
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicació d’intercanvi de divises amb microserveis 

 

Raúl Bermejo Cacharrón 

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 

Java EE 

 

Albert Grau Perisé 

Santi Caballé Llobet 

 

13/06/2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aquesta obra està subjecta a una llicència de 

Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 
Espanya de Creative Commons 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/


Memòria del Treball Final de Grau Raúl Bermejo 

P á g i n a  1 | 83 

  FITXA DEL TREBALL FINAL 

 

Títol del treball: Aplicació d’intercanvi de divises amb microserveis 

Nom de l’autor: Raúl Bermejo Cacharrón 

Nom del consultor/a: Albert Grau Perisé 

Nom del PRA: Santi Caballé Llobet 

Data de lliurament (mm/aaaa): 06/2018 

Titulació o programa: Grau d’Enginyeria Informàtica 

Àrea del Treball Final: Java EE 

Idioma del treball: Català 

Paraules clau SpringBoot, Microservei, REST 

  Resum del Treball (màxim 250 paraules): Amb la finalitat, context d’aplicació, 

metodologia, resultats i conclusions del treball 

La finalitat d’aquest TFG sobre Java EE és aprendre sobre microserveis a través de la 

implementació d’una aplicació fent ús del framework SpringBoot. A més, també es vol 

consolidar els coneixements adquirits al llarg del grau, especialment els relacionats amb la 
gestió d’un projecte i l’anàlisi i disseny d’aquest.  

Per a això, davant de l’auge de programes que permeten l’intercanvi directe de productes o 

serveis entre tercers, m’he plantejat realitzar un programa d’intercanvi de divises ja que 

considero que és una necessitat que encara no es troba al mercat.  

Respecte al projecte, aquest seguirà una metodologia ben definida basada en realitzar una 

amplia obtenció de requisits, un correcte anàlisi i disseny, una documentació completa dels 

casos d’ús, una esquematització en forma de diagrames del model i l’arquitectura de 

components, un prototipatge de les vistes i un enfocament AGILE. Així mateix, com a resultat 

s’han implementat quatre microserveis amb Java 8 fent ús de SpringBoot i unes vistes 
d’exemple amb HTML + CSS + JQuery. 

Finalment, com a conclusions he après sobre microserveis amb SpringBoot i sobre la 

importància del treball d’anàlisi i disseny per dur a terme una eficient implementació. A 

més, considero que la gestió del temps i una ràpida però correcte resposta davant a 

problemes imprevistos és essencial per a l’èxit d’un projecte.  
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

The purpose of this TFG on Java EE is to learn about microservices through the 

implementation of an application using the SpringBoot framework. In addition, we also want 

to consolidate the knowledge acquired throughout the degree, especially those related to 
the management of a project and its analysis and design. 

To do this, in the face of the rise of programs that allow the direct exchange of products or 

services between third parties, I have considered making a currency exchange program since 

I consider it a necessity that is not yet in the market. 

With respect to the project, it will follow a well -defined methodology based on a wide 

selection of requirements, a correct analysis and design, a complete documentation of the 

cases of use, an outline in the form of model diagrams and component architecture, a 

prototyping the views and an AGILE approach. Also, as a result four microservices have been 
implemented with Java 8 using SpringBoot and sample views with HTML + CSS + JQuery. 

Finally, as a conclusion I have learned about microservices with SpringBoot and about the 

importance of analysis and design work to achieve an efficient implementation. In addition, 

I believe that managing time and a quick but correct response to unforeseen problems is 

essential for the success of a project. 
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1. Introducció 
En els darrers anys, gràcies a la Web 3.0 i les xarxes socials, han aparegut una gran quantitat 

d’aplicacions gratuïtes que permeten a usuaris oferir els seus serveis per tal que d’altres els 

puguin sol·licitar. Un exemple molt clars és Wallapop que permet la compravenda d’objectes i 

serveis, així com l’intercanvi. 

D’una banda, com a resultat d’una vivència personal (en un viatge  al Japó vaig observar que 

l’intercanvi de divises variava molt segons l’intermediari ) m’he plantejat realitzar una aplicació 

d’aquest tipus però amb un servei que encara no he vist que s’ofereixi: l’ intercanvi de divises. 

Per aquest motiu em vaig proposar que realitzaria una aplicació que possés en contacte dues 

persones  interessades en canviar una quantitat de diners per la divisa de l’altre sense la figura 
d’un intermediari. 

D’altra banda, com a estudiant inquiet de la programació, he vist una oportunitat única en el 

disseny i implementació d’aquesta aplicació. No només em servirà per a consolidar el que he 

aprés a altres matèries de la carrera, sinó que em permetrà aprendre i practicar noves 

tecnologies que vull fer servir a fi de formar-me com a un professional de la programació Java i 

de l’anàlisi. De fet, algunes d’aquestes tecnologies que encara no he provat però de les que vull 

aprendre el màxim possible són SpringBoot, Api Gateway i Angular. 

Finalment, a banda dels coneixements informàtics que pugui demostrar i aprendre amb el 

projecte, també estic interessat en practicar i aprendre com portar a terme un projecte, és a dir, 
en la gestió d’un projecte d’enginyeria informàtica.  
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2. Especificacions del projecte 

2.1. Composició del programari 
L’aplicació a desenvolupar serà de tipus J2EE (amb JAVA 8 per a l’ús de lambdes) i estarà dividida  
per diverses capes. 

La capa de presentació emprarà BootStrap i JQuery o Angular per crear una interfície d’usuari.  

La capa de serveis compondrà de diversos microserveis (gestió d’usuaris, ràtio d’intercanvi de 

divises, compravenda i comunicació) que empraran el framework SpringBoot que permet crear 

servidors web de forma ràpida i API Gateway que permet unificar aquests microserveis en una 
única API REST a la qual cridarà la capa de presentació. 

La capa de persistència guardarà les dades de cada microserveis en bases de dades diferents; 

empraré PostgreSQL i MySQL segons el microserveis per tal de desacoblar encara més els 
microserveis. Per tal de facilitar la integració entre Java i les BBDD, s’emprarà JPA. 

2.2. Arquitectura  
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2.3. Especificació de les funcionalitats 

2.3.1. Sistema de gestió d’usuaris 

El sistema de gestió d’usuaris permetrà que es registrin, s’autentiquin, es donin de baixa al 

sistema o modificar la clau d’accés tant d’usuaris com d’administradors. També permetrà 

modificar les dades, bloquejar i desbloquejar comptes d’usuari.  

 Registrar / Donar-se d’alta (log in) 

Els usuaris es podran registrar al sistema per tal d’accedir a les opcions de compra i 

venda de divises i de comunicació i valoració entre usuaris. També, els administradors 

podran donar d’alta a altres administradors. 

 Autenticar (sign in) 

Els usuaris registrats i els administradors podran accedir al sistema i a les seves opcions 

diferenciades segons el rol. 

 Modificar clau d’accés 

Els usuaris registrats i els administradors podran modificar la clau d’accés al sistema.  

 Modificar dades personals 

Els usuaris registrats podran modificar les seves dades personals.  

 Donar-se de baixa 

Els usuaris registrats i els administradors podran donar-se de baixa del sistema. 

 Bloquejar compte 

Els administradors i el sistema (després d’un nombre d’intents fallits d’autenticació) 

podran bloquejar comptes d’usuari registrats. 

 Desbloquejar compte 

Els administrador podran desbloquejar comptes d’usuari registrats. 
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2.3.2. Sistema de ràtio de divises 

El sistema de ràtio de divises permetrà consultar el ràtio de divises per al dia actual i veure 

el seu històric. També permetrà fer el càlcul d’intercanvi per a una quantitat donada. A més, 

per tal de mantenir les dades actualitzades s’estudiarà la integració d’una API externa que 

proporcioni les dades de ràtio de forma diària. 

 Ràtio d’intercanvi de divises per al dia actual  

Els usuaris podran observar el llistat dels ràtios d’intercanvi de les divises del dia en curs, 

tenint com a base la seva divisa per defecte o proporcionant-ne una al formulari. 

 Històric del ràtio d’intercanvi de divises 

Els usuaris podran veure un històric dels ràtios donat un dia concret, tenint com a base 

la seva divisa per defecte o proporcionant-ne una al formulari. 

 Calcular quantitat segons el ràtio 

Els usuaris podran calcular la quantitat de diners en la divisa de destí, tenint com a base 

la seva divisa per defecte o proporcionant-ne una al formulari i per un dia concret o 

l’actual. 

2.3.3. Sistema de comunicació 
El sistema de comunicació permetrà valorar venedors i compradors i veure les valoracions. 

A més, permetrà l’enviament de missatges entre venedor i comprador. Per últim, es podrà 

notificar sobre valoracions i missatges incorrectes per tal que els administrador prenguin 

les mesures convenients, com pot ser l’eliminació de la valoració o el bloqueig de l’usuari.  

 Visualitzar valoracions 

Els usuaris registrats podran visualitzar valoracions d’altres usuaris registrats al seu 

perfil. Es visualitzaran ambdues valoracions: com a comprador i com a venedor.  

 Valorar un venedor 

Els usuaris registrats que hagin comprat una divisa podran deixar una valoració del seu 

venedor després del procés de compravenda. La valoració consta d’una puntuació i un 

missatge opcional. 

 Valorar un comprador 

Els usuaris registrats que hagin venut una divisa podran deixar una valoració del seu 

comprador després del procés de compravenda. La valoració consta d’una puntuació i 

un missatge opcional. 

 Notificar valoració incorrecta 

Els usuaris registrats podran notificar als administradors valoracions incorrectes.  

 Eliminar una valoració 

Els administradors podran eliminar una valoració a un venedor o a un comprador, si es 

fan comentaris incorrectes. 

 Enviar missatge un venedor 

Els usuaris registrats podran enviar missatges privats al venedor per tal d’acordar una 

localització conjunta per a produir la compravenda o per altres dubtes.  

 Respondre missatges 

Els usuaris registrats podran respondre a missatges privats rebuts durant el procés de 

compra, tant si és un venedor com un comprador. 

 Notificar missatge incorrecte 
Els usuaris registrats podran notificar als administradors missatges rebuts incorrectes.  
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2.3.4. Sistema de compravenda 

El sistema de compravenda permetrà visualitzar el llistat d’ofertes  així com poder realitzar 

cerques sobre aquest llistat i veure el detall d’una oferta. També permetrà publicar, re -

publicar, modificar, eliminar i comprar ofertes. A més, les ofertes es podran vendre, 

bloquejar, desbloquejar i ocultar gràcies als diferents estats d’una oferta. Finalment, els 

canvis produïts en l’estat es notificaran als usuaris corresponents. Cal mencionar que 
s’estudiarà la inclusió de filtratge per localització.  

 Visualitzar ofertes 

Tots els usuaris podran visualitzar el llistat total de ofertes. 

 Visualitzar detall d’una oferta 

Tots els usuaris podran visualitzar el detall d’una oferta.  

 Cercar ofertes 

Tots els usuaris podran cercar ofertes segons diversos criteris: divisa d’origen, divisa de 

destí, quantitat màxima i quantitat mínima. 

 Publicar una oferta 

Els usuaris registrats podran publicar la quantitat de diners i la seva divisa, a més 

d’especificar la divisa que volen rebre. El càlcul es farà automàtic amb el sistema de 

ràtio. També es donarà la opció d’introduir el percentatge de pèrdua màxim el qual 

estan disposats assolir. 

 Modificar una oferta 

Els usuaris registrats podran modificar les dades d’una oferta pròpia, sempre i quant no 

estigui bloquejada. 

 Eliminar una oferta 

Els usuaris registrats podran eliminar una oferta pròpia, sempre i quant no estigui 

bloquejada. També ho podran fer els administradors. 

 Vendre una oferta 

Els usuaris registrats podran vendre una oferta pròpia, sempre i quant no estigui 

bloquejada. 

 Bloquejar una oferta 

El sistema podrà bloquejar les ofertes per tal que no es puguin modificar quan hi hagi 

un acord entre venedor i comprador. 

 Desbloquejar una oferta 

El sistema podrà desbloquejar les ofertes per tal que es puguin modificar quan es 

trenqui un acord entre venedor i comprador. 

 Comprar una oferta 

Els usuaris registrats podran comprar una oferta publicada. 

 Ocultar una oferta 

El sistema podrà ocultar les ofertes que presentin un ràtio d’intercanvi menor al que el 

seu venedor està disposat d’assolir. 

 Avisar sobre els canvis d’estat d’una oferta 

El sistema podrà avisar als usuaris sobre els canvis d’estat d’una oferta. A priori aquests 

estats són: en venta, venut, bloquejat i ocultat. 

 Re-publicar oferta 

Els usuaris registrats podran tornar a publicar una oferta oculta després d’actualitzar el 
percentatge de pèrdua permès. 
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3. Temporització 

3.1. Diagrama de Gantt inicial 
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3.2. Detall final 

 PAC 1: 

o Període: del 26/02/2018 al 07/03/2018 (10 dies) 

o Tasques: 

 Elaboració del pla de treball. (10 dies) 

o Dates d’entrega: 

 07/03/2018: Pla de treball definitiu 

 PAC 2: 

o Període: del 08/03/2018 al 11/04/2018 (35 dies) 

o Tasques: 

 Requisits, rols i casos d’ús (20 dies) 

 Disseny del projecte. (12 dies) 

 Instal·lació i preparació de l’entorn de treball. (3 dies)  

o Dates d’entrega: 

 27/03/2018: Requisits, rols i casos d’ús 

 11/04/2018: Prototip vistes, model conceptual i arquitectura 

 PAC 3: 

o Període: del 12/04/2018 al 30/05/2018 (49 dies) 

o Tasques: 

 Implementació. (40 dies) 

Una mitjana de 10 dies per a cada microservei 

 Proves funcionals. (9 dies) 

o Dates d’entrega: 

 01/05/2018: Implementació dels MSs de gestió d’usuaris i divises 

 21/05/2018: Implementació dels MSs de compravenda i comunicació 

 30/05/2018: Implementació definitiva i document de proves funcionals 

 PAC 4: 

o Període: del 31/05/2018 al 13/06/2018 (14 dies) 

o Tasques: 

 Revisió. (4 dies) 

 Memòria. (6 dies) 

 Presentació (4 dies) 

o Dates d’entrega: 

 13/06/2018: Memòria definitiva 
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4. Requisits 

4.1. Funcionals 
A continuació es mostrarà el conjunt d’històries d’usuari detectades dividides per a cada 

microservei. Cal mencionar, que durant aquest procés s’ha detectat la necessitat de fer un 

sistema de notificacions de diversos esdeveniments, per la qual cosa he volgut separar aquesta 

funcionalitat en un nou microservei que a priori no serà implementat per falta de temps però 
que caldria fer-ho si es vol treure aquesta aplicació al mercat. 

 

4.1.1. Històries d’usuari del microservei de gestió d’usuaris 
Com a usuari vull registrar-me al sistema per tal de poder accedir a l’aplicació. 

Com a usuari registrat vull modificar la contrasenya per tal de poder augmentar la seguretat 

del meu compte d’usuari. 

Com a usuari registrat vull modificar les meves dades personals per tal d’actualitzar-les o 
corregir-les. 

Com a usuari registrat vull donar-me de baixa del sistema per tal de poder eliminar el meu 
compte d’usuari. 

Com a usuari registrat vull reactivar el meu compte d’usuari si l’he donat de baixa per tal 

de poder accedir a l’aplicació amb el meu compte d’usuari.  

Com a usuari registrat vull restablir la contrasenya per tal de poder accedir a l’aplicació 
encara que l’hagi oblidat. 

Com a administrador vull bloquejar un usuari registrat per tal de poder bloquejar el seu 
accés a l’aplicació. 

Com a administrador vull desbloquejar un usuari registrat per tal de poder desbloquejar el 

seu accés a l’aplicació. 

Com a administrador vull modificar la contrasenya per tal de poder augmentar la seguretat 
del meu compte d’administrador. 

Com a superadministrador vull registrar un administrador al sistema per tal de que pugi 
accedir a l’aplicació. 

Com a superadministrador vull donar de baixa un administrador del sistema per tal de 
poder eliminar el seu accés a l’aplicació. 

  



Memòria del Treball Final de Grau Raúl Bermejo 

P á g i n a  14 | 83 

4.1.2. Històries d’usuari del microservei de ràtio de divises 

Com a usuari vull veure el ràtio d’intercanvi de les divises per al dia actual per tal de poder 
consultar el ràtio. 

Com a usuari vull veure l’històric del ràtio d’intercanvi de divises per tal de poder conèixer 
la tendència del ràtio. 

Com a usuari vull calcular la quantitat de diners segons el ràtio per tal de poder comparar 
entre diverses ofertes. 

 

4.1.3. Històries d’usuari del microservei de compravenda 

Com a venedor vull publicar una oferta d’intercanvi per tal de poder intercanviar-la. 

Com a usuari vull consultar el llistat d’ofertes d’intercanvi per tal de poder comparar 
diverses ofertes d’intercanvi. 

Com a comprador vull veure el detall d’una oferta d’intercanvi per tal de poder decidir si 
realitzar la compra o no. 

Com a venedor vull modificar una de les meves ofertes d’intercanvi per tal de poder 
corregir-la o actualitzar-la. 

Com a venedor vull eliminar una de les meves ofertes d’intercanvi per tal de poder treure-

la del mercat de l’aplicació. 

Com a comprador vull comprar una oferta d’intercanvi per tal de poder realitzar una 
compravenda de divises. 

Com a venedor vull vendre una oferta d’intercanvi per tal de poder realitzar una 
compravenda de divises. 

Com a comprador/venedor vull filtrar ofertes d’intercanvi per tal de poder buscar ofertes 

d’intercanvi segons diversos criteris com preu o divisa.  

Com a comprador vull afegir una oferta d’intercanvi al llistat de favorits per tal de poder 
conservar-la i trobar-la fàcilment. 

Com a comprador vull veure el meu llistat d’ofertes d’intercanvi favorites per tal de poder 
trobar fàcilment les ofertes que m’han interessat.  

Com a comprador vull esborrar una oferta d’intercanvi del llistat de favorits per tal de poder 

deixar de fer-li un seguiment. 

Com a client vull bloquejar una oferta d’intercanvi per tal de poder evitar que es modifiqui 
quan s’ha programat la compravenda. 

Com a client vull desbloquejar una oferta d’intercanvi per tal de poder permetre que el 
venedor pugui modificar-la si la compravenda s’ha cancel·lat. 

Com a venedor vull indicar la quantitat mínima de la divisa que vull rebre d’una oferta 

d’intercanvi per tal de poder ocultar un anunci automàticament i no perdre diners. 

Com a venedor vull modificar la quantitat mínima de la divisa que vull rebre d’una oferta 
d’intercanvi per tal de poder re-publicar l’anunci si s’ha ocultat.  
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4.1.4. Històries d’usuari del microservei de comunicació 

Com a comprador vull valorar a un venedor per tal de poder fer una ressenya i puntuar el 
seu rol a l’intercanvi . 

Com a venedor vull valorar a un comprador per tal de poder fer una ressenya i puntuar el 
seu rol a l’intercanvi. 

Com a usuari registrat vull veure les valoracions que s’han realitzat sobre mi  per tal de poder 
consultar les valoracions rebudes i millorar el propers intercanvis. 

Com a usuari registrat vull veure les valoracions que he realitzat per tal de poder consultar-

les per a posteriors intercanvis. 

Com a comprador vull veure les valoracions realitzades a un venedor per tal de poder 
decidir si realitzar o ignorar un intercanvi. 

Com a venedor vull veure les valoracions realitzades a un comprador per tal de poder 
decidir si realitzar o ignorar un intercanvi. 

Com a comprador vull enviar un missatge a un venedor per tal de poder preguntar o indicar 

quelcom sobre la seva oferta o intercanvi. 

Com a comprador/venedor vull respondre a un missatge d’un comprador/venedor per tal 
de poder comunicar-me i preguntar o respondre consultes. 

Com a usuari registrat vull notificar una valoració inadequada per tal de poder denunciar 
un altre usuari registrat per l’ús de vocabulari inadequat. 

Com a administrador vull consultar les valoracions denunciades per tal de poder eliminar 

una valoració inadequada i bloquejar el seu autor. 

Com a usuari registrat vull notificar un missatge inadequat per tal de poder denunciar un 
altre usuari registrat per l’ús de vocabulari inadequat. 

Com a administrador vull consultar els missatges denunciats per tal de poder bloquejar el 
seu autor. 

 

4.1.5. Històries d’usuari del microservei de notificacions 

Com a venedor vull rebre una notificació de demanda de compra per tal de poder respondre 

el més aviat possible. 

Com a comprador vull rebre una notificació de confirmació o rebuig de venta per tal de 
poder assabentar-me sense revisar l’oferta periòdicament. 

Com a venedor vull rebre una notificació de baixada de ràtio i/o ocultament de l’oferta 
d’intercanvi per tal de poder modificar o re-publicar l’oferta. 
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4.2. No funcionals 
Rendiment: 

El sistema ha de ser capaç d’operar amb usuaris amb sessions concurrents. 

Fiabi l i tat:  

El sistema ha de persistir les dades i garantir la seva fiabilitat. 

Usabi l i tat: 

El sistema ha de proporcionar missatges d’error informatius i orientats a l’usuari final. 

L’aplicació web ha de tenir un disseny adaptatiu per tal de garantir una visualització 

agradable independentment del dispositiu de sortida. 

Seguretat: 

El sistema ha de guardar les contrasenyes encriptades. 

El sistema només ha de mostrar les dades personal a l’usuari al que pertanyen.  

El sistema només ha de permetre l’accés a certes funcionalitats en funció del rol d’usuari.  

Escalabi l i tat: 

L’aplicació ha de poder ampliar les funcionalitats, els servidors o migrar fàcilment. 
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5. Rols de l’aplicació 
Com s’ha pogut apreciar a l’especificació de les funcionalitat de  l’anterior document existeixen 

diversos rols que diferencien entre usuaris no registrats, usuaris registrats que al seu torn poden 

ser compradors o venedors i administradors o superadministrador. Cadascun d’aquests rols 

d’usuari tenen un accés diferent a les funcionalitats del sistema, a més d’una sèrie de requisits 
per a ser d’un rol a un altre.  

Així doncs, tots els usuaris seran no registrats fins que s’enregistrin i es faci una distinció entre 

usuaris registrats o administradors a partir de les seves credencials al sistema. D’una banda, els 

usuaris registrats podran tenir el rol de venedor quan posin divises a la venta o gestionin les 

seves ofertes, mentre que tindran el rol de compradors a la resta de casos com pot ser la compra 

de divises o consulta d’ofertes. D’altra banda, els administradors seran usuaris registrats però 

amb funcionalitats de gestió i manteniment del sistema inaccessibles per a la resta d’usuaris; 

mentre que el superadministrador (només un creat juntament amb el sistema) serà l’encarregat 
únicament de gestionar els comptes dels administradors  

Finalment, com es por apreciar al diagrama posterior, els usuaris poden tenir sis rols diferents: 

no registrat, registrat, venedor, comprador, administrador i superadministrador. També s’ha 

afegir el rol sistema per als casos d’ús automatitzats.  
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6. Casos d’ús 

6.1. Llistat 
A continuació es presenta el llistat ordenat per prioritat dels casos d’ús dividit per a cada 

microservei, al qual anomenarem Product Backlog. Per a cadascun, hi haurà una divisió entre els 

casos d’ús segons corresponguin al MVP o no del producte.  

Així doncs, hi haurà un MVP (Minimum Viable Product) que és la versió mínima del producte 

que permet provar la viabilitat de producte final i és propi de les metodologies àgils; per al meu 

cas serà el producte amb el mínim de funcionalitats que considero que ha de proporcionar cada 

microservei. 

Per tant, els casos d’ús destacats amb negreta al llistat posterior pertanyen al MVP, mentre que 
a resta pertanyen a funcionalitats producte final que no es troben al MVP.  

 

6.1.1. Product Backlog del microservei de gestió d’usuaris (user management) 
[MSUM-001] Gestionar usuaris 

[MSUM-002] Donar d’alta un usuari registrat 

[MSUM-003] Autenticar un usuari registrat 

[MSUM-004] Desautenticar un usuari registrat 

[MSUM-005] Modificar clau d’accés d’un usuari registrat 

[MSUM-006] Modificar les dades personals d’un usuari registrat 

[MSUM-007] Donar de baixa un usuari registrat 

[MSUM-008] Bloquejar un usuari registrat 

[MSUM-009] Reactivar compte d’un usuari registrat 

 [MSUM-010] Desbloquejar un usuari registrat bloquejat 

[MSUM-011] Gestionar administradors 

[MSUM-012] Donar d’alta un administrador 

[MSUM-013] Autenticar un administrador 

[MSUM-014] Desautenticar un administrador 

[MSUM-015] Modificar clau d’accés d’un administrador 

[MSUM-016] Donar de baixa un administrador 

[MSUM-017] Gestionar el superadministrador 

[MSUM-018] Autenticar el superadministrador 

[MSUM-019] Desautenticar el superadministrador 
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6.1.2. Product Backlog del microservei de ràtio de divises (currency exchange) 

[MSCE-001] Llistar l’històric del ràtio d’intercanvi de divises 

[MSCE-002] Filtrar el ràtio d’intercanvi de divises 

[MSCE-003] Calcular quantitat de diners segons el ràtio 

 

6.1.3. Product Backlog del microservei de compravenda (purchase) 
[MSP-001] Gestionar ofertes d’intercanvi 

[MSP-002] Publicar una oferta d’intercanvi 

[MSP-003] Llistar ofertes d’intercanvi 

[MSP-004] Mostrar detall d’una oferta d’intercanvi 

[MSP-005] Modificar una oferta d’intercanvi 

[MSP-006] Eliminar una oferta d’intercanvi 

[MSP-007] Realitzar la compravenda una oferta d’intercanvi 

[MSP-008] Comprar una oferta d’intercanvi 

[MSP-009] Vendre una oferta d’intercanvi 

[MSP-010] Filtrar ofertes d’intercanvi 

[MSP-011] Ocultar una oferta d’intercanvi 

[MSP-012] Re-publicar oferta d’intercanvi 

[MSP-013] Bloquejar una oferta d’intercanvi 

[MSP-014] Desbloquejar una oferta d’intercanvi  

 [MSP-015] Gestionar ofertes d’intercanvi favorites 

[MSP-016] Afegir una oferta d’intercanvi al llistat de favorits 

[MSP-017] Llistar ofertes d’intercanvi del llistat de favorits 

[MSP-018] Esborrar una oferta d’intercanvi del llistat de favorits 
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6.1.4. Product Backlog del microservei de comunicació (communication) 

[MSC-001] Gestionar valoracions 

[MSC-002] Valorar a un venedor 

[MSC-003] Valorar a un comprador 

[MSC-004] Visualitzar valoracions d’un usuari registrat 

[MSC-005] Gestionar fils de conversació 

[MSC-006] Enviar un missatge a un venedor 

[MSC-007] Respondre a un missatge 

[MSC-008] Llegir missatges 

[MSC-009] Gestionar denúncies 

[MSC-010] Denunciar una valoració inadequada 

[MSC-011] Denunciar un missatge inadequat 

[MSC-012] Avaluar denúncies (de valoracions i missatges) 

[MSC-013] Llistar denúncies 

[MSC-014] Eliminar una valoració inadequada 

[MSC-015] Cancel·lar una denúncia 

 

6.1.5. Product Backlog del microservei de notificació (notification) 
[MSN-001] Gestionar notificacions 

[MSN-002] Enviar notificació 

[MSN-003] Enviar notificació de demanda de compra 

[MSN-004] Enviar notificació de confirmació de venta 

[MSN-005] Enviar notificació de rebuig de venta 

[MSN-006] Enviar notificació de baixada de ràtio de l’oferta d’intercanvi 

[MSN-007] Enviar notificació d’ocultament de l’oferta d’intercanvi  

[MSN-008] Llistar notificacions 

[MSN-009] Filtrar notificacions per tipus 

[MSN-010] Marcar notificació com a llegida 

[MSN-011] Esborrar notificació 
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6.2. Diagrames 

Cal tenir en compte que els casos d’ús dels rols Registered User, Buyer, Seller, Admin i 

SuperAdmin inclouen el cas d’ús Login com a precondició.  A més, s’han destacat en verd els 
casos d’ús que componen el MVP, per tal de facilitar la seva distinció.  

6.2.1. Diagrama dels casos d’ús del MS de gestió d’usuaris (user management) 

 

 

6.2.2. Diagrama dels casos d’ús del MS de ràtio de divises (currency exchange) 
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6.2.3. Diagrama dels casos d’ús del MS de compravenda (purchase) 

 

 

6.2.4. Diagrama dels casos d’ús del MS de comunicació (communication) 
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6.2.5. Diagrama dels casos d’ús del MS de notificació (notification) 
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6.3. Detall: fitxes dels casos d’ús i descripcions 

Respecte al detall dels casos d’ús,  també els dividiré per a cada microservei. Després, detallaré 

cadascun amb fitxes de casos d’ús aquells que corresponen al MVP, mentre que la resta només 
hi proporcionaré una breu descripció explicativa del cas d’ús. 

A més, abans de fer el detall per a cada microservei, crearé unes fitxes de casos d’ús 
parametritzats per tal de que tots els casos d’ús semblants segueixen las mateixa estructura.  

6.3.1. Fitxes dels casos d’ús parametritzats 
Gestionar enti tats  (nive l l  general )  

L’actor principal pot llistar entitats, filtrar entitats, crear una nova entitat, veure en detall 

una entitat, actualitzar una entitat i esborrar una entitat; sempre que la funcionalitat 
estigui disponible. 

Ll i star enti tats  

Cas d’ús: llistar entitats 
Nivell: usuari 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’actor principal demana llistar les entitats. 
2. El sistema mostra una llista de totes les entitats. 
3. El sistema mostra els botons de filtrar entitats, crear una nova entitat, veure en 

detall una entitat, actualitzar una entitat i esborrar una entitat; sempre que la 
funcionalitat estigui disponible. 

 

Fi l trar enti tats  

Cas d’ús: filtrar entitats 
Nivell: usuari 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’actor principal aplica un filtre a les entitats. 
2. El sistema mostra una llista les entitats coincidents amb el filtre aplicat. 
3. Opcionalment, l’actor principal aplica un altre filtre i es torna al pas 2. 

Extensions: 
2a1. El sistema no troba cap coincidències i mostra un missatge informatiu 

 

Guardar una enti tat 

Cas d’ús: Guardar una entitat 
Nivell: tasca 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’actor principal omple els camps de dades. 
2. L’actor principal confirma els camps de dades. 
3. El sistema guarda les dades de l’entitat.  
4. El sistema carrega la pàgina posterior. 

Escenaris alternatius: 
2a1. L’usuari cancel·la crear una nova entitat i torna al pas 6. 
2b1. L’usuari fa un reset dels camps de dades i torna al pas 3. 
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Crear una nova enti tat 

Cas d’ús: Crear una nova entitat 
Nivell: usuari 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’actor principal demana crear una nova entitat. 
2. El sistema mostra un formulari amb els camps de dades. 
3. L’actor principal guarda l’entitat. 

 

Veure en detal l  una enti tat  

Cas d’ús: Mostrar en detall una entitat 
Nivell: usuari 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’actor principal demana veure en detall una entitat. 
2. El sistema mostra les dades de detall d’una entitat. 

 

Actual i tzar una enti tat  

Cas d’ús: Actualitzar una entitat 
Nivell: usuari 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’actor principal demana actualitzar una entitat. 
2. El sistema mostra un formulari amb els camps de dades guardades. 
3. L’actor principal guarda l’entitat. 

 

Esborrar una enti tat  

Cas d’ús: esborrar una entitat 
Nivell: usuari 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’actor principal demana esborrar una entitat. 
2. El sistema elimina l’entitat.  
3. El sistema carrega la pàgina posterior. 

Escenaris alternatius: 
2a1. El sistema informa que no pot eliminar l’entitat i torna al pas 3. 

 

Desautenticar un usuari  

Cas d’ús: Desautenticar un usuari registrat 
Nivell: usuari 
Actor principal: usuari 
Precondició: l’usuari ha d’estar autenticat al sistema. 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari demana sortir del sistema clicant sobre el botó del menú horitzontal.  
2. El sistema acaba la sessió d’usuari i torna a la pàgina principal. 
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6.3.2. Fitxes i descripcions del microservei de gestió d’usuaris (user management) 

[MSUM-001] Gestionar usuaris  

Cas d’ús: Gestionar usuaris 
Nivell: general 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari gestiona usuaris fent servir el cas d’ús Gestionar entitats, en què:  

 L’entitat és usuari. 
 

[MSUM-002] Donar d’al ta un usuari  registrat  

Cas d’ús: Donar d’alta un usuari registrat 
Nivell: tasca 
Actor principal: usuari 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari accedeix a l’aplicació sense estar autenticat. 
2. El sistema mostra l’opció de donar d’alta un usuari al menú. 
3. L’usuari es dona d’alta fent servir el cas d’ús Crear una nova entitat, en què: 

 L’entitat és usuari. 
 Els camps de dades són nom d’usuari, nom, cognom/s, correu electrònic, clau 

de pas (x2) i moneda per defecte. 

 El correu electrònic i el nom d’usuari són únics al sistema, si ja està registrat 
s’informa a l’usuari, no es registra l’alta i es continua en la pàgina d’usuari amb 
les dades introduïdes. 

 La pàgina posterior és la introduïda al pas 1 
 

[MSUM-003] Autenticar un usuari  registrat  

Cas d’ús: Autenticar un usuari registrat 
Nivell: tasca 
Actor principal: usuari 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari accedeix a l’aplicació sense estar autenticat. 
2. El sistema mostra l’opció d’autenticar un usuari registrat al menú. 
3. L’usuari demana autenticar-se. 
4. El sistema mostra un formulari amb els camps de nom d’usuari i clau de pas. 
5. L’usuari omple els dos camps obligatoris i confirma. 
6. El sistema inicia la sessió, reinicia els intents d’accés i mostra la pàgina del pas 1. 

Escenaris alternatius: 
6a1. El sistema informa que l’usuari no es troba al sistema i es torna al pas 5.  
6b1. El sistema informa que la clau de pas és incorrecta i guarda l’intent i es torna al 

pas 5; quan s’han produït 3 intents seguits bloqueja l’usuari i l’informa. 
6c1. El sistema mostra un missatge indicant que l’usuari està bloquejat. 

 

[MSUM-004] Desautenticar un usuari  registrat  

L’usuari registrat es desautentica fent servir el cas d’ús Desautenticar un usuari, en què 

l’actor principal es un usuari registrat. 
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[MSUM-005] Modif icar clau d’accés d’un usuari  registrat  

Cas d’ús: Modificar clau d’accés d’un usuari registrat 
Nivell: usuari 
Actor principal: usuari registrat 
Precondició: l’usuari ha d’estar autenticat al sistema. 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari accedeix al formulari clicant sobre la opció del menú. 
2. L’usuari modifica clau d’accés fent servir el cas d’ús Actualitzar una entitat, en què: 

 L’entitat és usuari. 

 Els camps de dades són clau de pas antiga i nova clau de pas (x2). Si la clau antiga 

no és vàlida, es repeteix el pas 2. 

 La pàgina posterior és la del pas 1. 

 

[MSUM-006]  Modif icar les dades personals d’un usuari  registrat  

Cas d’ús: Modificar les dades personals d’un usuari registrat 
Nivell: usuari 
Actor principal: usuari registrat 
Precondició: l’usuari ha d’estar autenticat al sistema. 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari accedeix al formulari clicant sobre la opció del menú. 
2. L’usuari modifica les dades personals fent servir el cas d’ús Actualitzar una entitat, 

en què: 

 L’entitat és usuari. 

 Els camps de dades són correu electrònic, moneda per defecte i clau d’accés. 

 La pàgina posterior és la del pas 1. 

 

[MSUM-007] Donar de baixa un usuari  registrat  

Cas d’ús: Donar de baixa un usuari registrat 
Nivell: usuari 
Actor principal: usuari registrat 
Precondició: l’usuari ha d’estar autenticat al sistema. 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari accedeix al formulari clicant sobre la opció del menú. 
2. L’usuari es dona de baixa fent servir el cas d’ús Esborrar una entitat, en què: 

 L’entitat és usuari. 

 La pàgina posterior és el portal de l’aplicació. 

 

[MSUM-008] Bloquejar un usuari  registrat  (nive l l  usuari )  

L’administrador accedeix al panel d’administradors on es mostra la llista i, en carregar 

la vista, clica sobre el botó de bloqueig. També, el sistema pot bloquejar un usuari si 
s’equivoca 3 vegades seguides a autenticar-se. 
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[MSUM-009]  Reactivar compte d’un usuari  registrat  (nive l l  usuari )  

L’usuari segueix el cas d’ús Autenticar un usuari registrat, però el sistema mostra un 

segon formulari on posar el correu electrònic per a verificar l’autenticitat. 

 

[MSUM-010] Desbloquejar un usuari  registrats bloquejat  (nive l l  usuari )  

L’usuari pot enviar una petició de desbloqueig. El sistema envia la petició de 

desbloqueig. El administrador desbloqueja l’usuari; altrament li respon al seu correu 
electrònic amb el motiu de la seva resolució. 

[MSUM-011] Gestionar administradors  

Cas d’ús: Gestionar administradors 
Nivell: general 
Escenari principal d’èxit: 
1. El superadministrador i l’administrador gestionen administradors fent servir el cas 

d’ús Gestionar entitats, en què: 

 L’entitat és administradors. 
 

[MSUM-012]  Donar d’al ta un administrado r 

El cas d’ús és similar a Donar d’alta un usuari  registrat, però l’entitat és administrador, 

l’actor principal és el superadministrador i els camps de dades són nom, cognom/s i 
correu electrònic. 

 

[MSUM-013] Autenticar un administrador 

Cas d’ús: Autenticar un administrador 
Nivell: tasca 
Actor principal: administrador 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’administrador accedeix a l’aplicació sense estar autenticat. 
2. El sistema mostra l’opció de donar d’autenticar un usuari registrat al menú. 
3. L’administrador demana autenticar-se 
4. El sistema mostra un formulari amb els camps de nom d’usuari i clau de pas. 
5. L’administrador omple els dos camps obligatoris i confirma. 
6. El sistema inicia la sessió i mostra el panell d’administració.  

Escenaris alternatius: 
6a1. El sistema informa que l’usuari no es troba al sistema i es torna al pas 5.  
6b1. El sistema informa que la clau de pas és incorrecta. 

 

[MSUM-014] Desautenticar un administrador 

L’usuari registrat es desautentica fent servir el cas d’ús Desautenticar un usuari, en què 

l’actor principal es un administrador. 
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 [MSUM-015]  Modif icar clau d’accés d’un administrador  

El cas d’ús és similar a Modificar clau d’accés d’un usuari registrat, però l’entitat i l’actor 

principal és administrador. 
 

[MSUM-016] Donar de baixa un administrador 

El superadministrador, des del seu únic panell de gestió d’administrador pren el botó 
d’eliminar un administrador. El sistema esborra l’administrador i actualitza el panell.  

 

[MSUM-017] Gestionar e l  superadministrador 

Cas d’ús: Gestionar el superadministrador 
Nivell: general 
Escenari principal d’èxit: 
1. El superadministrador es gestiona a sí mateix fent servir el cas d’ús Gestionar 

entitats, en què: 

 L’entitat és superadministrador. 
 

[MSUM-018] Autenticar e l  superadministrador 

El cas d’ús és similar a Autenticar un administrador, però l’entitat és superadministrador. 

 

[MSUM-019] Desautenticar e l  superadministrador 

L’usuari registrat es desautentica fent servir el cas d’ús Desautenticar un usuari, en què 

l’actor principal es el superadministrador. 
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6.3.3. Fitxes i descripcions del microservei de ràtio de divises (currency exchange) 

[MSCE-001] Ll i star l ’històric del  ràtio d’intercanvi  de divises  

Cas d’ús: Llistar l’històric del ràtio d’intercanvi de divises 
Nivell: usuari 
Actor principal: usuari registrat 
Precondició: l’usuari ha d’estar autenticat al sistema. 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari demana llistar el ràtio d’intercanvi de divises des del menú horitzontal fent 
servir el cas d’ús Llistar entitats, en què: 

 L’entitat és ràtio de divises. 

 Només està disponible el botó de filtrar el ràtio d’intercanvi de divises. Per 
defecte, el filtre de mostrar divises del dia actual està activat i com a base la 
moneda seleccionada per defecte del usuari . 

 

[MSCE-002] Fi l trar el  ràtio d’intercanvi  de divises  

Cas d’ús: Filtrar el ràtio d’intercanvi de divises 
Nivell: usuari 
Actor principal: usuari registrat 
Precondició: l’usuari ha d’estar autenticat al sistema. 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari demana filtrar el ràtio d’intercanvi de divises fent servir el cas d’ús Filtrar 
entitats, en què: 

 L’entitat és ràtio de divises. 

 Filtre és dia.  
 

[MSCE-003] Calcular quanti tat de diners segons e l  ràtio  

Cas d’ús: Calcular quantitat de diners segons el ràtio 
Nivell: usuari 
Actor principal: usuari registrat 
Precondició: l’usuari ha d’estar autenticat al sistema. 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari demana calcular la quantitat de diners segons el ràtio. 
2. El sistema mostra el formulari amb els camps obligatoris de quantitat, divisa 

d’origen (es preselecciona la moneda per defecte de l’usuari) i divisa de destí. 
3. L’usuari introdueix les dades dels camps del pas 2. 
4. El sistema calcula la quantitat i la mostra a la mateixa pàgina del formulari.  
5. Opcionalment, l’usuari introdueix unes altres dades i es torna al pas 4. 
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6.3.4. Fitxes i descripcions del microservei de compravenda (purchase) 

[MSP-001] Gestionar ofertes d’intercanvi  

Cas d’ús: Gestionar ofertes d’intercanvi 
Nivell: general 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari gestiona ofertes d’intercanvi fent servir el cas d’ús Gestionar entitats, en 
què: 

 L’entitat és oferta d’intercanvi. 
 

[MSP-002] Publ icar una oferta d’intercanvi  

Cas d’ús: Publicar una oferta d’intercanvi 
Nivell: usuari 
Actor principal: venedor 
Precondició: l’usuari ha d’estar autenticat al sistema. 
Escenari principal d’èxit: 

1. El venedor demana publicar una oferta des del panel de venedor fent servir el cas 
d’ús Crear una nova entitat, en què: 

 L’entitat és oferta d’intercanvi. 

 Els camps de dades són quantitat, divisa d’origen, divisa de destí, mínima 
quantitat de destí permesa i localització aproximada on fer l’intercanvi.  

 La pàgina posterior és la del panell de venedor. 

 El sistema calcularà i mostrarà la quantitat de destí amb el ràtio actual després 
d’introduir els camps quantitat, divisa d’origen i divisa de destí; i activarà el 
camp opcional quantitat de destí permesa. 

 

[MSP-003] Ll i star les ofertes d’intercanvi  

Cas d’ús: Llistar les ofertes d’intercanvi 
Nivell: usuari 
Actor principal: usuari 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari demana llistar les ofertes d’intercanvi disponibles a la pàgina inicial o des 
del menú horitzontal fent servir el cas d’ús Llistar entitats, en què:  

 L’entitat és oferta d’intercanvi. 

 Està disponible els botons de filtrar ofertes d’intercanvi, mostrar el detall d’una 
oferta, eliminar una oferta d’intercanvi, comprar una oferta d’intercanvi, vendre 
una oferta d’intercanvi; només per a usuaris registrats. En cas de ser el venedor 
de l’oferta també està disponible el botó de re-publicar una oferta d’intercanvi; 
en el llistats d’ofertes pròpies. 
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[MSP-004] Mostrar e l  detal l  d’una oferta  d’intercanvi  

Cas d’ús: Mostrar el detall d’una oferta d’intercanvi 
Nivell: usuari 
Actor principal: usuari registrat 
Precondició: l’usuari ha d’estar autenticat al sistema. 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari demana mostrar el detall d’una oferta d’intercanvi des de la seva llista fent 
servir el cas d’ús Veure en detall una entitat, en què: 

 L’entitat és oferta d’intercanvi. 
 Les dades de detall són quantitat d’origen, divisa d’origen, quantitat de destí 

divisa de destí, localització aproximada on fer l’intercanvi  i venedor. 
 

[MSP-005] Modif icar una oferta d’intercanvi  

Cas d’ús: Modificar una oferta d’intercanvi 
Nivell: usuari 
Actor principal: venedor 
Precondició: l’usuari ha d’estar autenticat al sistema. 
Escenari principal d’èxit: 

1. El venedor demana modificar una oferta des del seu llistat d’ofertes o detall de 
l’oferta fent servir el cas d’ús Actualitzar una entitat, en què: 

 L’entitat és oferta d’intercanvi. 

 Els camps de dades són quantitat, divisa d’origen, divisa de destí, mínima 
quantitat de destí permesa i localització aproximada on fer l’intercanvi. 

 La pàgina posterior és la del pas 1. 
 El sistema calcularà i mostrarà la quantitat de destí amb el ràtio actual després 

de canviar els camps quantitat, divisa d’origen i/o divisa de destí; i  desactivarà o 
activarà el camp opcional quantitat de destí permesa segons estigui buit algun 
dels camp dels anterior o estiguin tots omplerts. 

 

[MSP-006] El iminar una oferta d’intercanvi  

Cas d’ús: Eliminar una oferta d’intercanvi 
Nivell: usuari 
Actor principal: venedor 
Precondició: l’usuari ha d’estar autenticat al sistema. L’oferta ha de tenir com a estat 
activat o desactivat. 
Escenari principal d’èxit: 

1. El venedor demana eliminar una oferta des del seu llistat d’ofertes o detall de 
l’oferta fent servir el cas d’ús Esborrar una entitat, en què: 

 L’entitat és oferta d’intercanvi. 

 La pàgina posterior és la del pas 1. 
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[MSP-007] Real i tzar la compravenda una oferta d’intercanvi  

Cas d’ús: Comprar una oferta d’intercanvi  
Nivell: general 
Actors i Stakeholders: comprador i venedor 
Escenari principal d’èxit: 

1. El venedor crea una nova oferta d’intercanvi. 
2. El comprador compra la oferta d’intercanvi. 
3. El venedor ven la oferta d’intercanvi. 
4. El comprador i el venedor realitzen la transacció a mà. 
5. El comprador i el venedor confirmen la transacció compravenda al sistema. 

Escenari alternatius: 
3a1. El venedor rebutja la demanda de compra. 
3a2. El sistema notifica el rebuig de venda al comprador i el cas d’ús acaba. 
4b1. El venedor desbloqueja l’oferta d’intercanvi i el cas d’ús acaba.  

 

[MSP-008] Comprar una oferta d’intercanvi  

Cas d’ús: Comprar una oferta d’intercanvi  
Nivell: usuari 
Actor principal: comprador 
Precondició: l’usuari ha d’estar autenticat al sistema. 
Escenari principal d’èxit: 

1. El comprador revisa les ofertes i clica sobre l’oferta que vol comprar. 
2. El sistema enregistra la demanda i envia una notificació de compra al venedor de 

l’oferta. 
 

[MSP-009] Vendre una oferta d’intercanv i  

Cas d’ús: Vendre una oferta d’intercanvi 
Nivell: usuari 
Actor principal: venedor 
Precondició: l’usuari ha d’estar autenticat al sistema. 
Escenari principal d’èxit: 

1. El venedor accepta una demanda de compra. 
2. El sistema enregistra la venta, bloqueja l’oferta i envia una notificació de venta al 

comprador de l’oferta. 
  

[MSP-010] Fi l trar les ofertes d’intercanvi  

Cas d’ús: Filtrar ofertes d’intercanvi 
Nivell: usuari 
Actor principal: usuari registrat 
Precondició: l’usuari ha d’estar autenticat al sistema. 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari demana filtrar les ofertes d’intercanvi fent servir el cas d’ús Filtrar entitats, 
en què: 

 L’entitat és oferta d’intercanvi. 

 Filtres són divisa d’origen i divisa de destí. També s’aplica el filtre de propietari 
en llistar les ofertes d’intercanvi  pròpies.  
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[MSP-011]  Bloquejar una oferta d’intercanvi  (nive l l  tasca)  

El sistema bloqueja una oferta d’intercanvi desprès de que el venedor confirmi la seva 

venta. 

[MSP-012] Desbloquejar una oferta d’intercanvi  (nive l l  usuari )  

El venedor o el comprador notifiquen que la transacció no s’ha pogut produir i 
indiquen els motius al administrador. L’administrador desbloqueja l’oferta. 

[MSP-013]  Ocultar una oferta d’intercanvi  (nive l l  tasca)  

El sistema oculta una oferta d’intercanvi desprès de que el ràtio baixi per sota del que 
permet el venedor. 

[MSP-014] Re-publ icar oferta d’intercanvi  (nive l l  usuari )  

El venedor actualitza el ràtio mínim permès d’una oferta bloquejada des del seu l listat 

d’ofertes. El sistema torna a publicar-la. 

[MSP-015]  Gestionar ofertes d’intercanvi  favori tes  (nive l l  general )  

L’usuari registrat afegeix ofertes d’intercanvi favorita, llista ofertes d’intercanvi favorites 
i esborra ofertes d’intercanvi favorita. 

[MSP-016] Afegir una oferta d’intercanvi  favori t a (nivel l  usuari )  

L’usuari registrat afegeix una oferta d’intercanvi favorita des del llistat d’ofertes 

d’intercanvi o des del seu detall fent servir el cas d’ús Crear una nova entitat  en què 

l’entitat és una oferta d’intercanvi favorita i el camp de dades és una oferta d’intercanvi. 

[MSP-017] Ll i star ofertes d’intercanvi  favori t es (nivel l  usuari )  

L’usuari registrat llista les ofertes d’intercanvi favorites des del menú superior 

horitzontal fent servir el cas d’ús Llistar entitat en què l’entitat és una oferta d’intercanvi 
favorita i només està disponible el botó d’esborrar. 

 [MSP-018] Esborrar una oferta d’intercanvi  del  l l i stat de favori ts  (nivell  

usuari )  

L’usuari registrat esborra una oferta d’intercanvi favorita des del llistat d’ofertes 

d’intercanvi, des del seu detall o des del llistat d’ofertes favorites fent servir el cas d’ús 

Esborrar una nova entitat en què l’entitat és una oferta d’intercanvi favorita i la pàgina 
posterior és l’actual que es refrescarà.  
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6.3.5. Fitxes i descripcions del microservei de comunicació (communication) 

 [MSC-001] Gestionar valoracions  (nivel l  general )  

L’usuari registrat, després d’una compravenda valora a un venedor quan és el 

comprador o valora el comprador quan és el venedor; també visualitza valoracions d’un 
usuari registrat, inclòs les seves. 

[MSC-002] Valorar a un venedor (nivel l  usuari )  

Cas d’ús: Valorar a un venedor 
Nivell: usuari 
Actor principal: comprador 
Precondició: l’usuari ha d’estar autenticat al sistema i realitzar la compravenda 
Escenari principal d’èxit: 

1. El comprador demana valorar al venedor després de confirmar la compravenda fent 
servir el cas d’ús Crear una nova entitat, en què: 
 L’entitat és valoració. 

 Els camps de dades són puntuació (numèric entre 1 i 5) i text (opcional). 

 La pàgina posterior és la pàgina de valoracions del venedor. 
 

[MSC-003] Valorar a un comprador (nive l l  usuari )  

Idèntic al cas d’ús Valorar un venedor, però amb els rols de venedor i comprador 
intercanviats. 

[MSC-004] Visual i tzar les valoracions d’un usuari  registrat  (nive l l  usuari )  

Cas d’ús: Visualitzar les valoracions d’un usuari registrat 
Nivell: usuari 
Actor principal: usuari registrat 
Precondició: l’usuari ha d’estar autenticat al sistema. 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari demana visualitzar les valoracions d’un usuari registrat des del perfil d’un 
usuari registrat fent servir el cas d’ús Llistar entitats, en què: 

 L’entitat és valoració d’un usuari registrat. 

 No està disponible cap botó. 

 Hi ha dues llistes, una com a venedor i una altra com a comprador 

 La llista està ordenada cronològicament: més recents primer. 

 Permet visualitzar les valoracions rebudes de l’usuari principal.  
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[MSC-005] Gestionar f i l s de conversació  

Cas d’ús: Gestionar fils de conversació 
Nivell: general 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari registrat gestiona fils de conversació fent servir el cas d’ús Gestionar 
entitats, en què: 

 L’entitat és fil de conversació. 
 

[MSC-006] Enviar un missatge a un venedor  (nivel l  usuari )  

Cas d’ús: Enviar un missatge a un venedor 
Nivell: usuari 
Actor principal: comprador 
Precondició: l’usuari ha d’estar autenticat al sistema. 
Escenari principal d’èxit: 

1. El comprador demana enviar un missatge al venedor des del detall de l’oferta.  
2. El sistema mostra un camp de text pla que permet un màxim de 255 caràcters. 
3. El comprador escriu el missatge i l’envia. 
4. El sistema enregistra el missatge, crea un fil de conversació, mostra el nou fil de 

conversació i notifica al venedor si la funció està activa. 
Escenari principal d’èxit: 

3a1. El comprador cancel·la el missatge i el cas d’ús acaba. 
 

[MSC-007] Respondre a un missatge  (nivel l  usuari )  

Similar al cas d’ús Enviar un missatge a un venedor però l’actor pot ser tant un venedor 

com un comprador, el cas d’ús s’inicia després de llegir un missatge i el sistema crea un 
nou missatge al fil de conversació 

[MSC-008] Llegir missatges (nive l l  usuari )  

Cas d’ús: Llegir missatges 
Nivell: usuari 
Actor principal: comprador i venedor 
Precondició: l’usuari ha d’estar autenticat al sistema. 
Escenari principal d’èxit: 

1. L’usuari demana llistar fils de conversació des del menú horitzontal fent servir el 
cas d’ús Llistar entitats, en què: 

 L’entitat és fil de conversació. 

 Només està disponible el botó de llistar missatges. Està ordenat 
cronològicament (primer els fils amb missatges més recents).  

2. L’usuari demana llistar missatges fent servir el cas d’ús Llistar entitats, en què: 
 L’entitat és missatge. 

 Només està disponible el botó de denunciar missatges inadequats. Està ordenat 
cronològicament (de més recents a més antics). 

 

[MSC-009] Gestionar denúncies (nive l l  usuari )  

L’usuari registrat denúncia una valoració inadequada o una missatge inadequat. El 

sistema enregistra la nova denúncia i informa a l’usuari. Els administrador avaluen les 
denúncies. 
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[MSC-010] Denunciar una valoració inadequada (nivel l  usuari )  

L’usuari registrat pren el botó de denunciar una valoració per l’ús de ll enguatge 

inadequat. El sistema enregistra la denúncia. 

[MSC-011] Denunciar un missatge inadequat  (nive l l  usuari )  

L’usuari registrat pren el botó de denunciar un missatge inadequat per l’ús de llenguatge 
inadequat. El sistema enregistra la denúncia. 

[MSC-012] Avaluar denúncies  (de valoracions i  missatges)  (nive l l  usuari )  

L’administrador demana veure el llistat de les valoracions inadequades. El sistema llista 

les valoracions inadequades ordenades cronològicament (d’antigues a noves). 

L’administrador pot visualitzar-la, esborrar-la, o cancel·lar la denúncia. 

[MSC-013] Ll i star denúncies (nive l l  tasca)  

L’administrador demana veure el llistat de denúncies (valoracions i missatges 

inadequats). El sistema llista les denúncies ordenades cronològicament (d’antigues a 
noves) i permet filtrar segons el tipus. 

[MSC-014] Esborrar una valoració inadequada (nivel l  tasca)  

L’administrador pren el botó d’esborrar una valoració inadequada. El sistema elimina la 

valoració i la denúncia. El sistema mostra l’opció de bloquejar l’usuari denunciat. El 
sistema actualitza la llista de valoracions inadequades. 

[MSC-015] Cancel · lar una denúncia (nive l l  tasca)  

L’administrador pren el botó de cancel·lar una denúncia de valoració inadequada. El 
sistema elimina. El sistema actualitza la llista de valoracions inadequades. 
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6.3.6. Fitxes i descripcions del microservei de notificació (notification) 

[MSN-001] Gestionar noti f icacions (nive l l  general )  

El sistema envia una notificació de demanda de compra, confirmació de venta, rebuig 

de venta, baixada de ràtio de l’oferta d’intercanvi o ocultament de l’oferta d’intercanvi 

com a resposta a un esdeveniment. L’usuari registrats veu l’avís de notificació i accedeix 
al llistat de notificacions. L’usuari registrat filtra, veu en detall o esborra notificacions. 

[MSN-002] Enviar noti f icació (nive l l  tasca)  

El sistema crea una notificació d’un tipus a un receptor davant d’un esdeveniment. 

[MSN-003] Enviar noti f icació de demanda de compra (nivel l  tasca)  

El sistema usa el cas d’ús Enviar notificació en què tipus és “demanda”, receptor és 

venedor i esdeveniment és petició de compra. 

[MSN-004] Enviar noti f icació de confi rmació de venta (nivel l  tasca)  

El sistema usa el cas d’ús Enviar notificació en què tipus  és “venta”, receptor és 
comprador i esdeveniment és confirmació de venta. 

 [MSN-005] Enviar noti f icació de rebuig de venta (nivel l  tasca)  

El sistema usa el cas d’ús Enviar notificació en què tipus és “rebuig”, receptor és 
comprador i esdeveniment és rebuig de venta. 

[MSN-006] Enviar noti f icació de baixada de ràtio de l ’oferta (nive l l  tasca)  

El sistema usa el cas d’ús Enviar notificació en què tipus és “baixada de ràtio”, receptor 

és venedor i esdeveniment és baixada ràtio d’una de les seves ofertes en venda. 

[MSN-007] Enviar noti f icació d’ ocultament de l ’oferta (nive l l  tasca)  

El sistema usa el cas d’ús Enviar notificació en què tipus és “ocultament d’oferta”, 
receptor és venedor i esdeveniment és ocultació d’una de les seves ofertes d’intercanvi. 

[MSN-008] Ll i star noti f icacions  (nive l l  usuari )  

L’usuari registrat demana veure el llistat de les seves notificacions. El sistema mostra el 

llistat de notificacions classificades com a llegides o no i ordenades cronològicament.  

L’usuari registrat pot filtrar, veure en detall o esborrar notificacions. 

[MSN-009] Fi l trar noti f icacions per tipus  (nive l l  usuari )  

L’usuari demana filtrar les notificacions segons el tipus al qual pertanyen (demanda, 

venta, rebuig, baixada de ràtio o ocultament d’oferta). El sistema mostra el llistat amb 
les coincidències o un missatge si no es troben coincidències.  

[MSN-010] Marcar noti f icació com a l legida  (nivel l  usuari )  

L’usuari marca una notificació com a llegida. El sistema la marca com a llegida i la passa 
a la llista de notificacions llegides. 

 [MSN-011] Esborrar noti f icació  (nive l l  usuari )  

L’usuari esborra una notificació. El sistema l’esborra i actualitza el llistat. 
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7. Diagrama de classes 
A continuació, es mostra el diagrama de classes per a l’aplicació en general. A més, s’ha dividit 
per a cada microservei per tal de diferenciar les classes a les quals pertanyen.  

 

Consideracions: 

- S’ha afegit l’atribut “id” de tipus long a les classes per tal de tenir un identificador artificial 

i seqüencial. 

- Alguns atributs tindran valors per defecte: 

o RegisteredUser.tries = 3. 

o Registered.status = “Actived”. 

o Ad.status = “Actived”. 

o Notification.read = false. 

o Date de Valuation, Message i Complaint correspon a l’instant en què es crea l’objecte. 

- Author de Message ha de ser participant de Conversation a la que pertany. 

- La baixa d’un RegisteredUser serà lògica, amb el literal “Deactivated” per a l’atribut status. 

Lo mateix amb el bloqueig, però amb el literal “Blocked”.  

- Buyer de Ad ha de ser un applicant del mateix Ad. 

- Seller de Ad no pot ser buyer ni applicant del mateix Ad, però ha de ser un dels participants 

de Conversation.  

- Quan un Ad passi el seu status a “Sold”, no podrà tornar-se a modificar ni tornar a un altre 

status; també s’assignarà un buyer. 

A continuació, es presenten els dos diagrames d’estats per als status de RegisteredUser i Ad. 

D’aquesta manera, queda evidents els canvis permesos entre estats i les accions que els duen a 
terme.  
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7.1. Diagrama d’estats de User Status 

 

7.2. Diagrama d’estats de Ad Status 
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8. Diagrama de BBDD 
A continuació, mostraré el diagrama de BBDD de cada microservei per separat. A més, a partir 

d’aquest apartat només posaré la part essencial per a dur a terme el MVP de l’aplicació seguint 

la metodologia AGILE; si en futurs passos s’implementen més funcionalitats, actualitzaré els 

diagrames. 

Cal afegir que algunes dades com email i password de SuperAdmin i base (=USD) de 
ExchangeRatio aniran definides en un fitxer properties. 

8.1. Diagrama de BBDD del microservei de gestió d’usuaris (user management) 

 

- Default_currency és id de RegisteredUser. 

8.2. Diagrama de BBDD del microservei de ràtio de divises (currency exchange) 

 

8.3. Diagrama de BBDD del microservei de compravenda (purchase) 

 

- OfferedCurrency i demandedCurrency són id de Currency; seller i buyer de RegisteredUser. 

8.4. Diagrama de BBDD del microservei de comunicació (communication) 

 

- Seller, applicant, author, evaluator i evalued són id de RegisteredUser. 

text : String 
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9. Prototips de les vistes 
A continuació es mostren els diferents prototipus de les vistes de cada microservei realitzades 

amb el programa online https://balsamiq.cloud. Per a cadascuna, es posa el nom de la vista y 
una aproximació a la idea final que es vol aconseguir. 

 

9.1. Prototips de les vistes del microservei de gestió d’usuaris (user management) 

 signin.html 

 
 login-user.html 

 

  

https://balsamiq.cloud/
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 login-admin.html 

 
 update-user.html 

 
 update-password.html 

 

  



Memòria del Treball Final de Grau Raúl Bermejo 

P á g i n a  44 | 83 

 confirm-deactivated-account (popup)  

 
 panel-admin.html 

 
 panel-superadmin.html 
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 menu-user (component) 

 
 menu-registered-user (component) 

 
 menu-admin (component) 

 
 menu-superadmin (component) 
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9.2. Prototips de les vistes del microservei de ràtio de divises (currency exchange) 

 historical-ratios.html 

 
 calculate-price.html 
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9.3. Prototips de les vistes del microservei de compravenda (purchase) 

 list-ads.html 

 
 form-ad.html [create a new ad] 
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 form-ad.html [update an ad] 

 
 panel-seller.html 
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 panel-buyer.html 

 

9.4. Prototips de les vistes del microservei de comunicació (communication)  

 list-valuations.html 
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 form-valuation.html 

 
 list-conversations.html 

 
 list-messages.html 
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10. Diagrama de l’arquitectura 
L’arquitectura seleccionada per a realitzar aquest projecte és una arquitectura heterogènia en 

que destaquen l’arquitectura client – servidor típica de les aplicacions web on la capa de 

presentació implementada amb HTML + CSS +  JS/JQuery està al costat del client i la resta: API, 

negoci i integració, seguint una arquitectura de capes, es troben al costat del servidor com a 

microserveis i implementats sota el framework SpringBoot de Java. A continuació, explicaré 

cadascuna de les capes i les decisions preses per a la seva arquitectura; per tal de no allargar 

massa les explicacions empraré les imatges d’un dels microserveis (gestió d’usuaris) ja que la 

resta són semblants i adjuntaré una imatge amb l’arquitectura de tots els microserveis.  

 

10.1. Capa de presentació 

Aquesta capa s’implementarà amb HTML + CSS + JQuery. L’HTML s’emprarà únicament per a les 

vistes, CSS per al disseny i JS/JQuery per a les accions. En JQuery es tindran les peticions AJAX 
en un fitxer separat per tal de desacoblar el codi. 

 

10.2. Capa API 

Aquesta capa implementa l’API Rest del microservei la qual permet exposar-lo a altres 

aplicacions. Únicament consta d’un component el qual està format per una classe amb 

l’anotació @RestController de Spring que permet definir endpoints per a cada funcionalitat que 
es por accedir mitjançant HTTP amb peticions GET, POST, PUT i DELETE.  
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10.3. Capa de negoci 

Aquesta capa implementa la lògica de negoci del microservei la qual permet exposar-la com a 

servei a la capa API. Únicament consta d’un component el qual està format per una classe amb 

l’anotació @Service de Spring. A més, cal destacar que aquesta capa del microservei de ràtio de 

divises implementa la funcionalitat d’una API externa per a aconseguir les ràtios que no estiguin 

disponibles a la BBDD. 

 

 

10.4. Capa d’integració 

Aquesta capa implementa la persistència del microservei la qual permet abstraure les accions 

de guardar i recuperar dades de la BBDD i respon a les peticions de la capa de negoci . Consta de 

tantes interfícies com classes JPA que es tradueixen a taules de la BBDD. Per a cada interfícies 

s’empra l’anotació @Repository de Spring i s’estén la classe CRUDRepository de Spring Data JPA 

que permet realitzar les operacions CRUD sense necessitat d’implementar-les. A més, les entitat 

JPA empren l’anotació @Entity de Spring. 
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11. Implementació 
A mode de referent per a la explicació de la implementació he seleccionat el primer microservei 

creat: user management; la resta, com que tenen un esquema semblant, no es tractaran en 

aquest punt. A continuació es mostra l’esquema de carpetes (packages) i classes per al 

microservei. 

  
 

A continuació, s’explicarà pas per pas els detalls de la implementació seguint l’ordre alfabètic 
que mostra la imatge anterior. 
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11.1. Package config. 

En aquesta carpeta només hi ha una classe de configuració per a Swagger. Destaca l’ús de 

l’anotació @Configuration per a indicar que és una classe de configuració i contindrà un o més 

mètodes @Bean que serà administrat pel contenidor de Spring, d’aquesta manera SpringBoot 

la llegeix al principi, i @EnableSwagger2 a fi d’habilitar el framework Swagger. A més, com a 

curiositat, es podria destacar l’ús del comentari formatter que permet deshabilitar i habilitar el 

formateig de codi i la línia 30 que permet habilitar la classe Optional inclosa a Java8 al model 
autogenerat de Swagger.  
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11.2. Package controller 

Aquesta classe correspon al controlador i conté els endpoints o recursos que s’esposen com a 

API REST. Destaquen diverses anotacions que s’expliquen a continuació. 

@RestController és la suma de @Controller que indica que es tracta d’una classe Controladora 

(especialització de @Component que permet a Spring detectar la classe automàticament i 

gestionar-la ) i de @ResponseBody que indica que el valor de retorn ha de vincular-se al cos de 

la resposta web. 

@CrossOrigin permet les sol·licitud d’origen creuat; en aquest cas les peticions Ajax amb JQuery. 

@RequestMapping assigna sol·licituds web a mètodes; en aquest cas com s’usa en la classe 
s’estén a tots els mètodes. 

@XXXMapping (GET, PUT, POST i DELETE) mapeja peticions HTTP. 

@Autowired s’usa en el constructor tal com es recomana des de la versió 3.4 i permet injectar 
les dependències que corresponen als paràmetres del constructor.  

@Api indica que la classe és un recurs Swagger. 

@ApiOperation proporciona informació extra d’un recurs REST en Swagger.  
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11.3. Package dto 

Conté classes corresponents a objectes POJO que es passen com a JSON en les petitons HTTP 

GET. Hi destaquen les anotacions: 

@Data pertany a la llibreria Lombock i crea de forma transparent al programador el constructor, 
getters, setters, equals, hash i toString. 

@Builder també pertany a Lombok i crea un Builder, en aquest cas amb tots els atributs. 

@ApiModel proporciona informació extra sobre el model Swagger. 

@ApiModelProperty proporciona informació de les propietats del model Swagger. 

@JsonProperty indica que es una propietat JSON. 
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11.4. Package entity 

Aquesta carpeta conté les classes JPA que es persisteixen a la BBDD. Les anotacions que es 

destaquen són les següents: 

@Entity designa la classe POJO com a entitat JPA i permet la seva persistència.  

@Inheritance indica com actuar davant l’herencia d’entitats, en aquest cas es faria un join. 

@Id indica la clau primària del l’entitat. 

@GeneratedValue indica l’estratègia per generar valors automàtics (principalment per a la clau 
primària) de l’entitat. 

@Column indica que l’atribut de l’entitat correspon a una columna de la taula de BBDD.  
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11.5. Package exception 

En aquesta carpeta es troben les excepcions. Com es pot apreciar a la imatge, s’ha creat una 

excepció genèrica per al microservei que hereta de  RuntimeException i, per tant, s’encarrega 

l’ErrorHandler de Spring de propagar l’error a la capa de presentació. A més, les classes que 

hereten l’excepció genèrica gracies a l’anotació @ResponseStatus retornen l'excepció amb el 

codi d'estat (resposta HTTP). 

 

 

 

 

11.6. Package form 

Conté els POJOs que corresponen als formularis del la capa de presentació a fi de validar les 
seves dades gràcies a anotacions autodescriptibles com @Size, @Email i @NotNull. 
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11.7. Package provider 

Aquests proveïdors s’han emprat per a consumir altres APIS, tant per a les comunicacions entre 

microserveis com per a obtenir les dades d’intercanvi de divises d’un proveïdor extern. A més, 

cal destacar que s’ha emprat una interfície per tal de desacoblar el codi i poder canviar la 
implementació sense afectar a la resta de classes. 

 

 

 

 

11.8. Package repository 

Carpeta que conté els repositoris els quals hereten de JPARepository que conté els mètodes per 

a tractar amb les entitats JPA. A més, té una sintaxi específica per a nomenar els mètodes que 

permet realitzar diverses accions com filtrar o ordenar sense tenir que implementar el codi.  
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11.9. Package service 

Conté una interfície que té tots els mètodes que criden als repositoris (classes JPA) i són cridats 

des del controlador. A continuació es mostra un exemple de la implementació de tres mètodes 
on es pot apreciar l’ús de d’streams i lambdes incloses a partir de Java8.  
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11.10. Carpeta de resources 

 Application.properties 

Conté les propietats que ha de tenir en compte Spring cada vegada que arrenca el 

microservei. En les propietats destaquen el port del servidor ( línia 5), la ruta on es guarden 

les dades de la BBDD (línia 8), el driver de la BBDD que en aquest cas és H2 (línia 11) i la ruta 
per accedir a la BBDD H2 (línia 15). 

 

 Data.sql 

Conté les dades de les taules DDBB les quals seran poblades cada vegada que s’arrenqui el 
microservei, tal i com s’ha especificat a les propietats anteriors. 
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11.11. Classe Application 

Aquesta classe és empra l’anotació @SpringBootApplication (equival a declarar @Configuration, 

@EnableAutoConfiguration i @ComponentScan) que indica que es tracta una classe de 

configuració que declara un o més mètodes @Bean i també desencadena la configuració 

automàtica i l'escaneig de components. A més, hi ha un mètode main que serveix per a que 

Spring arrenqui l’aplicació, que en aquest cas és un microservei, i un mètode amb l’anotació 
@Bean que permet emprar la classe RestTemplate. 
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12. Proves funcionals 
A continuació, mostraré les proves funcionals de cada microservei per separat realitzades a 

través del framework Swagger. Com es por apreciar, totes les proves s’han realitzat amb el 
resultat desitjat. 

12.1. Proves funcionals del microservei de gestió d’usuaris (user management) 
Tipus Prova Checked? 

   

GET /user-management/admins 

ERROR Token no existeix Sí 
ERROR Rol no autoritzat Sí 

OK Retorna ll istat d’administradors Sí 
   

PUT /user-management/admins 

ERROR Token no existeix Sí 
ERROR Rol no autoritzat Sí 

ERROR Correu electrònic incorrecte Sí 
ERROR Correu electrònic repetit Sí 

ERROR Nom d'usuari repetit Sí 

OK Crea un nou administrador a la BBDD Sí 
   

DELETE /user-management/admins/{id} 
ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 

ERROR Id d'administrador no existeix Sí 

OK Elimina un administrador de la BBDD Sí 
   

GET /user-management/authorizations  

ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 

OK Retorna un booleà que indica si un usuari està autoritzat Sí 
   

GET /user-management/signin 

ERROR Usuari no existeix Sí 

ERROR Usuari registrat bloquejat Sí 
ERROR Usuari registrat desactivat Sí 

ERROR Administrador bloquejat Sí 
ERROR Clau incorrecta Sí 

ERROR Clau incorrecta + intents restants de signin de l 'usuari registrat Sí 

ERROR Clau incorrecta + bloqueig de l 'usuari registrat Sí 

OK Usuari amb token previ  Sí 

OK Superadministrador sense token previ  Sí 
OK Administrador sense token previ  Sí 

OK Usuari registrat sense token previ  Sí 
   

POST /user-management/signout 

ERROR Token no existeix Sí 

OK Elimina el token Sí 
   

GET /user-management/users 
ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 

OK Retorna ll istat d'usuaris registrats  Sí 
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Tipus Prova Checked? 
   

POST /user-management/users 

ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 
ERROR Clau incorrecta Sí 

ERROR Correu electrònic repetit Sí 

OK Modifica les dades de l 'usuari registrat a la BBDD Sí 
   

PUT /user-management/users 
ERROR Correu electrònic incorrecte Sí 

ERROR Correu electrònic repetit Sí 
ERROR Nom d'usuari repetit Sí 

ERROR Moneda no existeix Sí 

OK Crea un nou usuari registrat a la BBDD Sí 
   

GET /user-management/users/exists  
ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 

OK Retorna ll istat d'usuaris registrats actius  Sí 
   

POST /user-management/users/{id}/lock 
ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 

ERROR Id d'usuari registrat no existeix Sí 

OK Bloqueja l 'usuari registrat Sí 
   

DELETE /user-management/users/{tokenId} 

ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 
ERROR Clau incorrecta Sí 

OK Desactiva l 'usuari registrat Sí 
   

GET /user-management/users/{tokenId} 

ERROR Token no existeix Sí 
ERROR Rol no autoritzat Sí 

OK Retorna l 'usuari registrat al qual pertany el token Sí 
   

POST /user-management/users/{tokenId}/password 

ERROR Token no existeix Sí 
ERROR Clau incorrecta Sí 

OK Modifica la clau d'un usuari  Sí 
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12.2. Proves funcionals del microservei de ràtio de divises (currency exchange) 

Tipus Prova Checked? 
   

GET /currency-exchange/currency 

OK Retorna ll istat de monedes Sí 
   

GET /currency-exchange/currency/exists  

OK Retorna un booleà que indica si la moneda existeix a la BBDD Sí 
   

GET /currency-exchange/ratio/{day} 

ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 

ERROR Proveïdor extern de ràtios no disponible Sí 

ERROR Format del dia incorrecte Sí 

OK Retorna el l l istat de ràtios per al dia donat Sí 
   

GET /currency-exchange/ratio/{day}/amount 

ERROR Proveïdor extern de ràtios no disponible Sí 

ERROR Moneda no existeix Sí 

ERROR Format del dia incorrecte Sí 

OK Retorna el càlcul d'un ratio entre dues monedes per al dia donat Sí 
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12.3. Proves funcionals del microservei de compravenda (purchase) 
Tipus Prova Checked? 

   

GET /purchase/ads 

OK Retorna ll istat d'anuncis amb propietari actiu Sí 

OK Retorna ll istat d'anuncis amb propietari actiu fi ltrat per moneda d'origen Sí 
OK Retorna ll istat d'anuncis amb propietari actiu fi ltrat per moneda de destí Sí 

OK Retorna ll istat d'anuncis amb propietari actiu fi ltrat per moneda d'origen i destí  Sí 
   

POST /purchase/ads 

ERROR Token no existeix Sí 
ERROR Rol no autoritzat Sí 

ERROR Anunci no existeix Sí 

ERROR Usuari no és el venedor de l 'anunci  Sí 
ERROR Anunci no actiu Sí 

ERROR Proveïdor extern de ràtios no disponible Sí 
ERROR Moneda no existeix Sí 

OK Modifica les dades d'un anunci a la BBDD Sí 
   

PUT /purchase/ads 

ERROR Token no existeix Sí 
ERROR Rol no autoritzat Sí 

ERROR Proveïdor extern de ràtios no disponible Sí 

ERROR Moneda no existeix Sí 

OK Crea un nou anunci a la BBDD Sí 
   

GET /purchase/ads/seller 

ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 

OK Retorna ll istat d'anuncis d'un venedor Sí 
   

DELETE /purchase/ads/{adId} 

ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 
ERROR Anunci no existeix Sí 

ERROR Usuari no és el venedor de l 'anunci  Sí 
ERROR Anunci no actiu Sí 

OK Elimina l 'anunci de la BBDD Sí 
   

GET /purchase/ads/{adId} 

ERROR Anunci no existeix Sí 

OK Retorna l 'anunci segons el seu id Sí 
   

PUT /purchase/ads/{adId}/buy 
ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 
ERROR Anunci no existeix Sí 

ERROR Comprador i  venedor coincideix Sí 

ERROR Anunci no actiu Sí 
ERROR Demanda de compra ja existent Sí 

OK Crea una nova sol·l icitud de compra d'un anunci a la BBDD Sí 
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Tipus Prova Checked? 
   

GET /purchase/requests/applicant 

ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 

OK Retorna ll istat de demandes de compra d'anuncis d'un comprador  Sí 
   

GET /purchase/requests/seller 

ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 

OK Retorna ll istat de demandes de compra d'anuncis actius d'un venedor  Sí 
   

DELETE /purchase/requests/{purchaseRequestId} 

ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 
ERROR Demanda de compra d'un anunci no existeix Sí 

ERROR Comprador de la demanda de compra d'un anunci no existeix  Sí 

OK Elimina la demanda de compra d'un anunci de la BBDD Sí 
   

POST /purchase/requests/{requestId}/sell  
ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 
ERROR Demanda de compra d'un anunci no existeix Sí 

ERROR Usuari no és el venedor de l 'anunci  Sí 

ERROR Anunci no actiu Sí 

OK Ven l'anunci de la demanda i elimina les demandes de l 'anunci  Sí 

 

  



Memòria del Treball Final de Grau Raúl Bermejo 

P á g i n a  68 | 83 

12.4. Proves funcionals del microservei de comunicació (communication) 
Tipus Prova Checked? 

   

GET /communication/conversations  

ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 

OK Retorna ll istat de conversacions de l 'usuari registrat Sí 
   

GET /communication/messages  

ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 
ERROR Usuari emissor i  usuari receptor és el mateix Sí 

ERROR Usuari receptor no existeix (o no està actiu) Sí 

OK Retorna ll istat de missatges de la conversació Sí 
   

PUT /communication/messages  
ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 
ERROR Conversació no existeix Sí 

ERROR Usuari receptor no existeix (o no està actiu) Sí 

OK Crea un nou missatge a la BBDD Sí 
   

PUT /communication/valuations  
ERROR Token no existeix Sí 

ERROR Rol no autoritzat Sí 

ERROR Usuari avaluador i  usuari avaluat és el mateix Sí 
ERROR Usuari avaluat no existeix Sí 

OK Crea una nova valoració a la BBDD Sí 
   

GET /communication/valuations/{evaluated} 

ERROR Token no existeix Sí 
ERROR Rol no autoritzat Sí 

ERROR Usuari avaluat no existeix Sí 

OK Retorna ll istat de valoracions rebudes de l 'usuari registrat Sí 
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13. Vistes 
A continuació es mostren les diferents vistes de cada microservei obviant el menú superior. 
Per a cadascuna, es posa el nom de la vista. 

13.1. Vistes del MS de gestió d’usuaris (user management) 

 signin.html 

 
 

 login-user.html 
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 login-admin.html 

 
 

 update-user.html 
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 update-password.html 

 

 

 confirm-deactivated-account 

 
 

 panel-admin.html 
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 panel-superadmin.html 
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13.2. Vistes del MS de ràtio de divises (currency exchange) 

 historical-ratios.html 

 
 

 calculate-price.html 
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13.3. Vistes del MS de compravenda (purchase) 

 list-ads.html 

 
 

 form-ad.html 
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 panel-seller.html 

 

 

 panel-buyer.html 
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13.4. Vistes del MS de comunicació (communication)  

 list-valuations.html 

 
 

 form-valuation.html 
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 list-conversations.html 

 
 

 list-messages.html 
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14. Detalls de la implementació 

14.1. Entorn de treball 
- Sistema operatiu:   Windows 10 

- Llenguatge de programació:  Java 8 (JRE+JDK) v1.8.0_171 

- Gestor de projectes Java:  Apache Maven v3.5.3 

- Gestor de versions:  Git v2.16.2.windows.1 

- Forja de Git:   GitHub 

- Eina de desenvolupament: Eclipse Oxygen.3a Release (4.7.3a)  

- Plugins d’Eclipse:  Lombok v1.16.20 

- Editor de textos (front): Visual Studio Code v1.23.1 

- Navegador web:  Firefox Quantum v60.0.1 (64-bit) 

 

14.2. Manual de l’aplicació 

14.2.1. Obtenir codi des del repositori remot 

Accedir al meu repositori remot i públic de GitHub on guardo la implementació amb 

l’enllaç https://github.com/rbermej/tfg i fer clic en “Clone or download”. 

 

14.2.2. Iniciar microserveis 

1. Obrir la carpeta de microserveis 

2. Per a cada un dels microserveis obrir una consola qualsevol (per exemple: Git Bash). 
3. Executar la sentencia: “mvn spring-boot:run” 

 

14.2.3. Veure bases de dades 

Accedir als següents enllaços segons el microservei que es vulgui veure; el microservei 

consultat ha d’estar iniciat: 

- User management: http://localhost:8081/h2 (JDBC URL: jdbc:h2:~/test1) 

- Currency Exchange: http://localhost:8082/h2 (JDBC URL: jdbc:h2:~/test2) 

- Purchase:  http://localhost:8083/h2 (JDBC URL: jdbc:h2:~/test3) 

- Communication: http://localhost:8084/h2 (JDBC URL: jdbc:h2:~/test4) 

Nota: Tots els user names són “sa” i no tenen clau. 

 

14.2.4. Veure i provar les peticions REST amb Swagger 

Accedir als següents enllaços segons el microservei que es vulgui veure i provar; el 
microservei consultat ha d’estar iniciat: 

- User management: http://localhost:8081/swagger-ui.html 

- Currency Exchange: http://localhost:8082/swagger-ui.html 

- Purchase:  http://localhost:8083/swagger-ui.html 
- Communication: http://localhost:8084/swagger-ui.html 

  

https://github.com/rbermej/tfg
http://localhost:8081/h2
http://localhost:8082/h2
http://localhost:8083/h2
http://localhost:8084/h2
http://localhost:8081/swagger-ui.html
http://localhost:8082/swagger-ui.html
http://localhost:8083/swagger-ui.html
http://localhost:8084/swagger-ui.html
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14.2.5. Iniciar Web front 

1. Obrir la carpeta web-jquery 
2. Obrir el fitxer signin.html 

 

14.2.6. Taula d’usuaris per a l’accés 
Nom d’usuari Clau Accés Token inicial per a proves 

superadmin superadmin Sí test1 
admin1 admin1 No  
admin2 admin2 Sí  

admin3 admin3 Sí  
admin4 admin4 Sí test2 
user1 user1 Sí  
user2 user2 No  
user3 user3 No  

user4 user4 Sí  
user5 user5 Sí  
user6 user6 Sí test3 
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15. Avaluació de la implementació del TFG 
15.1. Comparativa entre planificació i resultat 
A continuació, es realitza una comparativa entre el que sabia plantejat implementar i el producte 
final entregat. 

Primerament, la proposta del MVP s’ha pogut completar al 100%. És a dir, totes les funcionalitats 

plantejades durant la proposta s’han implementat. Tot i així, cal indicar que un parell de 

funcionalitats s’han eliminat ja que el model s’ha canviat durant la implementació i ja no es 
podien implementar. 

Segonament, la seguretat de l’aplicació difereix força del que s’havia plantejat. D’una banda, la 

codificació de la clau de pas no s’ha pogut realitzar a temps. D’altra banda, s’ha inclòs l’ús de 
tokens que no hi figurava a la proposta a fi d’augmentar-ne la seguretat. 

Darrerament, les tecnologies plantejades també han sofert canvis. Concretament, no s’ha fet ús 

de l’API Gateway ja que el nombre de microserveis és mínim. A més, s’ha optat per l’ús de H2, 

ja que per a realitzar proves del correcte funcionament és més ràpid que altres BBDD que 

requereixen instal·lació i configuració, i per l’ús de JQuery en comptes de Angular, perquè ja en 

tenia coneixement previ gràcies al Minor en Programació Web. Per acabar, s’ha implementat 

Swagger a fi de poder provar l’API REST de cada microservei sense tenir que muntar un  front. 

En conclusió, la imatge del que s’havia planificat vers el producte final difereix una mica quant a 

les tecnologies emprades. De tota manera, la essència és la mateixa ja que s’ha complerta amb 
el MVP i s’han emprat microserveis amb SpringBoot que era la finalitat principal del projecte. 

15.2. Futurs passos 

A continuació, s’exposa una llista de les principals millores que caldria fer al projecte si e s 

continués amb la implementació: incloure proves unitàries (JUnit, idealment seguint TDD), 

proves funcionals (Cucumber, idealment seguint BDD), completar l’aplicació amb les 
funcionalitats detectades i aplicar OAuth 2.0.  
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16. Conclusió 
En general, la meva impressió global d’aquest Treball Final de Grau ha estat molt gratificant ja 

que he aconseguit realitzar, a grans tret, el que m’havia proposat a l’inici. D’una banda, he aprés 

molt sobre el framework Spring, concretament sobre SpringBoot que és la tecnologia principal 

del TFG, i he consolidat aspectes sobre JQuery que ja havia tractat superficialment a una 

assignatura del Minor en Programació web. D’altra banda, he tingut que prescindir de 

tecnologies com OAuth 2.0, API Gateway i Angular, que m’haurien agradat incloure a la 

implementació, ja que el projecte era molt ambiciós per als escassos recursos temporals dels 

quals he disposat finalment.  

A més, l’ús d’una metodologia ben definida basada en realitzar una amplia obtenció de requisits, 

un correcte anàlisi i disseny, una documentació completa dels casos d’ús, una esquematització 

en forma de diagrames del model i l’arquitectura de components, un prototipatge de les vistes 

i un enfocament AGILE en la implementació ha sigut un factor determinat en l’èxit d’aquest TFG.  

De fet, l’etapa d’implementació és on queda reflectida l’aprofitament de seguir aquesta 
metodologia ja que s’ha realitzat eficientment. 

Així mateix, un altre factor determinant d’aquest TFG són les entregues parcials que 

distribueixen la càrrega al llarg del semestre. Concretament, aquesta temporalitat ajuda a 

mantenir un treball constant i a no deixar-ho per al final, de forma que el treball es fa més 

suportable i la sensació de càrrega es redueix molt; d’aquesta forma he pogut treballar amb més 

calma i ser més eficient. 

Per acabar, opino que en aquest món laboral lo més important és no deixar d’aprendre, per 

aquest motiu els pròxims mesos em prendré un temps per a continuar amb l’aplicació a fi de 

consolidar lo que he aprés durant aquest TFG i en aprendre lo que m’havia proposat i no he 

pogut fer-ho.  
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