pantalla de modificació a  la que  accedirem des del llistat de 

servidors per el seu botó pertinent de modificació. Ens trobarem amb una pantalla 

idèntica a la de creació (veure imatge anterior), amb la única modificació que el botó  

ens indica que farem una modificació en comptes d’una creació. 

L’altre modificació que podrem realitzar 

d’un servidor es produirà des de la pantalla 

de llistat de servidors, on se’ns permetrà 

activar-los o desactivar-los en funció del 

nostre interès.  

Per integritat de la base de dades i dels 

seus històric no es permet l’esborrament de 

servidors ni usuaris per evitar errors de 

relació, ni pèrdua dels històrics de la aplicació 

ni activitat. 

  Gestió d’alertes del s serveis  
 

 La gestió de serveis es la que ens permetrà configurar per un costat els 

diferents llindars per la generació d’alertes i per l’altre el missatge que tindrà 

associat. Aquesta administració la farem des de dues  pantalles. Una que agrupa  tota 

la informació global, i l’altre que ens permetrà modificar qualsevol de les alertes. 

 

   Tipus d’alertes  

 

La pantalla principal de la gestió 

d’alertes i serveis està molt ben 

diferenciada en dues parts: la que 

conté el llistat de tots els serveis amb 

el seu títol, descripció i resolució; i per 

l’altre la configuració dels llindars que 

no salten simplement per estar o no 

actius.  
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Els paràmetres seran: 

- Temps de  CPU al 100%   No  volem que a  la mínima de  canvi que  hi  hagi  

algun procés provocant molta activitat al servidor ens llenci una alarma. 

Per tant aquí determinarem a partir de quants minuts considerem que hi 

ha algun procés enganxat que ens estarà ralentitzant la resta de serveis 

d’un servidor. 
 

- % de  memòria disponible  A partir de quin  moment  ens hem de  

preocupar per la memòria d’un servidor. Aquí definirem si és quan tingui 

menys d’un 15, 20, 5%.... 
 

- % d’espai lliure en disc disponible  A partir de quin percentatge 

determinarem que ens estem quedant sense espai disponible i ens doni  

temps a reaccionar. 
 

- Nombre de TimeOuts   Pot ser no volem que al primer error de  

connectivitat se’ns generi una alarma donat que  aquesta és pot produïr  

per diferents elements. Aquí definirem quantes alertes consecutives de 

xarxa son necessàries per generar una alerta. 

La resta d’elements son el llistat dels serveis amb la seva descripció i la seva 

resolució. Com aquestes poden anar variant en  funció  de l’empresa on  s’executi i de 

les diferents necessitats, es permet modificar donat que és el que s’enviarà per mail i 

apareixerà a les alertes creades. 

   Modificació dels missatg es de solució proposats 

 

 Per cada un dels serveis 

ens mostrarà un botó que ens 

enviarà a la pàgina de 

modificació. Si entrem dintre ens 

trobarem que podrem modificar 

qualsevol dels camps sempre 

que respectem les validacions. 
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  Paràmetres de la aplicació  
 

 La pantalla de paràmetres de la aplicació hi arribarem per la opció de menú:  

Configuració  Aplicació. Dintre podrem modificar paràmetres genèrics de la 

aplicació com el temps d’interval d’actualització. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ens trobarem amb una pantalla clarament definida en quatre parts: 

- Usuari d’accés als servidors 

 

Aquesta aplicació si la traspassem a un entorn real necessitarem 

disposar d’un usuari amb permisos d’administrador del domini per 

poder inspeccionar tant l’estat dels serveis com del servidor 

mitjançant la tecnologia WMI.  Per defecte està en blanc, tot i  que  

en producció hauria d’estar degudament omplert. 
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- Zones de servidors 
 

Tot  i que  siguin de  caire merament informatiu ens pot  ajudar a  

agrupar els servidors i en properes versions siguin motiu 

d’assignació d’usuaris (un usuari tingui permisos a tota una zona).  

Ens permet crear-ne de noves o modificar el text de les actuals. 
 

- Grups d’usuaris 
 

Al igual que  amb les zones de servidors ens permet tant  crear-ne de  

nous com modificar els existents. A excepció dels usuaris que 

pertanyen al primer grup  d’administradors, la resta dels grups per  

aquesta versió tenen els mateixos privilegis (de grup  no  d’usuari). La 

aplicació d’aquesta manera crea precedent per a que a properes 

versions es puguin assignar o treure funcionalitats per grups 

d’usuaris. 
  

- Servidor de correu 
 

Un dels pilars de la aplicació és que les alertes a part de que  quedin  

registrades a la aplicació, també es notifiquin per correu electrònic. 

Com hi  ha la possibilitat de que el servidor de  correu que  serà un  

dels servidors que estem monitoritzant falli, és aconsellable que la 

compte amb la que s’enviïn les notificacions sigui aliena a la 

infraestructura. Per defecte ve configurada la aplicació  amb una 

compte de Gmail per a  poder realitzar les proves, tot i que  es pot  

configurar sens problemes per a que enviï per el servidor de la 

infraestructura corporativa. 

Aquest apartat ens permetrà enviar un mail de prova  a la direcció 

que definim per verificar que està degudament configurat. 
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   WP7 – Aplicació mòbil  

  

La solució de Server Monitor també engloba una aplicació per Windows Phone 7. 

L’objectiu d’aquesta és principalment de consulta i ens permetrà conèixer en tot moment 

i a qualsevol lloc, si s’han produït noves alertes sobre els nostres servidors, i quin és el seu 

estat actual.  

    Iniciar sessió a  la aplicació 

 

Un cop instal·lada la aplicació ja tindrem l’accés directe al llistat d’aplicacions, i 

també està preparada per a que estigui anclada amb qualitat a la pantalla principal. 

Al iniciar la aplicació en funció de la velocitat del terminal ens mostrarà la pantalla de 

benvinguda. 
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Un a la pantalla de benvinguda, ens mostrarà les mateixes opcions que al accés 

de la web. Introduirem l’usuari i contrasenya, i en funció del procés de validació ens 

informarà d’un error o  d’un altre. Inclús si no recordem la nostre contrasenya 

introduint només l’usuari i prement on diu “No recordo la contrasenya” ens enviarà 

una nova generada aleatòriament a la nostre bústia. 

El procés de validació és el mateix per a 

totes les aplicacions per el que qualsevol 

intent d’accés, accés complert, acció, canvi 

de contrasenya.... afectarà a totes les 

aplicacions per igual i quedarà reflectit als 

registres pertinents. 

Un cop  fet login  a  la 

aplicació ens enviarà a la 

pàgina d’alertes i 

mitjançant el menú 

inferior ens podrem 

moure per les opcions 

de alertes, servidors o 

sortir de la aplicació. 

  

 

     

 

 

 

    Gestió d’alertes  

 

Un cop  havent iniciat sessió ens sortirà una pantalla amb el llistat d’alertes no 

llegides del usuari que acabi d’entrar. Es un llistat que es desplaça verticalment on 

apareixen els servidors, el servei que ha generat la alerta  i el instant en el que s’ha 

produït. 
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Si cliquem a qualsevol de elles, se’ns 

mostrarà una nova pantalla on veurem el 

detall de la alerta, on a part de les dades de 

servidor, alerta i solució proposada ens mostra 

el responsable del servidor. Una de les dades 

més significatives és que ens informa del estat 

actual d’aquest servei, el que vol dir que pot 

ser s’ha produït una alerta i ja s’ha restablert el 

servei o bé ja l’han solucionada. 

Entre les dades tindrem tant la direcció de correu electrònic com el número de 

telèfon. Si el terminal té una bústia de correu 

configurada al prémer el mail s’obrirà la 

aplicació per defecte amb la direcció de destí ja 

omplerta. I si premem on apareix el número de 

telèfon ja està configurat per a que truqui 

directament al responsable. 

 

Evidentment tindrem la opció de 

marcar la alarma com a llegida i aquesta 

desapareixerà del llistat d’alarmes pendents 

retornant al llistat en qüestió. 
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    Estat d e servidors 
 

La pantalla principal de servidors no deriva molt de la que  trobarem a la 

aplicació web. A primer cop  d’ull ens  surt el llistat dels servidors sobre els que tenim 

permisos i amb una  icona verda o  vermella ens mostrarà el seu estat actual (si té 

connectivitat o no), el seu nom i si té alarmes en curs pendents de revisar per l’usuari. 

 

Si entrem a qualsevol dels 

servidors clicant a sobre de la seva icona o 

nom se’ns obrirà una nova pantalla on 

podrem veure l’estat actual del servidor- 

En funció del  usuari amb el que 

haguem iniciat sessió veurem més o menys 

serveis. 

 

 

 

 

 

 

Aquí veurem el detall del servidor, 

on amb una mirada per sobre ja veurem 

que si està tot de color verd  és que tot  

està dintre dels llindars desitjats. I que si 

trobem punts en  vermell es que  tenim 

errors al servidor que necessiten atenció. 
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  Extres 

 

La solució engloba diferents projectes entre els quals hi ha tres amb els que  no  

interactua l’usuari. Un és el servei de Windows del que ja hem anomenat anteriorment, 

després tindrem un WebService que estarà consultant constantment una  llibreria que agrupa 

la part més important de la lògica de la aplicació, obtenint una important separació de les 

dades (SQL),  lògica de  negoci  (dll),  interfaç de  comunicació única (WebService), i  diferents 

aplicacions interactuant per el mateix enllaç web (WPF, WS, WP7)  

    Logs de la aplicació 

 

A part de deixar la majoria de 

registres al AccesLog de la base de dades, hi 

ha moltes accions que no son especifiques 

d’usuari que ens  permeten verificar el 

correcte (o  no) funcionament de les diferents 

aplicacions. Per això es genera de forma 

automàtica una carpeta dintre de la solució 

que es compila amb el nom de logs, on cada 

dia genera un fitxer on anota totes les accions 

de la aplicació 
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Objectius aconseguits 

 

 El fet de  realitzar un projecte ambiciós on  es treballés amb tant diferents tipus de  projectes 

per primer cop ha aconseguit un nivell de satisfacció molt alt d’haver -ho assolit. Tenint amb 

anterioritat una experiència nul·la en Linq, WPF o en WCF o en Serveis de Windows, CSS... s’ha 

assolit un producte força íntegre, atractiu i funcional; on conceptes com la simplicitat i la 

usabilitat han estat factors clau durant la elaboració de totes les interfícies. 

 També ha estat el primer projecte realitzat 100% sol de principi a final (inclús amb la 

proposta inicial de projecte), i això m’ha fet veure el temps que s’arriba a guanyar a l’hora 

d’implementar un projecte de software si sobre aquest s’ha dedicat el temps suficient a la 

realització d’un anàlisi i d’un disseny correctes. Dos o tres petits canvis que he volgut realit zar 

modificant el disseny conceptual de la aplicació a mitja implementació suposa uns canvis 

considerables i una pèrdua de temps significativa.  

 Per altre banda el bon anàlisi inicial i la definició de la estructura en capes ha ajudat a que 

canvis que poden semblar molt importants es converteixin en  modificacions ràpides. Per 

exemple, en últim moment  s’ha decidit afegir les notificacions via SMS i  Twitter. Si traiem el  fet  

de que com aprendre a  integrar Twitter va portar molta feina, la modificació real de  la aplicació 

va ser força  simple, on només vam haver de  modificar noms  de  variables, afegir un  parell de 

camps a la base de dades i un parell de funcions extres a la capa de negoci. Amb això veiem la 

importància de aquesta estructuració per veure com un  canvi a la capa de negoci afecta (o no  en  

funció del interès) a tota la capa de serveis i de presentació. 

 Amb l’objectiu de que la majoria del codi fos fàcilment interpretable i llegible s’ha 

estructurat al màxim possible, evitant mètodes massa llargs i am b les zones complexes 

comentar-les al màxim. També tot el que fa referència al codi font s’ha fet amb anglès per 

facilitar-ne la reutilització a qualsevol part del mon. 

 Un dels principals objectius era la reutilització del codi a  nivell professional. Donada la 

estructuració que s’ha realitzat, la solució és pot convertir amb una eina de producció 

professional sense fer uns canvis molt considerables. El principal serà substituir el projecte de 

“Tauler de Control”, per un servei de Windows que mitjançant  la tecnologia WMI vagi  

monitoritzant els servidors definits a la base de dades. 

 

 

 

 



 

 

57 Sistema de monitorització de servidors 

Oriol Foradada Angrill  

Treball Final de Carrera - .NET 

 

Millores 

 

 Hi ha moltes millores a realitzar en qualsevol projecte. Una de les parts que més costa 

definir és un quin moment defineixes els límits del producte amb la fin alitat d’entregar una 

solució. Durant el desenvolupament no pots evitar afegir millores, pensar en coses que 

facilitarien la eina, que evitarien confusió o que li donarien un valor afegit. Separaria aquest 

apartat primer com un apartat a necessitats d’implementació i futures millores. 

 Necessitats d’implementació 
 

- S’ha d’encriptar la contrasenya a la base de dades. Amb la finalitat de que 

aquesta no sigui transparent podem realitzar un Trigger per a que tant al fer  

Insert com al fer  Update  sobre la taula es modifiqui per PwdEncript(contrasenya), 

i que al comparar si es correcte utilitzar PwdCompare entre la nova i la actual. 
 

- S’ha de realitzar un Trigger o tasca de manteniment que limiti l’històric a un 

període definit de temps per a que no creixi indefinidament. 

 Futures millores  
 

- Fer que les gràfiques d’històric del servidors es pugui definir l’interval de temps a 

visualitzar. 
 

- Fer que la  aplicació de Tauler de  Control sigui dinàmica. A part de  que l’usuari 

pugui anar modificant els valors , prengui les seves pròpies decisions i modifiqui 

valors. 
 

- Que es puguin donar per llegides varies alertes alhora, es a dir, totes les d’un 

servidor, totes les d’un període de temps, o totes en general. 
 

- Afegir el concepte de no només saber si hi ha connectivitat o no, sinó també el 

temps de resposta. 
 

- La aplicació web ens permet exportar els gràfics a Excel o  JPG, però  seria 

interessant poder imprimir informes de servidors en general en PDF.  
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Conclusions 

 

 Com a introducció cal detallar la gran dificultat que ha suposat la elaboració d’aquest 

projecte. Tal i com es va comentar a la primera fita de proposta, la meva experiència en 

programació té la base principalment en el que s’aprèn durant la carrera en Java. Tot i  que a  

títol personal havia rea litzat “cosetes” això m’ha desbordat i obligat a  dedicar -hi un  temps molt  

elevat. La proporció de feina a fer  amb el temps per  realitzar -la és força just (per no  di curt).  Per  

tant realitzar un anàlisi de costos real per les hores invertides donaria un res ultat irreal donat 

que s’han realitzat moltes hores d’autoformació durant el transcurs de totes les fases del 

projecte. 

 Una de  les conclusions més importants que m’emporto de  la elaboració d’aquest treball, és 

que m’ha recordat perquè vaig iniciar els estudis de la Enginyeria Tècnica en Informàtica de 

Gestió. Durant el transcurs de la carrera es realitzen moltes assignatures que un pensa que 

s’allunyen força de  les necessitats reals de la informàtica de  gestió; però durant el transcurs del 

projecte he pogut gaudir de nou de aprendre i  de auto aprendre, de encallar -me i desencallar-

me i d’anar un pas més enllà en el que em va fer començar aquest recorregut: la programació. 

 D’aquí en trec que  el projecte no  morirà  aquí, i que  com ja he  definit anteriorment ara toca 

modificar-lo per a que sigui funcional professionalment i posar-lo en producció. 
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Fonts d’informació 
 

 La enumeració de llocs consultats per a la elaboració d’aquest projecte és segurament 

massa llarga per a ser enumerada. Tot i això es  realitzarà una enumeració dels principals llocs 

consultats i destacar per a quina temàtica. 

  Llocs de informació genèrica per qualsevol part del projecte: 

 http://msdn.microsoft.com/  

 http://www.codeproject.com/  

 http://www.codeplex.com/  

 http://www.elg uille.info/  

 http://www.elg uille.info/  

 www.asp. net 

 http://www.icona rchive.com/  

  SMS:  

 https://movilidad. jmeservicios.com/  
 

  Twitter: 

 https://dev.twitter.com/apps  

 http://www.codeproject.com/A rticles/380635/Csharp-Application-Integra tion-with-

Facebook-Twitt 

 https://github.com/da nie lcrenna/tweetsha rp  
 

  Web: 

  http://www. highcha rts.com/  

 

  Descàrrega de software per a  disseny i desenvolupament: 

 http://msdn30.e-academy.com/uocdnc_info 

 http:// www.visual-para digm.com  

 http:// crea te.msdn.com  

 http://www.justinmind.com/  

 

  Fonts documentals: 

 Visual C# 2008 -  Paso a  paso 

  Autor: John S harp 

  Editorial: A NAYA  

 

http://msdn.microsoft.com/
http://www.codeproject.com/
http://www.codeplex.com/
http://www.elguille.info/
http://www.elguille.info/
www.asp.net
http://www.iconarchive.com/
https://movilidad.jmeservicios.com/
https://dev.twitter.com/apps
http://www.codeproject.com/Articles/380635/Csharp-Application-Integration-with-Facebook-Twitt
http://www.codeproject.com/Articles/380635/Csharp-Application-Integration-with-Facebook-Twitt
https://github.com/danielcrenna/tweetsharp
https://movilidad.jmeservicios.com/
https://movilidad.jmeservicios.com/
https://dev.twitter.com/apps
https://dev.twitter.com/apps
http://www.codeproject.com/Articles/380635/Csharp-Application-Integration-with-Facebook-Twitt
http://www.justinmind.com/
https://movilidad.jmeservicios.com/
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Glossari de termes 
 

 WPF  Ac rònim d e les sigles Windows Presentation Foundation , permet el d esenvolup ament d’interfícies 

d’interacció en Windo ws.  

 WebServ ice   Col·lecció d e protocols i estàndards que serveix per intercanviar d ades entre ap licacions.  

 WS  Ac rònim d e les sigles Windows Service. Segons el context també pot fer referència a WebService.  

 WP7  Acrònim de les sigles del  sistema operat iu Windows Phone 7  

 DAL Acrònim de les sigles de Data Acc ess Layer. Fent ref erència a la capa d’acc és a d ades.  

 oAuth Open Authorization. Protocol ob ert p er p ermet la autoritz ació segura d e una API en mod e 

estàndard i simple p er ap licacions d’escriptori , mòbils i web.  

 Token Cad ena qu e facil ita el proc és d’autent ificació.  

 LinQ Langu age Integrated Qu ery. Projecte de M icrosoft que amb un llengu atge semblant al SQL p ermet 

accedir  a dif erents fonts de dad es (SQL, XML , Objectes...)  

 Complexi tat ciclo màtica P roporciona un a medició quant itativa d e la complexitat lògica d’un p rograma.  

 TimeOut  Nomenclatura qu e s’assigna al f et de que es produ eixi un tall en la comunic ació entre dos punts. 

D’orígens diversos es pot produir p er saturació d e la xarx a, prob lemes en el can al de comunicac ió...  

 SGDB  Sistema d e G estió de Bases d e Dad es. Software d edicat a s ervi r de interfície entre la bas e da d ades 

i les apl icacions que les util itzen.  

 4FN  Quarta Forma Normal en el proc és de nor mal ització d e bas es de dad es. Protegeix la integritat de les 

dades, evita redundàncies...  

 SMS  Short Message Servic e. Servei  orientat a la telefonia mòbil  que p ermet l’enviament de missatges 

curts de text.  

 Twitter  Servei d e microblogging qu e p ermet envi ar missatges de text pla d e longitud inferio r a 140 

caràcters p er a que sigu i vist p er els teus seguidors.  

 Log  Fitx er d e registre d e events d’un aplic atiu.  

 CSS  C ascading Style Sh eets – Ful ls d’estil en c ascada. Fitx er amb un a sintaxi específ ica qu e s’enc arrega d e 

la presentac ió dels elements en un a pàgina H TML o XML (XHTML).  

 ASCII Acrònim d e American Standard Code for  Information Interchange. Codi d e c aràcters b asats en 

l’alfab et l latí .  

 url  Acrònim d e Uniform Resourc e Locator. Seqüència d e caràcters en funció d ’un format estàndard 

utilitzat p er a local itzar i identific ar recursos a Internet .  

 Even tHandler .N ET – Represen ta un mètod e qu e controlarà events que no ten en dad es de event.  

 Grid Mostra els valors d’una taula on cada columna repres enta un c amp i  cada fila un registre.  

 ListBox Control que represen ta un ll istat d’elements.  

 CPU  Acrònim de l ’an glès p er les sigles Central Processing Unit. Fent ref erència als processadors d els que 

disposa un servidor. A major no mbre de processadors major càrrega d e feina pot ex ecutar simultàn iament .  

 HDD  De l’an glès Hard Disk, f a referència a les unitats de d’emmagatzament d e les que disposa cad a 

servidor. Aqu estes podran s er tant lògiques com físiqu es.  

 LAN  Acrònim d el an glès per a Local Area Network . Fa referència a la x arxa local d e l ’empresa.  

 WMI  Windows Man agement Instrumentation – Co mponent qu e exposa tota la informac ió possible d’un 

equip en ref erència al seu  estat d’us, i d els seus dispositius.  
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