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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): Amb la finalitat, context 
d’aplicació, metodologia, resultats i conclusions del treball 

En aquest document s’exposa el Treball Final de Grau de l’estudiant Guillem 

Martín Cañadó que consisteix en la implementació de un producte i la 

elaboració de la documentació del projecte. 

El producte resultant ha estat un Sistema de Gestió de Comunicats de Treball 

que té com a finalitat última substituir dos procediments elaborats actualment 

en paper per a la empresa client Dangerous Trucks ja que actualment els 

comporta molts problemes administratius i logístics. 

La metodologia emprada, donat el temps limitat per a la realització del 

projecte, serà la clàssica en cascada dividida en quatre fases. 

Els objectius són acomplerts gairebé en la seva totalitat a causa de diversos 

motius que han endarrerit les fases de disseny i implementació. 

Finalment, s’exposen les conclusions després de realitzar i queda palès que 

ha estat una experiència enriquidora i de la que se’n poden extreure lliçons 

importants alhora d’afrontar futurs projectes, com per exemple, realitzar una 

planificació més realista. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

This document set out the Final Grade student Guillem Martin Cañadó is about 

implementing a product and the preparation the project documentation. 

The resulting product is a Work Receipts Management System that replaces 

two procedures currently produced on paper for the client company Dangerous 

Trucks because currently involves many administrative and logistical 

problems. 

The methodology, given the limited time for the project will be the classic 

Cascade Deployment divided into four phases. 

The objectives are accomplished almost entirely due to several reasons that 

have delayed design and implementation phases. 

Finally, the conclusions are set out and is clear that it has been an enriching 

experience and that important lessons can be drawn to confront future projects, 

for example, making a more realistic planning. 
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1. Introducció 

 

Java EE és una plataforma de programació molt gran i amb molts components 

així que intentar encabir-los tots en aquest projecte seria impossible. El que es 

farà es utilitzar els més significatius i combinar-los amb altres tecnologies que 

ens permeten afegir noves funcionalitats. 

Aquest és un projecte real per una empresa real (on treballo) però, a petició seva, 

es faran servir dades fictícies, com el nom de la empresa. 

 

 

1.1 Context i justificació del Treball 

 

La empresa Dangerous Trucks, SA (a partir d’ara DT) de transport de 

mercaderies perilloses, vol millorar dos procediments que actualment es 

realitzen en paper i li comporten bastants problemes administratius i 

logístics: 

 

Comunicats de treball dels transportistes 

A mida que els transportistes realitzen diferents tasques relacionades amb 

el transport (càrrega, sortida, benzina, ...) han d’anar anotant la data, hora 

y lloc de cada activitat en un formulari en paper que no poden entregar 

fins a la tornada a la oficina. 

 

Llistes de comprovació 

En determinats moments del transport, els transportistes han de realitzar 

diverses comprovacions sobre el vehicle y la documentació que han de 

reflectir en un formulari de llista de comprovació. Aquestes comprovacions 

són molt importants i han de ser realitzades en moments molt concrets del 

transport perquè en el cas que es detectin incidències, aquestes afecten 

directament al transport, podent fins i tot paralitzar-lo. 

 

En ambdós casos, el principal problema pel departament administratiu de 

la empresa es que no tenen un feedback en temps real de les activitats 
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dels seus transportistes ja no reben els documents en paper fins que els 

transportistes arriben a la oficina. Això pot representar dies ja que molts 

dels transports es realitzen de España a altres països d’Europa i, per tant, 

duren més de una jornada. Això fa que s’endarrereixin processos 

administratius com el càlculs de les nòmines del transportistes (que 

depenen de les hores treballades i els kilòmetres recorreguts expressats 

en les comunicacions de treball). 

 

Un altre problema es que, en el cas de les comunicacions de treball, en 

alguns casos no concorden les hores, ubicacions i kilòmetres expressats 

al formulari amb el que estava planificat i sol ser motiu de tensions 

internes. 

 

Per últim, la empresa necessita tenir la certesa que les llistes de 

comprovació s’omplen en el moment i el lloc adequats i no pas hores més 

tard. 

 

En resum, és de suma importància per al personal d’oficina de la empresa, 

conèixer en temps real la data, la hora i les coordenades de totes les 

activitats reflectides en aquests formularis i això, actualment no és 

possible. 

 

 

1.2 Objectius del Treball 

 

Podem definir diferents objectius i a diferent nivells. En primer lloc i a nivell 

de projecte: 

 

 Aplicar els coneixements apresos al llarg de la carrera 

 

 Aprendre a utilitzar diferents eines i entorns de treball, tenint com a 

eix central la especificació Java EE 
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 Generar un producte final que permeti a la empresa DT substituir 

per complet els dos procediments en paper anteriorment 

esmentats, per un sistema digital de gestió de comunicats de treball 

format per una aplicació mòbil i una aplicació web. 

 

A nivell de producte, els objectius serien: 

 

 Aplicació mòbil 

o Ha de permetre als transportistes de DT, crear, consultar i 

actualitzar comunicats de treball. 

 

o Ha de registrar la data i hora reals, així com les 

coordenades del telèfon mòbil, al obrir i tancar comunicats i 

activitats. 

 

o Ha de poder funcionar fora de línia. 

 

 

 Aplicació web 

o Ha de permetre als treballadors d’oficina de DT, consultar 

els comunicats de treball generats des de la aplicació 

mòbil. 

 

o Ha de permetre generar en PDF els comunicats de treball, 

comunicant amb una aplicació externa fent servir el 

component JMS de Java EE. 

 

o Ha de permetre visualitzar en un mapa la ubicació des de 

la que s’han obert i tancat comunicats i activitats. 
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 Aplicació per generar informes en PDF 

o Ha de fer servir el component JMS de Java EE per rebre 

dades en format JSON i generar a partir d’elles un informe 

en PDF que guardarà en el disc local. 

 

 

1.3 Enfocament i mètode seguit 

 

Arrel de d’haver mantingut diverses reunions amb el cap de transports de 

DT, s’ha establert una sèrie de requisits i, per tal de donar solució a la 

problemàtica de la empresa, s’ha proposat i aprovat el següent projecte. 

 

S’adquiriran telèfons mòbils intel·ligents (smartphones) amb sistema 

operatiu Android per a cada un dels transportistes on s’hi instal·larà un 

client mòbil que es desenvoluparà en Apache Cordova per tal que sigui 

exportable a qualsevol dispositiu independentment del seu sistema 

operatiu. Mitjançant aquest client mòbil, els transportistes s’hauran 

identificar amb les seves credencials i podran complimentar els formularis 

que tinguin assignats. 

 

A més a més, es desenvoluparà una aplicació web amb diversos 

components de Java EE. Aquesta aplicació permetrà, per un cantó que 

els clients mòbils puguin transmetre les dades dels formularis i per l’altre, 

que els usuaris d’oficina tinguin una interfície web on poder consultar en 

temps real les activitats dels transportistes i, si ho desitgen, imprimir els 

formularis en PDF. Finalment, el sistema enviarà un correu electrònic de 

forma automàtica cada cop que un transportista realitzi una entrega de 

formulari. 

 

Cal aclarir que s’ha escollit desenvolupar un client mòbil i no pas optar per 

un client web perquè durant els transports, molts cops es passa per zones 

amb mala o nul·la cobertura de telefonia. D’aquesta manera, el client mòbil 
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pot emmagatzemar les dades en local abans de transmetre’ les de forma 

segura. 

 

També cal tenir en compte que, tot i que el desenvolupament de una 

aplicació en codi natiu Android hauria estat el desitjable (ja que els 

dispositius adquirits tenen aquest sistema operatiu), les limitacions en la 

experiència del desenvolupador i en el temps per realitzar el projecte, han 

fet que finalment s’esculli realitzar el client mòbil en Apache Cordova ja 

que requereix de una corba d’aprenentatge menys pronunciada. 

 

Cal remarcar que, en tot moment es tindrà present la interacció persona-

ordinador per a la realització de les interfícies web i mòbil. Especialment 

en quant a la propietat de retroacció ja que, cada acció que realitzi l’usuari 

sobre les interfícies tindrà sempre algun tipus de resposta visual, ja sigui 

mostrant algun resultat o un missatge informatiu. 

 

Per últim, i donat el temps limitat per a la realització del projecte, es 

seguirà un metodologia de desenvolupament clàssica en cascada amb les 

següents fases: 

 

1. Presa de requisits i planificació 

2. Disseny 

3. Programació i realització de proves 

4. Entrega 

De manera que no es passarà a una fase fins que l’anterior estigui tancada 

(o pràcticament). 

 

 

1.4 Planificació del Treball 

 

S’han tingut en compte les següents consideracions alhora de planificar el 

projecte de desenvolupament d’aquest TFG. En primer lloc, i de forma 

ideal, una jornada diària de treball serà de vuit hores. En segon lloc, una 
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setmana de feina tindrà cinc dies laborables (de dilluns a divendres) i, per 

últim, no es treballarà ni els caps de setmana ni els festius ni els ponts. 

 

El projecte es dividirà en 4 etapes: 

1. Presa de requisits i planificació 

2. Disseny 

3. Programació i realització de proves 

4. Entrega 

El següent diagrama (escapçat en tres parts per una millor visualització) 

mostra les etapes, les tasques principals a realitzar i la seva programació: 
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En quant al cost econòmic, la següent taula mostra el cost per hora i 

jornada en funció del rol executat (en el cas que el projecte es 

subcontractés): 

Rol Cost per hora Cost per jornada de 8 

hores 

Gestió / Administració 20 € 160 € 

Disseny / Investigació 25 € 200 € 

Programació 30 € 240 € 

 

 

Addicionalment, s’inclou el preu dels terminals mòbils escollits per 

assignar als transportistes de DT: 

Dispositiu Cost unitari Unitats Cost total 

Samsung J5 2016 156,34 € 30 4.690,20 € 

 

 

Per tant, el cost total del projecte seria de: 

Concepte Cost unitari Quantitat Cost 

Gestió / 

Administració 

160 € / dia 23 dies 3.680,00 € 

Disseny / 

Investigació 

200 € / dia 25 dies 5.000,00 € 
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Programació 240 € /dia 43 dies 10.320,00 € 

Samsung J5 2016 156,34 € / 

dispositiu 

30 4.690,20 € 

TOTAL   23.690,20 € 

 

Aquest pressupost és només a títol orientatiu en el cas que el projecte es 

subcontractés i els preus no inclouen l’IVA. 

 

 

1.5 Eines, entorns i formats 

 
Per a dur a terme el nou sistema, es treballarà principalment amb les següents 
eines: 

 

Eclipse [5.3.1] 

És un entorn integrat de desenvolupament (IDE en anglès)  gratuït i de 

codi obert amb un gran nombre de funcionalitats que faciliten la 

programació i execució dels diferents components d’un desenvolupament 

de programari. Es presenta en diverses varietats segons el llenguatge 

utilitzat i en aquest cas es farà servir la versió per Java EE 

 

Sourcetree [5.3.2] 

Es tracta de un sistema de control de versions gratuït desenvolupat per la 

empresa Atlassian. Inclou una implementació de GIT i un interfície gràfica 

molt amigable que facilita les diferents tasques pròpies del control de 

versions. En aquest cas, donat que el desenvolupament del projecte serà 

individual, no s’utilitzarà Sourcetree per compartir i mantenir actualitzat el 

codi font entre diferents programadors sinó per ajudar-me a mi a portar un 

correcte control de les diferents versions del meu codi. 

 

Java EE  [5.3.3] 

És una plataforma de programació que especifica una sèrie de estàndards 

pel desenvolupament de aplicacions empresarials. Està formada per 
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diversos components, cadascun dels quals especifica un sistema concret. 

En aquest projecte es faran servir diversos d’aquests components: 

 

EJB 

Aquest component s’utilitza per programar la capa de negoci en 

una aplicació Java EE. Permet interconnectar les capes de 

persistència i presentació tot aplicant les regles de negoci 

necessàries segons el context de l’aplicació. 

 

JPA 

Aquest component s’utilitza per programar la capa de persistència 

en una aplicació Java EE. Permet interactuar amb les diferents 

taules de una base de dades relacional. 

 

JSF 

Aquest component s’utilitza per programar la capa de presentació 

en una aplicació Java EE. Mitjançant diverses etiquetes, s’integra 

amb codi HTML, CSS i Javascript per generar les pagines finals, 

amb les que interactuen els usuaris, amb contingut procedent de 

les capes de negoci i persistència. Per aquest projecte, utilitzarem 

la llibreria PrimeFaces [5.3.4] ja que aporta funcions avançades de 

presentació amb molt poc codi. 

 

JMS 

Aquest component, permet desenvolupar sistemes de missatgeria 

entre aplicacions per tal que es puguin comunicar de forma 

asíncrona i desacoblada en el temps i l’espai. Això ens permetrà 

que la aplicació principal pugui enviar comunicacions a altres 

aplicacions dedicades a altres tasques (com generar correus o 

informes PDF). 

 

MySQL [5.3.5] 

Un gestor de bases de dades relacionals de codi obert i gratuït amb gran 

capacitat i estabilitat per desenvolupar projectes de qualsevol mida. 
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Apache Cordova [5.3.6] 

És un framework (de codi obert i gratuït) de desenvolupament 

d’aplicacions per a dispositius mòbils compatibles amb diferents 

plataformes (Android, iOS, Windows Phone, ...). Les aplicacions 

s’implementen en HTML, CSS i JS i el framework s’encarrega d’enllaçar 

el codi amb les funcions del sistema operatiu mòbil que sigui mitjançant 

una capa intermitja i un sistema de complements (pluguins). 

 

Jquery Mobile [5.3.7] 

És un framework (entorn de treball) basat en HTML5 i Javascript que 

permet implementar, amb menys codi i més fiabilitat, interfícies web per a 

multitud de dispositius i formats de presentació. S’integra molt bé amb 

Apache Cordova perquè aquest últim principalment encapsula pàgines 

web fetes amb HTML5, Javascript i CSS. 

 

Android SDK [5.3.8] 

És un equip de desenvolupament de programari (SDK en anglès) que 

conté les eines necessàries per programar aplicacions natives o que 

necessiten utilitzar algunes funcions pròpies dels sistemes Android. 

 

Jasperreports [5.3.9] 

Es tracta de una llibreria Java que permet realitzar informes en diferents 

formats (principalment PDF i Excel) a partir de objectes i col·leccions 

d’objectes Java. Junt amb la extensió de Eclipse Jaspersoft Studio, es 

poden dissenyar fàcilment plantilles d’informes per després omplir-les 

amb les dades necessàries en temps real. 

 

JSON [5.3.10] 

És un format de representació textual de dades molt lleuger i standaritzat. 

L’utilitzarem com a format de comunicació entre el servei web i l’aplicació 

mòbil 
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1.6 Breu sumari de productes obtinguts 

 

A la finalització del projecte, s’han obtingut tres productes principals: 

 

 Una aplicació mòbil amb la que els transportistes poden 

complimentar els seus comunicats de treball 

 

 Una aplicació en Java EE que fa alhora les funcions de aplicació 

web perquè els usuaris d’oficina puguin consultar els comunicats 

de treball del sistema, i de servei web amb el que l’aplicació mòbil 

interactua per llegir i escriure les dades necessàries. 

 

 Una aplicació que genera informes PDF a partir de dades en 

format JSON rebudes a través de una cua JMS. 

 

 

1.7 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

 

2. Disseny 

En aquest capítol s’inclou el disseny preliminar del sistema des de 

diferents nivells (d’ús, d’estructura, de interfície, etc.). 

 

3. Implementació 

Inclou, per un cantó una descripció dels canvis que ha tingut la 

implementació final en front del disseny inicial i, per l’altre, quins han 

estat els principals reptes que s’han presentat durant la implementació 

i com s’han superat. 

 

 

4. Conclusions 
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Aquest capítol inclou les conclusions obtingudes a la finalització del 

projecte i un breu anàlisi sobre dels seus motius i causes. 

 

 

5. Bibliografia 

Inclou una llista numerada de les referències bibliogràfiques utilitzades 

dins la memòria. 

 

 

6. Annexos 

Conté aquella informació massa extensa per incloure dins la memòria 

i que té un caràcter autocontingut (per exemple, manuals d’usuari, 

manuals d’instal·lació, etc.). 
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2. Disseny 

 

2.1 Casos d’ús 

 

1) Aplicació web 

 CU_W0: Autenticació 

 CU_W1: Llistar comunicats 

 CU_W2: Consultar comunicat de treball 

 CU_W3: Generar PDF 

 CU_W4: Consultar llista de comprovació 

 CU_W5: Sortir 

 

 

 

2) Aplicació mòbil 

 CU_M0: Autenticació 

 CU_M1: Gestionar comunicats 

 CU_M2: Gestionar activitats 

 CU_M3: Gestionar llista 

 CU_M4: Sortir 
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2.2 Fitxes de casos d’ús 

 

1) Aplicació web 

 CU_W0: Autenticació 

Precondició: L’usuari no està autenticat. Es mostra la pantalla 

d’autenticació (P_W0). 

Dades d’entrada: El nom d’usuari i la clau de pas. 

Dades de sortida: La pagina de llistat de comunicats (P_W1). 

Postcondició: L’usuari està autenticat. Es carrega la pàgina de llistat 

de comunicats (P_W1). 

Flux alternatiu: Si el resultat de la autenticació és negatiu, es mostra 

un error a la pantalla de autenticació. 

 

 

 CU_W1: Llistar comunicats 

Precondició: Es mostra una pantalla amb un desplegable per escollir 

un dels transportistes disponibles (P_W1). 

Dades d’entrada: Un transportista. 

Dades de sortida: Una llista dels comunicats de treball d’un 

transportista. 

Postcondició: Es mostra a la mateix pantalla una taula amb la llista 

de comunicats del transportista escollit. 
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Flux alternatiu: Si no es troben dades pels paràmetres d’entrada, es 

mostra un missatge informatiu per pantalla. 

 

 

 CU_W2: Consultar comunicat de treball 

Precondició: Es mostra una pantalla amb una llista de comunicats 

d’un transportista (P_W1). 

Dades d’entrada: L’identificador del comunicat escollit. 

Dades de sortida: El comunicat escollit. 

Postcondició: S’han obtingut les dades d’un comunicat. Es mostra 

una nova pantalla amb les dades del comunicat de treball escollit 

(P_W2). 

Flux alternatiu: No n’hi ha. 

 

 

 CU_W3: Consultar llista de comprovació 

Precondició: Es mostra una pantalla amb les dades d’un comunicat 

amb el detall de les seves activitats i un botó amb un enllaç a la llista 

de comprovació de les activitats que en tinguin (P_W2). 

Dades d’entrada: L’identificador de la llista de comprovació escollida. 

Dades de sortida: Les dades d’una llista de comprovació 

Postcondició: Es mostra una nova pantalla amb les dades de la llista 

de comprovació escollida (P_W3). 

Flux alternatiu: No n’hi ha. 

 

 

 CU_W4: Generar PDF 

Precondició: Es mostra una pantalla amb les dades d’un comunicat 

de treball junt amb un botó per generar un informe en PDF (P_W2). 

Dades d’entrada: El comunicat 

Dades de sortida: S’escriu al disc un fitxer PDF amb la informació del 

comunicat de treball. 
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Postcondició: S’ha generat un PDF amb les dades de l’element 

escollit. Es mostra per pantalla un missatge amb el resultat de la 

operació. 

Flux alternatiu: No n’hi ha. 

 

 

 CU_W5: Sortir 

Precondició: Es mostra una pantalla que requereixi estar autenticat. 

Dades d’entrada: L’identificador d’usuari. 

Dades de sortida: La confirmació de la operació. 

Postcondició: L’usuari ja no està autenticat. Es mostra la pantalla 

d’autenticació (P_W0). 

Flux alternatiu: No n’hi ha. 

 

 

 

2) Aplicació mòbil 

 CU_M0: Autenticació 

Precondició: L’usuari no està autenticat. Es mostra la pantalla 

d’autenticació (P_M0). 

Dades d’entrada: El nom d’usuari i la clau de pas. 

Dades de sortida: L’usuari autenticat. 

Postcondició: L’usuari està autenticat. Es carrega la pagina de gestió 

de comunicats  (P_M1). 

Flux alternatiu*: Si la validació o el resultat de la autenticació és 

negatiu, es mostra un error a la pantalla de autenticació. 

 

 

 CU_M1: Gestió de comunicats 

Aquest cas d’ús agrupa les quatre accions possibles que permetrà 

realitzar el sistema amb els comunicats de treball. Totes elles 
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s’executen des de la pantalla de gestió de comunicats (P_M1). A 

continuació es detallen les particularitats de cadascuna: 

 

i) CU_M1.1: Nou comunicat 

Precondició: Es mostra una pantalla amb un botó per obrir un nou 

comunicat de treball (P_M1). L’usuari selecciona obrir un nou 

comunicat de treball. 

Dades d’entrada: L’identificador d’usuari. 

Dades de sortida: El nou comunicat i la confirmació de la operació. 

Postcondició: S’ha creat un nou comunicat de treball per l’usuari. 

Es mostra una nova pantalla amb el formulari de comunicat de 

treball en blanc, tret de la data i hora de creació (P_M2). 

Flux alternatiu*: Si hi ha algun problema es mostra un missatge i 

es roman a la mateixa pantalla. 

 

ii) CU_M2: Consultar comunicat 

Precondició: Es mostra una pantalla amb un botó per consultar 

l’últim comunicat de treball (P_M1). L’usuari selecciona consultar 

l’últim comunicat. Només es pot consultar un comunicat si te el 

camp ‘obert’ a ‘cert’. 

Dades d’entrada: L’identificador d’usuari. 

Dades de sortida: El comunicat escollit i la confirmació de la 

operació. 

Postcondició: Es mostra una nova pantalla amb el formulari de 

dades del comunicat (P_M2). 

Flux alternatiu*: Si hi ha algun problema es mostra un missatge i 

es roman a la mateixa pantalla. 

 

iii) CU_M3: Tancar comunicat 

Precondició: Es mostra una pantalla amb les dades del comunicat 

i un botó per finalitzar-lo (P_M2). L’usuari selecciona finalitzar el 

comunicat de treball. 

Dades d’entrada: L’identificador del comunicat. 
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Dades de sortida: Confirmació de la operació. 

Postcondició: El camp ‘obert’ del comunicat s’ha actualitzat a ‘fals’ 

i es retorna a la pantalla inicial de gestió de comunicats (P_M1). El 

camp ‘oberta’ de les activitats i fases del comunicat, s’han 

actualitzat a ‘fals’ si no ho estaven ja, i s’ha registrat la data i la hora 

de tancament. 

Flux alternatiu*: Si hi ha algun problema es mostra un missatge i 

es roman a la mateixa pantalla. 

 

iv) CU_M4: Actualitzar comunicat 

Precondició: Es mostra una pantalla amb les dades del comunicat 

i un botó per desar-lo (P_M2). L’usuari selecciona desar el 

comunicat de treball. 

Dades d’entrada: El comunicat de treball. 

Dades de sortida: El comunicat de treball actualitzat i la 

confirmació de la operació. 

Postcondició: Les dades del comunicat s’han actualitzat al 

sistema. Es mostra la mateixa pantalla. 

Flux alternatiu*: Si hi ha algun problema es mostra un missatge i 

es roman a la mateixa pantalla. 

 

 

 CU_M2: Gestió d’activitats 

Aquest cas d’ús agrupa les quatre accions possibles que permetrà 

realitzar el sistema amb les activitats de un comunicat. A continuació 

es detallen les particularitats de cadascuna: 

 

i) CU_M2.1: Nova activitat 

Precondició: Es mostra una pantalla amb les dades d’un 

comunicat de treball i un botó per obrir una nova activitat (P_M2). 

Dades d’entrada: L’identificador del comunicat. 

Dades de sortida: La nova activitat. 
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Postcondició: S’ha creat una nova activitat pel comunicat 

seleccionat. Es mostra una nova pantalla amb el formulari de 

activitat en blanc (P_M3). El camp ‘oberta’ de la resta d’activitats 

del comunicat, s’han actualitzat a ‘fals’ si no ho estaven ja, i s’ha 

registrat la data i la hora de tancament. 

Flux alternatiu*: Si hi ha algun problema es mostra un missatge i 

es roman a la mateixa pantalla. 

 

ii) CU_M2.2: Consultar activitat 

Precondició: Es mostra una pantalla amb una llista de botons per 

consultar les activitats d’un comunicat (P_M1). L’usuari selecciona 

consultar una activitat. 

Dades d’entrada: L’identificador de la activitat. 

Dades de sortida: La activitat escollida. 

Postcondició: Es mostra una nova pantalla amb el formulari de 

dades de la activitat (P_M2). 

Flux alternatiu*: Si hi ha algun problema es mostra un missatge i 

es roman a la mateixa pantalla. 

 

iii) CU_M2.3: Tancar activitat 

Precondició: Es mostra una pantalla amb les dades d’una activitat 

i un botó per finalitzar-la (P_M2). 

Dades d’entrada: L’identificador de la activitat. 

Dades de sortida: La confirmació de la operació. 

Postcondició: El camp ‘oberta’ de la activitat i de les fases de les 

seves llistes (si en té) s’ha actualitzat a ‘fals’. Es mostra la pantalla 

de detall del comunicat de treball (P_M1). 

Flux alternatiu*: Si hi ha algun problema es mostra un missatge i 

es roman a la mateixa pantalla. 

 

iv) CU_M2.4: Actualitzar activitat 

Precondició: Es mostra una pantalla amb les dades de la activitat 

i un botó per desar-lo (P_M2). L’usuari selecciona desar el 



20   

comunicat de treball. Només es pot actualitzar una activitat si te el 

camp ‘oberta’ a ‘cert’. 

Dades d’entrada: La activitat. 

Dades de sortida: La activitat amb les dades actualitzades i la 

confirmació de la operació. 

Postcondició: S’han actualitzat a base de dades les dades de 

l’activitat. Es roman a la mateixa pantalla. 

Flux alternatiu*: Si hi ha algun problema es mostra un missatge i 

es roman a la mateixa pantalla. 

 

 

 CU_M3: Gestionar llista 

Aquest cas d’ús agrupa les tres accions possibles que permetrà 

realitzar el sistema amb les llistes de una activitat de un comunicat. A 

continuació es detallen les particularitats de cadascuna: 

 

i) CU_M3.1: Consultar llista i fases d’una llista 

Precondició: Es mostra en pantalla les dades d’una activitat i un 

botó per consultar la llista de comprovació, només si és una activitat 

de transport (P_M3). 

Dades d’entrada: L’identificador de la llista. 

Dades de sortida: La llista escollida. 

Postcondició: Es mostra una nova pantalla amb les fases de la 

llista en seccions desplegables (P_M4). 

Flux alternatiu*: Si hi ha algun problema es mostra un missatge i 

es roman a la mateixa pantalla. 

 

ii) CU_M3.2: Actualitzar fase 

Precondició: Es mostra una pantalla amb els requisits de una fase 

i un botó per guardar-la. L’usuari escull desar la fase (P_M4). 

Dades d’entrada: La fase amb els seus requisits. 

Dades de sortida: La fase amb els requisits actualitzats. 
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Postcondició: S’han actualitzat a base de dades les dades de la 

fase. Es roman a la mateixa pantalla. 

Flux alternatiu*: Si hi ha algun problema es mostra un missatge i 

es roman a la mateixa pantalla. 

 

iii) CU_M10: Següent fase 

Precondició: Es mostra una pantalla amb els requisits de una fase 

i un botó per passar a fase següent. L’usuari escull canviar de fase 

(P_M4). 

Dades d’entrada: L’identificador de la llista. 

Dades de sortida: L’estat de la fase actual ha canviat a ‘tancada’. 

Postcondició: El camp ‘oberta’ de la fase s’ha actualitzat a ‘fals’. 

Es roman a la mateixa pantalla. 

Flux alternatiu*: Si hi ha algun problema es mostra un missatge i 

es roman a la mateixa pantalla. 

 

* Degut a l’alt risc de no tenir cobertura mòbil durant la operativa amb la 

aplicació mòbil, tots els casos d’us comparteixen un flux alternatiu que 

consisteix en informar a l’usuari en el cas que no tingui cobertura per 

realitzar les operacions. S’està estudiant la possibilitat que les dades 

s’emmagatzemin en local fins que el dispositiu recuperi la cobertura i 

es puguin enviar. 

 

 

 

2.3 Prototipus de pantalles 

 

1) Aplicació web 

 P_W0: Pantalla d’autenticació 
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Comunicacions de treball

Usuari:

Clau de pas:

Autenticar

Missatge d error si falla la validació o la autenticació

 

 

 

 P_W1: Pantalla de llista de comunicats 

Comunicacions de treball

Ecollir un conductor

Conductor 3

Conductor 2

Conductor 1

Llista de comunicats de treball

Id

1

2

3

4

Inici

12/04/2017

11/04/2017

10/04/2017

07/04/2017

Fi

12/04/2017

11/04/2017

10/04/2017

08/04/2017

Detall

Sortir

 

 

 

 P_W2: Pantalla de detall de comunicat 
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Comunicacions de treball

Activitats

{inici} {fi}

{inici} {fi}

{inici} {fi}

Inici: Fi:

Activitat 1

Activitat 2

Generar en PDF

Llista de comprovació

Comunicat de treball

Id: Transport:

Vehicle: Remolc:

Sortir

 

 

 

 P_W3: Pantalla de llista de comprovació 

Comunicacions de treball

Fases

{inici} {fi}

{inici} {fi}

Fase 1

Fase 2

Llista de comprovació

Requisit1: Requisit2:

Requisit3: Requisit4:

Sortir
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2) Aplicació mòbil 

 P_M0: Pantalla d’autenticació 

 

 

 

 P_M1: Pantalla de gestió de comunicats 
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 P_M2: Pantalla de detall de comunicat 

 

 

 

 P_M3: Pantalla de detall d’activitat 
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 P_M4: Pantalla de detall de llista de comprovació 
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2.4 Disseny relacional de la base de dades 
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2.5 Diagrama de classes principals 

 

 

 

 Els usuaris poden ser de dos tipus (oficina o transportista) i només 

aquests últims poden tenir comunicats de treball. 

 Les activitats poden ser de cinc tipus (càrrega, transport, 

desplaçament, transport públic o manteniment) i només les de tipus 

transport poden tenir llista de comprovació. 

 Pels comunicats i les activitats, interessa desar la data i hora de 

creació i tancament tant reals com les que comunica el 

transportista, ja que la empresa es vol assegurar que realment es 

comuniquen les dades quan toqui. 

 Les llistes de comprovació tenen fases amb diferents requisits. Les 

fases s’han de complimentar en l’ordre que indica el camp ‘ordre’. 

 El camp ‘valor’ dels requisits, poden tenir tres valors possibles (‘Bé’, 

‘Malament’ o ‘No aplica’). 
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 Les llistes, i les seves classes dependents (fase, requisit), es poden 

crear a partir de plantilles. Per això es creen també les classes 

TipoLista, TipoFase i TipoRequisito. 

 

 

 

2.6 Diagrama d’arquitectura 

 

En el següent diagrama podem observar la estructura general del 

projecte: 

 

 

Es pot observar que segueix el model client-servidor i que contempla dos 

tipus de clients: 

 Client web 

Qualsevol navegador web. 

 

 Client mòbil 

Una aplicació mòbil híbrida desenvolupada amb Apache Cordova. 

Farà ús de les funcions exposades pel component servei web. 
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En quant a la part servidora, segueix el model de tres capes: 

 Presentació 

Aquesta capa, al seu torn, segueix el model MVC: 

o Model 

És la capa que implementa les operacions que es demanen 

a través del controlador i que al seu torn fan ús de la capa 

de negoci per obtenir resultats. S’implementarà amb el 

component ManagedBeans amb una relació 1 a 1 amb les 

vistes. És a dir, hi haurà un ManagedBean per cada vista 

definida a l’aplicació web. 

 

o Vista 

Són les pantalles que mostraran la informació al client i que, 

a través de la capa controlador, obtindran o entregaran les 

dades necessàries. S’implementaran amb components 

Facelet estàndard a més de fer ús de la llibreria Primefaces. 

 

o Controlador 

És la capa intermitja que rep les sol·licituds de les vistes i les 

enllaça amb les operacions definides a la capa model. Com 

que farem ús de la implementació estàndard de JSF, no 

caldrà implementar-lo. 

 

 Negoci 

La capa de negoci fa d’intermediari entre les altres dues capes, 

obtenint dades de la capa d’integració i servint-les a la capa de 

presentació i al servei web. Aquesta capa serà la encarregada de 

aplicar les diferents regles de negoci pròpies del projecte, com per 

exemple, comprovar el tipus de una nova aplicació per decidir si 

assignar-li, o no, una llista de comprovació. S’implementarà fent ús 

del component EJB (de sessió i sense estat) i tindrà dos tipus de 
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implementació en funció de a quin tipus de client hagi de servir les 

dades: 

o Local 

Com que la capa de presentació s’implementarà dins els 

mateix projecte i servidor, farem ús d’una interfície local per 

accedir al component EJB ja que això millora 

considerablement el rendiment. 

 

o Remot 

Com que l’aplicació client mòbil serà externa, no ens queda 

més remei que implementar una interfície remota per accedir 

a un EJB que donarà servei al client a través de un servei 

web de tipus REST. 

 

 Integració 

És la encarregada d’emmagatzemar els objectes de la aplicació, 

les classes definides al punt anterior, a una base de dades 

relacional MySQL. Per això, farà ús del component JPA a través de 

la implementació Hibernate nativa de JEE. 

 

Per últim, farem ús del components JMS de la especificació JEE7 per 

comunicar el projecte principal amb un projecte extern. Aquest projecte 

romandrà esperant missatges JMS a una cua i, en rebre’ls, n’utilitzarà la 

seva informació en format JSON per generar i desar al disc local un 

informe en PDF. 
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3. Implementació 

 

3.1 Canvis respecte el disseny inicial 

 

En posteriors reunions amb el cap de departament de transports de DT, s’han 

modificat lleugerament alguns requisits a diferents nivells: 

 

Pantalles de gestió d’activitats i llistes 

o Aplicació web 

Finalment, s’ha decidit que no és vol una pantalla per gestionar 

cada tipus de recurs (comunicats, activitats i llistes) i s’ha optat per 

unificar-ho tot en una sola pantalla que integra el detall del 

comunicat seleccionat en un component de tipus dialog de 

PrimeFaces. Aquest és, bàsicament, una capa que s’omple i 

mostra amb les dades del comunicat que es selecciona a la taula 

de la pantalla principal. A més a més, per millorar la visualització de 

les dades de les diferents activitats, s’ha fet ús d’un component de 

tipus accordionPanel (també de PrimeFaces) que mostra les 

activitats com una llista plegada amb la que podem accedir a cada 

una fent clic a la seva capçalera i desplegant-la. 

 

El mateix s’ha utilitzat per mostrar el detall de una llista de 

comprovació de una activitat, obrint un nou dialog i on les fases de 

la llista es representen amb un accordionPanel per facilitar la seva 

visualització. 

 

Aquestes capes (els dialogs) són altament interactives ja que 

poden ser desplaçades, maximitzades i tancades amb la icona ‘X’ 

o prement la tecla Esc. 

 

 

o Aplicació mòbil 
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Com en el cas anterior, per reduir el nombre de pantalles però,  

tenint en compte les limitacions d’espai de les pantalles dels 

telèfons mòbils, s’ha unificat en una sola pantalla les dades d’un 

comunicat junt amb les de les seves activitats. A diferencia de 

l’aplicació web, no ha calgut utilitzar capes però si l’equivalent al 

accordionPanel en Jquery Mobile (collapsible-set) que té el mateix 

comportament que el component de PrimeFaces. 

 

 

Comunicacions per mail 

Finalment, el cap de departament de transports de DT ha sol·licitat no 

implementar aquesta funcionalitat ja que considera que rebre tal volum 

notificacions per correu no ajudarà a la operativa, sinó tot al contrari. 

Considera que el poder accedir en qualsevol moment a l’aplicació web i 

visualitzar les dades dels comunicats en temps real ja és suficient. 

 

 

Camps de les activitats 

S’han inclòs camps addicionals per a les activitats com son els 

comptaquilòmetres inicial i final. Aquests s’han inclòs tant a l’aplicació 

mòbil com a la web. 

 

 

Dades resum 

S’han inclòs a les activitats, camps de resum per emmagatzemar la suma 

de kilòmetres i el temps total d’activitat en format numèric (en milisegons) 

i textual (en dies, hores i minuts). 

Per un canto, el temps total es calcula quan es tanca l’activitat, i es la 

diferencia entre la data i hora de tancament i d’inici reals. Per l’altre cantó, 

els kilòmetres totals són, evidentment, la diferencia entre els 

comptaquilòmetres final i inicial i, es calcula cada cop que modifica algun 

dels camps anteriors. 
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Els mateixos camps de resum s’han afegit als comunicats de treball però, 

en aquest cas, com la suma dels mateixos camps de totes les seves 

activitats finalitzades. D’aquesta manera, a la pantalla principal de 

l’aplicació web podem mostrar els quilòmetres i el temps total de cada 

comunicat de treball. En aquest cas, els camps de resum es calculen cada 

cop que es demanen les dades de un comunicat, així ens assegurem que 

sempre mostren les dades actualitzades. 

 

 

 

3.2 Punts conflictius i solucions aplicades 
 

Referencies circulars JPA 

En el cas dels mètodes del servei web, com que han de retornar objectes 

en format JSON, ens hem trobat amb un problema al deixar fer 

automàticament al sistema la serialització dels objectes JPA a JSON. 

Principalment, es generen referencies cícliques entre aquells objectes que 

tenen una relació de ‘un a molts’ que provoca un bucle infinit i genera 

JSONs absurdament grans i repetitius. 

 

Des de un principi es va descartar la possibilitat de per una serialització 

manual ja que això aniria en contra del esperit del projecte que és utilitzar 

Java EE i tecnologies afins per facilitar i sintetitzar el màxim possible el 

codi i el procés de desenvolupament. De manera que es va intentar una 

solució ‘elegant’ a aquest problema. 

 

Al no trobar informació rellevant sobre el problema a les documentacions 

oficials de Java EE [5.1.1] i Wildlfly [5.1.2], es va cercar a diferent fòrums 

(en especial a StackOverflow [5.2.1]) solucions proposades per altres 

desenvolupadors. D’entre diverses opcions, s’ha optat per importar una 

llibreria anomenada jackson-databind. Si es troba present en el projecte, 

s’encarrega automàticament de la serialització en JSON i també es troba 

amb el mateix problema de referències cícliques però, en aquest cas, 

incorpora una anotació molt útil anomenada @JsonIgnore que, posada 
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sobre les propietats problemàtiques de les entitats JPA, fa que no es 

serialitzin a JSON, evitant així el problema. 

 

 

Actualitzacions JSON 

En aquest cas, el problema el vàrem tenir en el sentit contrari de la 

comunicació entre el servei web i l’aplicació mòbil, és a dir, al deserialitzar 

els JSON rebuts en entitats JPA per posteriorment persistir els seus 

canvis. Aquest problema va ser, en part, conseqüència directa de la 

solució aplicada en cas anterior, i és que com que la aplicació mòbil rebia 

entitats serialitzades amb menys camps, les retornava també sense 

aquests camps. 

 

Això unit al fet que, JPA no permet fer actualitzacions parcials d’entitats 

(uns camps si i altres no) i, com en el cas anterior, volíem un codi el més 

net i ‘elegant possible’ ens va plantejar un nou repte. I al igual que en el 

cas anterior, no vàrem trobar cap solució a la documentació oficial i si a 

StackOverflow [5.2.2] i no va ser altre que, implementar entitats JPA 

copies de les existents però en una versió reduïda només amb aquelles 

propietats que sabem segur transmetrà la aplicació mòbil. 

 

Per exemple, per actualitzar una activitat, s’implementa la entitat 

ActividadUpdateJPA que és igual a la original ActividadJPA però sense el 

camp ‘parte ParteJPA’ (entre d’altres). Al estar enllaçades a la mateixa 

taula de la base de dades, les operacions no generen conflictes i la 

persistència resulta coherent. 

 

D’aquesta manera, els mètodes d’actualització del servei web es 

redueixen a cridar la instrucció ‘merge(entitat)’ 

 

 

Respostes del servei web 

Més que un problema, aquest cas responia a la voluntat de tenir un format 

unificat per les respostes del servei web de manera que poguéssim 
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transmetre qualsevol tipus de dada (entitat JPA, String, etc.). A mes a 

mes, volíem poder generar els missatges de confirmació des de el mateix 

servei web i no pas implementar-los directament a la aplicació mòbil així, 

en el cas que els necessitéssim canviar no caldria generar i distribuir un 

nou arxiu APK. 

 

Amb aquesta idea, vàrem cercar informació a diferents mitjans i finalment 

ens vàrem basar en un treball final de màster del repositori documental de 

la UOC [5.2.2]. En aquell treball es planteja la implementació de una 

classe Resposta amb diversos camps i un d’ells de tipus genèric [5.1.3]. 

Això permet no haver de declarar el tipus de dades fins que es crea una 

instancia concreta de Resposta i es per això que ens va semblar perfecte 

pels nostres propòsits. Per tant, finalment vàrem implementar la classe 

RespuestaRest on definim un codi de resposta, un missatge, el tipus de 

dades i les dades en si com a tipus genèric i, la aplicació mòbil s’ajuda de 

la informació d’aquestes propietats per aplicar la seva lògica de negoci i 

presentació. 

 

 

CORS 

Després de aconseguir muntar un entorn de desenvolupament funcional, 

tasca gens senzilla, les proves amb l’aplicació mòbil les realitzarem amb 

un plugin de Eclipse anomenat JBoss Hybrid Mobile Tools + CordovaSim 

però un cap gairebé enllestida la fase d’implementació ens vàrem trobar 

amb la desagradable sorpresa que el codi que era funcional al simulador 

de Cordova, no ho era en els emuladors Android ni en els propis telèfons. 

Això va necessitar de una nova ronda de investigació, documentació i 

proves però, finalment vàrem identificar i corregir la causa que no era una 

altra que la limitació CORS. 

 

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) és una limitació de seguretat a 

nivell de Javascript que incorporen tots els navegadors moderns i que 

consisteix en no permetre comunicacions amb adreces (URL) que no 

pertanyin al mateix domini que el del client Javascript. Per tant, com que 
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en un principi només provàvem l’aplicació mòbil a la mateixa màquina que 

executava el servei web, aquesta limitació no s’aplicava i, en canvi, al 

canviar a mode remot utilitzant emuladors o un telèfon mòbil si que 

s’aplicava perquè les màquines es trobaven en dominis diferents (tret que 

els executem dins la mateix xarxa Wifi). 

 

Un cop més, la solució no va arribar de la documentació oficial sinó a 

traves de fòrums i pàgines no oficials [5.2.3]. La menys agressiva amb el 

codi ja implementat ja que no requeria canviar el format de les respostes 

del servei web per un altre totalment diferent, va ser incorporar dues 

llibreries al treball procedents d’un projecte anomenat CORS Filter i afegir 

el següent filtre a l’arxiu web.xml: 

  

<filter>  

   <filter-name>CORS</filter-name>  

   <filter-class>  

      com.thetransactioncompany.cors.CORSFilter  

   </filter-class> 

</filter> 

<filter-mapping> 

 <filter-name>CORS</filter-name> 

 <url-pattern>/sw/partes/*</url-pattern> 

</filter-mapping> 

 

A partir d’aquell moment el problema va quedar resolt, es va descartar el 

CordovaSim i es va prosseguir amb les proves amb la plataforma Browser 

de Cordova (cordova run browser) ja que es comporta com si l’aplicació 

es trobés en dominis diferents i proporciona un entorn més semblant al 

real. 

 

 

Llistes dinàmiques 

A la aplicació mòbil, les dades de les activitats i les llistes s’han de generar 

de forma dinàmica en Javascript a partir de la informació continguda en 
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els JSON que rep del servei web. En una primera fase de la 

implementació, ens vàrem adonar que el comportament de les llistes era 

molt irregular, ja que o no s’actualitzaven, o si ho feien era de forma 

desordenada, incompleta o perdent els estils CSS. En aquest cas, la 

documentació oficial de Jquery Mobile [5.1.4] tampoc va ser molt 

aclaridora i va tocar cercar a diversos fòrums. Finalment vàrem descobrir 

que al actualitzar les llistes de forma dinàmica, cal cridar un parell 

d’instruccions més perquè es renderitzin adequadament: 

o $("#cp-actividades").collapsibleset("refresh"); → Per mostrar en 

pantalla en el mateix ordre que s’ha generat en codi. 

o $("#cp-actividades").enhanceWithin(); → Per aplicar els estils css. 

En ambos casos, es imprescindible que estigui activa la pantalla 

(window.location.href = "#parte-page";) on s’ha de mostrar la llista per 

poder cridar aquests mètodes. 

 

 

 

4. Conclusions 

 

4.1 Lliçons apreses 

 

Per un cantó, aquest projecte ha estat molt enriquidor per a mi en quant a 

la gran quantitat de tecnologies que he hagut de aprendre a utilitzar però 

això ha estat alhora, un dels problemes per assolir els terminis i objectius 

plantejats durant la definició i planificació del projecte. 

 

Per un altre cantó, al treballar amb un client intern, amb que inevitablement 

hi ha contacte (més en una empresa petita com DT), poder la elecció de 

una metodologia en cascada no ha estat la millor opció per afrontar aquest 

projecte ja que els diversos canvis en el disseny y les funcionalitats han 

endarrerit algunes fases, en detriment de tot el projecte. 
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Segurament, la elecció de una metodologia més àgil (com Scrum []) amb 

iteracions setmanals ens haurien permès pal·liar a temps aquests 

contratemps i finalitzar el producte amb totes les funcionalitats. 

 

En conclusió, crec que les principals lliçons apreses en aquest treball final 

de grau han estat: 

 

o Planificar de forma menys optimista i més realista, especialment 

si el projecte inclou utilitzar tecnologies noves o desconegudes. 

 

o Per projectes petits i/o amb temps ajustats, és preferible escollir 

metodologies de treball àgil en front del clàssic treball en cascada. 

 

 

4.2 Assoliment d’objectius 

 

En primer lloc, s’han acomplert tots els objectius a nivell de projecte ja 

que, en efecte la diversitat de tecnologies i la complexitat del treball han 

estat un gran repte alhora d’aplicar tant els coneixements adquirits durant 

la carrera, com alhora d’aprendre i integrar noves tecnologies. A més a 

més, s’ha generat un producte que permet substituir els processos 

administratius objectiu de DT. 

 

En segon lloc, s’han acomplert tots els objectius a nivell de producte tret 

d’un: que la aplicació mòbil pugui operar fora de línia. Això ha estat degut 

a diversos problemes en el seguiment de la planificació i la metodologia, 

fets que han endarrerit les fases de disseny i implementació fins al punt 

d’haver de sacrificar l’esmentada funcionalitat en benefici de la correcta 

finalització del projecte. 

 

 

4.3 Seguiment de la planificació i metodologia 
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Tot i que s’ha intentat seguir la planificació el més estrictament possible, 

la fase de implementació s’ha allargat molt més del previst per diversos 

motius (els més importants explicats al punt 3.2) i als exposats a 

continuació. 

 

En quant a la metodologia emprada, ens hem intentat cenyir al procés en 

cascada definit a la fase de planificació però, al tractar-se d’un client intern 

això ha estat molt més complicat del previst. Quan la fase de disseny ja 

estava tancada i força entrada la de implementació, el departament client 

ha volgut revisar en diverses ocasions el producte i ha aportat canvis de 

disseny i funcionals que han obligat a tornar enrere en el procés. 

 

A més a més, sempre s’ha intentat seguir les solucions oficials i les bones 

pràctiques però, a la pràctica, la documentació oficial sol ser limitada, 

desactualitzada, massa bàsica o fins i tot, inexistent. Això obliga a invertit 

molt temps a investigar en diverses fonts (principalment fòrums de 

desenvolupadors) fins a trobar una solució al problema. 

 

 

4.4 Línies de treball futur 

 

Com que aquest es un projecte real, les principals línies de treball futur a 

curt termini són: 

 

o Implementar la funcionalitat que permeti operar fora de línia a la 

aplicació mòbil. 

 

o Personalitzar els camps segons els tipus d’activitat. 

 

o Integrar el sistema amb la base de dades de l’ERP de la empresa 

DT per tal de recuperar informació associada a cada transportista 

concret (referencia del transport, vehicles i remolcs habituals, 
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possibles orígens i destinacions, etc.). Facilitant així la 

complementació del comunicats des de l’aplicació mòbil. 

 

o Permetre als transportistes consultar els seus comunicats ja 

tancats, no només els nous i els que romanen oberts. 
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6. Annexos 

 

6.1 Instal·lació de l’entorn de desenvolupament 
 

Servidor d’aplicacions 

 Descarregar i descomprimir a la ubicació desitjada la versió 10.1.0.Final 

del servidor Wildlfy 10 [5.3.11] 

 

Base de dades 

 Descarregar i instal·lar el servidor MySQL [5.3.12] 

 Descarregar i instal·lar el MySQL Workbench  [5.3.13] 

 

Entorn de programació web 

 Descarregar i instal·lar la última versió del Java JDK 8 de 64 bits  [5.3.14] 

 Configurar la variable JAVA_HOME perquè apunti al directori de 

instal·lació del JDK 

 Descarregar i descomprimir a la ubicació desitjada l’Eclipse Neon Java 

EE de 64 bits  [5.3.15] 

 Instal·lar els plugins de Eclipse: JBoss Tools i JaspersoftStudio 

 Configurar el Wildlfy 10 al Eclipse 

 

Entorn de programació mòbil 

 Descarregar i instal·lar Node.js  [5.3.16] 

 Descarregar i descomprimir a la ubicació desitjada l’Android SDK tools  

[5.3.17] 

 Incloure a la variable PATH les rutes a les carpetes ‘\platform-tools’, ‘\tools’ 

i ‘\tools\bin’ del l’Android SDK 

 Descarregar i descomprimir a la ubicació desitjada la última versió de 

Gradle  [5.3.18] 

 Incloure el directori ‘\bin’ de Gradle a la variable PATH 

 Des de una finestra de línia de comanes, instal·lar la última versió de 

Apache Cordova amb la instrucció ‘npm install –g cordova’ 
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6.2 Procés de desplegament de les aplicacions 
 

Aplicació web 

 Des de MySQL Workbench: 

o Crear un esquema de base de dades anomenat ‘tfg’ 

o Crear un usuari anomenat ‘USER’ amb contrasenya ‘PASSWORD’ 

o Donar permisos totals a l’usuari ‘USER’ sobre l’esquema ‘tfg’ 

 Substituir l’arxiu ‘standalone-full.xml’ del Wildfly pel proporcionat 

 Confirmar que les credencials del datasource dins l’’standalone-full.xml’ 

coincideixen amb les de l’usuari creat per l’esquema ‘tfg’ a la base de 

dades. Sinó, actualitzares. 

 Copiar la carpeta ‘drivers’ proporcionada, dins el directori 

‘standalone\deployments’ 

 Copiar la carpeta ‘tfg’ proporcionada, a C:. Aquesta conté la plantilla de 

informe en PDF i a més, és on es generaran els informes sol·licitats. 

 Importar a Eclipse els projectes ‘jee’ i ‘jasper’ proporcionats 

 Assignar com a jre dels projectes ‘jee’ i ‘jasper’, el JDK 8 de 64 bits 

 Assignar als projectes ‘jee’ i ‘jasper’ l’entorn d’execució del Wildlfy 10 

 Afegir els projectes ‘jee’ i ‘jasper’ al Wildlfy 10 des de la pestanya ‘Servers’, 

tot fent clic dret damunt el nom del servidor i escollint la opció ‘Add and 

remove’ 

 Arrencar el Wildlfy 10 des de Eclipse 

 Comprovar que s’han creat automàticament les taules necessàries al 

esquema de base de dades ‘tfg’ 

 Executar l’script de insercions (6.3) des del MySQL Workbench 

 Accedir a la aplicació web des de la url: http://localhost/jee 

 Utilitzar les credencials de l’usuari d’oficina creat amb l’script del punt 6.3 

 

 

Aplicació mòbil 

http://localhost/jee
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 Des de una finestra de línia de comandes: 

o Crear el projecte amb la instrucció ‘cordova create tfgm 

edu.uoc.gmartinc TFGm’ 

o Entrar a la carpeta del projecte 

o Substituir la carpeta ‘www’ per la proporcionada 

o Afegir les plataformes Android i Browser al projecte amb les 

instruccions ‘cordova platform add android’ i ‘cordova platform add 

browser’ 

o Instal·lar el plugin de geolocalització amb la instrucció ‘cordova 

plugin add cordova-plugin-geolocation’ 

o Compilar el projecte amb la instrucció ‘cordova build’ 

o Per executar l’aplicació mòbil en local, cridar la instrucció ‘cordova 

run browser’ 

o Per executar l’aplicació mòbil en remot, modificar la variable 

‘urlBase’ a la línia 51 de l’arxiu index.js del projecte perquè apunti 

a la IP de l’equip que executa l’aplicació web, recompilar amb la 

instrucció ‘cordova build’ i instal·lar l’arxiu generat 

\TFGm\platforms\android\build\outputs\apk\android-debug.apk en 

un telèfon mòbil que estigui dins la mateixa xarxa Wifi. 

 Utilitzar les credencials dels usuaris transportistes creats amb l’script del 

punt 8.3 

 

 

6.3 Script d’insercions en base de dades 
 

# Usuarios 

INSERT INTO `tfg`.`usuarios` (`email`, `login`, `password`, `nombre`,  

`rol`) VALUES ('gmartinc77@gmail.com', 'gmartinc', 'tfg', 'Guillem Martín 

Cañadó', 'oficina'); 

INSERT INTO `tfg`.`usuarios` (`email`, `login`, `password`, `nombre`,  

`rol`) VALUES ('transportista1@tfg.test', 't1', 'tfg', 'Transportista 1', 

'transportista'); 
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INSERT INTO `tfg`.`usuarios` (`email`, `login`, `password`, `nombre`,  

`rol`) VALUES ('transportista2@tfg.test', 't2', 'tfg', 'Transportista 2', 

'transportista'); 

 

# Tipos de Actividad 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_actividad` (`nombre`) VALUES ('Carga'); 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_actividad` (`nombre`) VALUES ('Transporte'); 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_actividad` (`nombre`) VALUES 

('Desplazamiento / Retorno'); 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_actividad` (`nombre`) VALUES ('Transporte 

público'); 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_actividad` (`nombre`) VALUES 

('Mantenimiento'); 

 

# Tipos de Lista 

INSERT INTO ̀ tfg`.`tipos_lista` (`nombre`,`maxFases`) VALUES ('Lista de 

comprobación para Empresa 1', 3); 

 

# Tipos de Fase 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_fase` (`nombre`,`orden`, `tipo_lista`) VALUES 

('Antes de salir', 1, 1); 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_fase` (`nombre`,`orden`, `tipo_lista`) VALUES 

('Al llegar', 2, 1); 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_fase` (`nombre`,`orden`, `tipo_lista`) VALUES 

('Al finalizar', 3, 1); 

 

# Tipos de Requisito 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_requisito` (`nombre`,`ayuda`,`tipo_fase`) 

VALUES ('Lonas / Anclaje','Colocación de lonas/ anclaje del contenedor 

en la plataforma', 1); 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_requisito` (`nombre`,`ayuda`,`tipo_fase`) 

VALUES ('Etiquetas clase 7', 'Etiquetas Radiactive clase 7 en paredes 

laterales y trasera', 1); 
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INSERT INTO `tfg`.`tipos_requisito` (`nombre`,`ayuda`,`tipo_fase`) 

VALUES ('Pegatinas Radiactive', 'Contenedor marítimo con pegatinas de 

Radiactive. Sustituir si está en mal estado al principio y durante el 

transporte', 1); 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_requisito` (`nombre`,`ayuda`,`tipo_fase`) 

VALUES ('Paneles naranja', 'Paneles naranajas, delantero y trasero. Con 

número en arreglo especial si se procede (si la casilla de certificados en 

forma especial está marcada con SI)', 1); 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_requisito` (`nombre`,`ayuda`,`tipo_fase`) 

VALUES ('Precintado','Precintado', 1); 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_requisito` (`nombre`,`ayuda`,`tipo_fase`) 

VALUES ('Candado', 'Colocación de candado de seguridad', 1); 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_requisito` (`nombre`,`ayuda`,`tipo_fase`) 

VALUES ('Dosis', 'Control de dosis en cabina', 1); 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_requisito` (`nombre`,`ayuda`,`tipo_fase`) 

VALUES ('Cartel y ficha', 'Colocación cartel de teléfonos y ficha de 

seguridad', 1); 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_requisito` (`nombre`,`ayuda`,`tipo_fase`) 

VALUES ('Sistemas de comunicación', 'Comprobación de los sistema de 

comunicación del vehículo', 1); 

 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_requisito` (`nombre`,`ayuda`,`tipo_fase`) 

VALUES ('Comunicaciones', 'Comunicaciones a la llegada', 2); 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_requisito` (`nombre`,`ayuda`,`tipo_fase`) 

VALUES ('Aparcamiento', 'Vehículos aparcados según instrucciones del 

personal de la instalación', 2); 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_requisito` (`nombre`,`ayuda`,`tipo_fase`) 

VALUES ('Documentos', 'Verificar entrega y firma de documentos', 2); 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_requisito` (`nombre`,`ayuda`,`tipo_fase`) 

VALUES ('Carteles', 'Retirada de carteles de peligro', 2); 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_requisito` (`nombre`,`ayuda`,`tipo_fase`) 

VALUES ('Informe contaminación', 'Informe de ausencia de 

contaminación del vehículo', 2); 
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INSERT INTO `tfg`.`tipos_requisito` (`nombre`,`ayuda`,`tipo_fase`) 

VALUES ('Vehículo', 'Estado general del vehículo y su material', 3); 

INSERT INTO `tfg`.`tipos_requisito` (`nombre`,`ayuda`,`tipo_fase`) 

VALUES ('Carta de porte', 'Gestión de la carta de porte', 3); 

 

########################################################## 

 


