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Resum del Treball 

En un futur no molt llunyà les planes web que ofereixen serveis, per consumir 
mitjançant una navegador i pensades per ser llegides per humans, hauran 
d’oferir la mateixa informació per integrar-se amb altres receptors, com 
assistents virtuals, cercadors de serveis, wearables, ... Hauran de publicar els 
serveis si volen que aquests nous receptors els recomanin i es segueixin 
consumint. 

El present treball és una prova de concepte que valida l’anterior punt. Es 
dissenya i s’implementa una aplicació web distribuïda que s’integra amb altres 
serveis públics i els ofereix en format API REST. Es compon d’un conjunt 
d’aplicacions com a back-end, desenvolupades amb una eina capdavantera 
en integracions (Mulesoft), i un client front-end per mostrar els resultats en 
navegador, desenvolupada amb REACT. Requereix d’una instància 
PostgreSQL de base de dades i accés als serveis externs de 
OpenWeatherMap.org per consultar la previsió del temps a una localitat. 

Per al desplegament dels diferents components s’ha realitzat mitjançant 
Docker, i es despleguen al núvol d’Azure mitjançant scripts d’Azure DevOps 
(CI /CD). 

El resultat obtingut aporta coneixements i un mètode per realitzar integracions 
utilitzant una arquitectura API-LED, molt adient per construir sistemes capaços 
de publicar i consumir serveis API. 

Una aplicació distribuïda per ser consumida per tercers i formar una xarxa 
d’aplicacions connectades mitjançant APIs, i construïda amb Mulesoft, és 
perfectament viable. 

 



ii   

Abstract 

Not too far away future web pages that offer services, to be consumed through 
a browser and designed to be read by humans, will have to offer the same 
information to integrate with other receivers, such as virtual assistants, service 
finders, wearables, ... They will have to publish the services if they want these 
new receivers to recommend them and continue to consume them. 

The present work is a proof of concept that validates the previous point. A 
distributed web application is designed and implemented that integrates with 
other public services and offers them in REST API format. It consists of a set 
of applications as a back-end, developed with a leading integration tool 
(Mulesoft), and a front-end client to display the results in a browser, developed 
with REACT. It requires a PostgreSQL database instance and access to the 
external services of OpenWeatherMap.org to request the weather forecast 
from a city. 

The deployment of the different components has been done using Docker, and 
they are deployed in the Azure cloud using Azure DevOps (CI/CD) scripts. 

The result obtained provides knowledge and a method to perform integrations 
using an API-LED architecture, very suitable for building systems capable of 
publishing and consuming API services. 

An application distributed to be consumed by third parties and forming a 
network of applications connected through APIs, and built with Mulesoft, is 
totally feasible. 
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1. Introducció 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 
Actualment les cerques i serveis que consulten els usuaris des d’un navegador 
presenten els resultats en una plana web i s’ha de navegar per diferents planes 
per obtenir la informació desitjada. 
 
Aquestes cerques i navegacions estan enfocades a usuaris enfront un ordinador 
o una tauleta. Cada cop més hi ha més modes de consumir la informació, com 
ara: assistents virtuals (Alexa, Siri, Google Home, …), smartwatches, wearables, 
… . 
 
En un futur el resultats seran obtinguts per motors que es connectaran a serveis 
externs i mostraran la informació rellevant, d’una forma centralitzada, en funció 
de les nostres preferències i perfils. Aquesta informació podrà ser presentada en 
diferents formats i adaptar-se a com s'està consumint: per assistents de veu, des 
d’un smartwatch, … 
 
Per integrar els diferents sistemes de forma distribuïda, motors de cerca, serveis 
externs i com mostrar la informació calen APIs com a canals de comunicació. El 
conjunt de mètodes, recursos que defineixen les APIs abstrauen la complexitat 
d’un sistema a l’altre i cadascun té la seva responsabilitat.  
 
Aquest treball és una prova de concepte sobre la comunicació entre els diferents 
components fent anar una eina d’integració d’aplicacions (EAI) líder en el sector 
empresarial: Mulesoft. 
 

1.1.1. Motivació personal  
Fa temps en una convenció parlaven d’aquest futur: Mulesoft CONNECT 2019: 
Application networks demo: The future of service, by Mulesoft CTO Uri Said. 
(Said, 2019) Veure Figura 1.  

 
Figura 1: Conferencia Mulesoft: Application networks demo. 
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Extracte de la conferencia: 
“All of these companies have provided api's and ADA went across those api's, 
figured out our preferences automatically and then was able to use those api's to 
create various scenarios and find one that matched our preferences. By the way 
these companies expose these API is not for ADA they just expose them 
because by 2025 if you don't have an API it's like you didn't have a webpage 
back in 99 you simply don't exist so if you don't have an API by 2025, ADA 
doesn't have any way to attach to you and as far as its concerned it's never gonna 
make those recommendations “ 
 
(“ADA”: en aquesta demo és un ens intel·ligent fictici que existeix en el futur, 
2025)  
 
 
1.2 Objectius del Treball 
 

- Realitzar una prova de concepte amb algunes APIs públiques per obtenir 
la informació centralitzada i en certa mesura personalitzada per qui l'està 
consumint. 

- Construir un back-end per consumir serveis externs i publicar una API per 
consumir els resultats 

- Desenvolupar el back-end amb un conjunt de microserveis comunicats 
entre ells per APIs i basats en Mulesoft EAI 

- Desenvolupar un front-end lleuger  
- Desplegar els components en contenidors al núvol d’Azure 
- Aprendre, profunditzar i practicar amb tecnologies de desplegament com 

Docker 
- Automatitzar el desplegament amb tècniques de integració i 

desplegament continuo (CI_CD pipelines en Azure DevOps) 
- Posar en pràctica les tècniques de gestió de projectes 

 
 
1.3 Impacte en sostenibilitat, ètic-social i de diversitat 
 
El resultat d'aquest treball no té cap impacte ni positiu ni negatiu en aspectes de 
sostenibilitat mediambiental i/o petjada ecològica. Donat que fa servir 
components del núvol que ja estan aprovisionats al cloud d’Azure. 
 
El resultat d'aquest treball és tan tècnic que no té cap impacte ni positiu ni 
negatiu en aspectes ético-socials.  
 
El resultat d'aquest treball és tan tècnic que no té cap impacte ni positiu ni 
negatiu en aspectes de gènere, diversitat (raça, religió, orientació sexual, 
funcional, ètnia, ideologia...) o drets humans. 
 
1.4 Enfocament i mètode seguit 
 
Les diferents estratègies per realitzar la prova de concepte son: 

- Desenvolupar de zero tots els components 
- Construir sobre un framework d’integració 
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- Mulesoft 
- Apigee 
- TIBCO 
- WSO2 

 
Per aquest treball es tria construir l’aplicació sobre un framework d’integració 
donat que ja disposa de components per poder publicar serveis, consumir bases 
de dades i connectors http per consumir APIs públiques. 
D’aquesta forma el treball es focalitza en la lògica de negoci, i en transformar les 
dades d’un sistema cap a un altre. 
 
Fent anar aquest framework es poden reutilitzar molts connectors ja existents, 
com per exemple: 

● Integrar serveis i infraestructures en el cloud en AWS i Azure. 
● Utilitzar ODBC, JDBC i altres protocols oberts per a connectar bases de 

dades 
● Connexions a aplicacions SaaS empresarial com SAP o Salesforce 
● Crear connectors personalitzats per a altres membres 

 
En quant a metodologia pel desenvolupament s’utilitzarà Agile, sobre iteracions 
s’anirà desenvolupant els diferents entregables i validant que passen 
correctament el pla de proves establert.  
En la fase de desenvolupament es construirà un producte mínim viable (MVP), 
inicialment un prototip per validar les característiques tècniques bàsiques i 
posteriorment desenvolupant les diferents capes per ordre de dependència. 
 
1.5 Planificació del Treball 
 
En aquesta secció descriurem la planificació des de diferents punts de vista: els 
recursos necessaris per realitzar el projecte, les fites del projecte, les tasques i 
productes resultants i una planificació utilitzant un diagrama de Gantt. 
 
1.5.1 Recursos 
 

- Ordinador 
- Compte d’Azure de la UOC 

- Azure DevOps 
- Azure Container Registry 
- Container Instance 
- PostgreSQL 

- IDE Anypoint Studio 
- IDE Microsoft Visual Studio Code 
- JDK 1.8 
- Apache Maven 
- pgAdmin: Client PostgreSQL 
- Git 
- Node.js 

- Llibreria javascript React 
- Docker 

- DockerHub (https://hub.docker.com ) 

https://hub.docker.com/
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1.5.2 Fites 
Segons el Pla docent (https://bit.ly/3T9n9PI ) aquestes són les fites: 
 

Fita Data 

PAC1 Pla de Treball 28/9 - 11/10/22 

PAC2 Seguiment 1 12/10/22 - 8/11/22 

PAC3 Seguiment 2 9/11/22 - 6/12/22 

PAC4 Lliurament Final 7/12/22 - 10/1/23 

Defensa TFG 11/1/23 - 27/1/23 

Taula 1 Fites i dates d'entrega 

 
Figura 2: Lliuraments del treball de final de grau. 

 
1.5.3 Tasques i resultats 

Tasca Resultat 

● Pla de treball Descripció del TFG, Objectius 
generals i específics, Resultats que 
s’esperen, Planificació amb fites i 
temporalització 

● Disseny   

○ Document d'arquitectura Descripció de l’arquitectura de la 
solució i justificació 

○ Disseny tècnic Detall de la implementació dels 
diferents components 

○ Definició del Test plan Conjunt de tests a realitzar per donar 
com a valida la solució 

○ Provisió Entorn de 
desenvolupament 

Proveir al núvol la infraestructura 
requerida per la solució 

○ Prototip en container al 
núvol 

Exemple d’aplicació contenitzada 
desplegada a l’entorn 

https://bit.ly/3T9n9PI
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Tasca Resultat 

● Fase Desenvolupament  

○ Construcció Capa API 
(experience layer) 

 

○ Construcció Consulta 
API publica 1 

 

○ Construcció Consulta 
API publica 2 

 

○ BBDD (perfils/usuaris) i 
Construcció API 
d’abstracció 

 

○ Construcció Capa 
integració 

 

○ Construcció front-end  

● Fase proves  

○ Proves d’integració Comprobar que tots els components 
es comuniquen correctament 

○ Execució Tests Execució dels tests prèviament 
definits 

● Memòria  

○ Avaluació resultats  

○ Redacció Memòria  

○ Preparació presentació 
per la defensa 

 

Taula 2 Tasques i resultats 
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1.5.4 Planificació 

 
Figura 3: Planificació. 
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1.6 Breu sumari de productes obtinguts 
 
Una aplicació Web desplegada en el cloud (amb components de l'aplicació en 
diversos contenidors) que ofereix a usuaris una informació personalitzada sobre 
serveis externs a partir de consultar APIs públiques. 
 
 
1.7 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 

A continuació es descriu el contingut dels capítols següents: 
 
2. Estat de l’art : On es posa en context els productes actuals per integrar 
microserveis 
 
3. Disseny del sistema: quins anàlisis s’han fet previs al desenvolupament 
 
4. Execució: aspectes més rellevant del desenvolupament del treball 
 
5. Resultats: resultats obtinguts de les fases anteriors 
 
6. Conclusions: s’expliquen les conclusions d’aquest treball amb els  
problemes detectats i treballs futurs 
 
7. Glossari 
 
8. Bibliografia: Fonts consultades per a la realització del treball. 
 
9. Annexes 
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2. Estat de l’art 
 
En aquesta secció tractarem de descriure com es resol avui en dia aquestes 
integracions entre diferents sistemes distribuïts. 
 

2.1. Microserveis 
 
El conjunt d’eines de cerca o aplicacions dedicades a una sola tasca es basen 
en sistemes monolítics, o en servidors centrals encarregats de totes les tasques. 
Cada vegada més, però, es fan ús de microserveis per aplicacions distribuïdes. 
 
Això originalment tenia una raó de ser, compartir recursos en un únic servidor 
d’aplicacions per gestionar diferents serveis, permet la reutilització del ample de 
banda de la xarxa, de la memòria, del espai en disc i altres avantatges. Però 
quan algun d’aquests serveis requereixen de més recursos (per exemple 
memòria), calia augmentar tota la infraestructura. A banda, els sistemes 
monolítics no disposen d’un nivell d’aïllament adequat entre les aplicacions 
compartides, per exemple si una aplicació consumeix molta CPU afecta a la resta 
d’aplicacions dins el mateix sistema. 
 
Per separar els diferents serveis calien màquines físiques i gràcies a la evolució 
de la virtualització i als containers aquesta distribució ha esdevingut una millor 
opció. Donat que separar els diferents serveis en el seu propi procés resol tots 
els problemes que té la compartició de recursos.  
 
Abans del desenvolupament dels sistemes operatius de codi obert i de lliure 
accés, conjuntament amb l’aprovisionament automatitzat de màquines, era poc 
pràctic que cada domini tingués la seva pròpia infraestructura. En canvi ara, amb 
la tecnologia dels contenidors i els recursos al núvol, els equips es poden 
beneficiar d'un desacoblament extrem, tant a nivell de domini com operatiu. 
(Richards & Ford, 2020) 
 

2.2. Integració amb APIs 
 
L’ús d’APIs entre microserveis pot millorar la integració, la flexibilitat, la 
escalabilitat i la facilitat de manteniment de les aplicacions que es comuniquen. 
 
Permeten la integració de diferents sistemes i tecnologies: Les API faciliten que 
els microserveis es comuniquin entre sí independentment de la tecnologia o 
llenguatge de programació utilitzat. Això ajuda que els diferents microserveis 
s'integrin i treballin junts sense haver d'adaptar el codi o canviar la plataforma 
subjacent. 
 
Proporcionen una capa d'abstracció: Les API proporcionen una capa 
d'abstracció entre els microserveis, cosa que significa que cadascun no 
requereixi conèixer els detalls interns de com funcionen els altres. Això dona més 
flexibilitat i facilita l'actualització i el manteniment dels microserveis individuals. 
 
Faciliten el desenvolupament i el manteniment: Les APIs proporcionen una 
forma estandarditzada de comunicació entre els microserveis, cosa que 
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beneficia el desenvolupament i el manteniment d'aplicacions basades en 
microserveis. Els desenvolupadors poden utilitzar les APIs per integrar 
ràpidament diferents microserveis i estalviar temps i esforços en la 
implementació de la comunicació entre ells. 
 
Milloren l'escalabilitat i la flexibilitat: Les APIs permeten que els microserveis 
s'escalin i s'actualitzin de manera independent, cosa que millora la flexibilitat i 
l'escalabilitat de l'aplicació. Si un microservei necessita més capacitat o 
s'actualitza, només cal fer-ho al microservei afectat en lloc d'haver de fer canvis 
a tota l'aplicació. 
 

2.3. Gestors d’integracions d’aplicacions empresarials - EAI 
 
Enterprise Application Integration (EAI): una plataforma d'integració d'aplicacions 
empresarials és un conjunt d'eines i tecnologies que s'utilitzen per integrar i 
connectar aplicacions, dades i dispositius a una empresa. Les plataformes EAI 
proporcionen una capa d'abstracció entre les diferents aplicacions i sistemes 
d'una empresa i permeten que es comuniquin i comparteixin dades de manera 
eficient. 
 
A nivell empresarial, disposar d’un producte que suporti el cicle de vida de 
desenvolupament de les seves APIs és cada cop més important. Com que tots 
els seus serveis estan entrellaçats, entre diferents departaments o sistemes 
tercers (proveïdors/clients), cal gestionar el conjunt d’APIs de forma centralitzada 
i evitar connectar sistemes punt a punt utilitzant tecnologia pròpia, per tal 
d’estalviar recursos, aïllar components crítics i poder reutilitzar serveis. 
 
En el marc actual, els productes capdavanters en la tecnologia de la gestió 
d’APIs segons Gartner i el seu “Magic Quadrant for Full Life Cycle API 
Management” els productes líders es poden veure en la figura 4. (Gartner, 2022) 
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Figura 4: Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management. 

(font:https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-29RPXPGO&ct=220418&st=sb)  

 
Aquest anàlisis es basa en un conjunt característiques que han d’incorporar 
aquests productes, com ara: 

- Un portal per desenvolupadors 
- Una passarel·la de API (Gateway) 
- Gestió de polítiques i anàlisis (configuració de seguretat, mediació de API 

i anàlisis d’ús) 
- Disseny i desenvolupament de API 
- Proves de API 

 
Entre els més destacats, els productes líders del mercat, trobem: 
 
 

2.3.1. Mulesoft 
 

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-29RPXPGO&ct=220418&st=sb
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Aquest producte, que pertany a Salesforce, ofereix els seus serveis al núvol, 
també en xarxa local (on premise) i de forma híbrida. 
MuleSoft Anypoint Platform és una plataforma d’integració d’aplicacions 
empresarials (EAI) que permet integrar i connectar aplicacions, dades i 
dispositius a través de diferents plataformes i sistemes. La plataforma inclou 
eines de disseny, implementació i monitorització de integracions, així com una 
àmplia varietat de connectors pre-construïts per a facilitar la integració amb 
aplicacions i serveis populars. 
 
MuleSoft Anypoint Platform es basa en el llenguatge de programació Java i  
utilitza un enfocament de "punt a punt" per a la integració, el que significa que 
permet a les empreses connectar directament dues aplicacions o sistemes sense 
haver de passar per una capa intermitja. La plataforma també inclou eines per a 
la creació i gestió de APIs, el que permet exposar les seves dades i funcionalitats 
a través de APIs per al seu ús per part d’altres sistemes i aplicacions. 
 

2.3.2. Apigee 
 
Apigee, que pertany a Google, és una plataforma de gestió d'API i plataforma 
d'integració d'aplicacions empresarials (Enterprise Application Integration, EAI) 
que permet desenvolupar, implementar i administrar APIs i integracions 
d'aplicacions. El producte és un SaaS (Software as a Service) sobre Google 
Cloud Platform, encara que també es pot executar en núvols privats o solucions 
híbrides sobre altres infraestructures al núvol (Azure, AWS, GCP). La plataforma 
també inclou eines de disseny, implementació i monitorització d'APIs i 
integracions, així com una àmplia varietat de connectors pre-construïts per 
facilitar la integració amb aplicacions i serveis populars. 
 
Apigee es centra en la gestió d'APIs i proporciona eines per a la creació i 
publicació d'APIs, així com per al monitoratge i l'anàlisi de l'ús de les APIs. La 
plataforma també inclou funcionalitats de seguretat i autenticació per protegir les 
APIs i controlar-ne l'accés.  
 

2.3.3. IBM 
 
IBM API Connect proporciona un conjunt complet d'eines i funcionalitats per a la 
gestió d'APIs, incloent-hi la creació i publicació d'APIs, el monitoratge i l'anàlisi 
de l'ús de les APIs, la seguretat i l'autenticació, i la implementació i el 
desplegament d'APIs en diferents entorns. També inclou eines de col·laboració i 
documentació per facilitar el treball en equip i la comunicació amb els 
consumidors de les API. 
 

2.3.4. Altres solucions cloud 
 
Microsoft: Azure API Management, permet composar una EAI però no de forma 
conjunta tal com ofereixen els productes comentats prèviament. 
 
Amazon: Amazon API Gateway, el producte s’integra correctament amb la resta 
de productes de AWS, però cal una configuració ad hoc. 
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2.4. Què és Mulesoft? 
 
Mulesoft es un conjunt d’eines que ajuden a realitzar integracions a nivell 
empresarial. 
Ofereix els seus serveis al núvol a la plataforma Anypoint Platform: 

 
Figura 5: Mulesoft Anypoint Platform. 

 
En aquesta plataforma es pot gestionar el cicle de vida d’una API per complert, 
des de la seva definició fins el desplegament i monitorització. 
 
La base, el motor que executa la lògica de la integració, és el “Mulesoft runtime” 
(també l’anomenen Mule Kernel) on interpreta els fluxes definits (dataflows) i 
desenvolupats en l’IDE Anypoint Studio. 
 

 
Figura 6: Exemple de flux (editable des de Anypoint Studio). 

 
Cada flux conté una sèrie de blocs que accepten, transformen i processen el 
missatges. 
El conjunt de fluxos que implementa una API genera una aplicació java que 
gràcies al motor Mulesoft Runtime és capaç d’executar i donar servei, en format 
d’API, com un planificador que s’executa cada cert temps, un llançador d’events 
que està escoltant una cua o altres desencadenants. 
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Figura 7: Exemple d’aplicació Mulesoft desplegada en entorn Java. 

 
En el treball es farà servir la versió CE (Comunity Edition), disponible a 
https://developer.mulesoft.com/download-mule-esb-runtime . El seu codi font 
està disponible a https://github.com/mulesoft/mule. 
 
La principal diferències amb la Enterprise Edition (EE), radica en que la EE 
requereix llicencia, i incorpora molts plugins, altres diferències: 
https://www.mulesoft.com/platform/soa/mule-esb-enterprise  
 
 

https://developer.mulesoft.com/download-mule-esb-runtime
https://github.com/mulesoft/mule
https://www.mulesoft.com/platform/soa/mule-esb-enterprise
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3. Disseny del sistema 
 

3.1. Disseny arquitectura 
 
“Un model d’arquitectura descriu un sistema en termes de computació i tasques 
de comunicació realitzades per elements computacionals, els elements 
computacionals són ordinadors individuals o agregats d'ells suportats per 
interconnexions de xarxa adequades.” (Coulouris, Dollimore, Kindberg, & Blair, 
2012) 
 
Per aquest treball s’identifiquen els sistemes en termes de computació: 
 

- Client: encarregat de servir en format HTML els resultats obtinguts pel 
back-end 

- Servidor: conjunt de serveis 
- Listener: encarregat de rebre les peticions i donar resposta amb 

format adequat  
- Orquestrador: servei que coordina els diferents serveis 
- Capa d'accés a sistemes: components encarregats de connectar i 

comunicar-se amb serveis externs  
- Base de dades: repositori on emmagatzemar la informació que cal 

persistir dels usuaris 
 
Aquest model basat en microserveis té com a principals avantatges: 

- Escalabilitat: Cada servei és un component aïllat, pot escalar una funció 
o servei sense tindre que incrementar els recursos de tota la aplicació 

- Lliurables més dinàmics i millor manteniment: com les aplicacions es 
poden implementar en increments més petits, que es poden provar i 
desplegar de forma independent, pot portar la aplicació i els serveis a 
entorns reals de forma més àgil, facilitant la depuració i el manteniment. 

- Minimitza impacte de falles: com l’aplicació es troba distribuïda i 
desacoblada en serveis que actuen com entitats separades es pot 
controlar eficaçment els errors. 

- Obert a nous casos d’ús: donat que permet fàcilment reutilitzar serveis 
ja existents, en combinació amb nous microserveis, permet desplegar i 
provar nous casos d’ús de forma àgil. 

 
Tasques de comunicació: 

- Resposta en format HTML per visualitzar en navegador client 
- Petició/Resposta JSON/XML del resultat de les comunicacions entre 

serveis 
 
 

3.1.1. Arquitectura back-end: API-LED 
 
Aquest treball es basarà en un tipus d’arquitectura API-LED per desenvolupar el 
back-end. És una arquitectura de 3 capes en que cadascuna d’elles té un 
propòsit específic. 
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Una arquitectura API-led és un enfocament per crear i utilitzar APIs en una 
organització. L'objectiu d'una arquitectura API-led és facilitar la integració entre 
sistemes i aplicacions diferents d'una organització de manera més eficient i 
ràpida. 
Mulesoft recomana utilitzar aquesta arquitectura a nivell corporatiu, i per tant el 
treball es basarà en aquesta arquitectura per el desenvolupament del producte 
de software. 
 
L'arquitectura API-led es basa en l'ús de tres capes diferents d'APIs: 
 
API d'accés (System Layer): aquestes API són les encarregades d'accedir a les 
dades i funcionalitats dels sistemes subjacents. Solen ser utilitzades per 
aplicacions internes de l’organització. 
 
API de procés (Process Layer): aquestes API són les encarregades de dur a 
terme processos específics, com ara la validació de dades o l'enviament de 
notificacions. Solen ser utilitzades per aplicacions internes i externes de 
l’organització. 
 
API de presentació (Experience Layer): aquestes API són les encarregades de 
proporcionar una interfície d'usuari per interactuar amb els serveis de 
l'organització. Solen ser utilitzades per aplicacions externes de l’organització. 
 
En una arquitectura API-led, cada capa d'API té un propòsit específic i està 
dissenyada per ser utilitzada per diferents tipus d'aplicacions. Això permet a les 
organitzacions integrar els seus sistemes de manera més eficient i ràpida, ja que 
les API de cada capa proporcionen un accés controlat i estandarditzat a les 
dades i les funcionalitats dels sistemes subjacents. Veure exemple de Figura 8. 
 

 
Figura 8: Exemple d’arquitectura API-LED. 
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Justificació: s’ha escollit aquesta arquitectura per que s’adapta millor al 
plantejament inicial d’aplicacions distribuïdes, donat el seu grau de reutilització 
podria ser la base d’altres desenvolupaments d’aplicacions del mateix tipus. 
 
 

3.1.2. Front-end: React JS 
 
Per el desenvolupament de la part d’interfície d’usuari (front-end) es farà servir 
la biblioteca de Javascript React, una eina molt popular en la construcció 
d’aplicacions web, basada en el concepte de components. Utilitza una sintaxis 
anomenada JSX, que permet barrejar HTML i javascript de forma molt senzilla. 
 
React és una tecnologia molt actual i permet crear pàgines modernes amb una 
interfície dinàmica, del tipus SPA (Single Page Application), que evita la 
recàrrega automàtica de la pàgina per cada modificació. 
 
Aquesta biblioteca també disposa del component Fetch per invocar a serveis 
webs. 
 
 
 

3.1.3. Infraestructura Cloud 
 
L’elecció d’Azure com a base per la infraestructura té un motiu pràctic i clar, al 
disposar d’un acord entre la UOC i Microsoft, com a estudiants de la UOC es 
disposa d’un crèdit sobre aquesta infraestructura que permet registrar els 
components i fer ús dels recursos que proveeix. 
D’altra banda es podria també desplegar en altres proveïdors cloud (AWS, GCP), 
donat que aquests també ofereixen serveis similars i compatibles amb la 
tecnologia: Java, Maven i Docker. 
 
La infraestructura al núvol necessària per aquest treball és la següent: 
 
Components de producció: 

• Instancies de contenidors (Azure Container Instance): per executar i donar 
servei als diferents microserveis 

• Base de dades (Azure PostgreSQL flexible-server) 
 
Les instàncies de contenidors faciliten el desplegament de imatges 
emmagatzemades en ACR (Azure Container Registry), donat que estan en la 
mateix núvol.  
Per a desplegaments més complexos i donar més fiabilitat (alta disponibilitat, 
redundància de serveis) també es podria utilitzar Azure Kubernetes Service 
(AKS) basat en el orquestrador de contenidors Kubernetes. 
 
En quant a la base de dades, s’ha escollit una base de dades relacional donat 
que és la més indicada per gestionar la informació. En quant PostgreSQL és un 
producte molt estable i Azure el proveeix en format compartit (flexible-server) 
amb la possibilitat d’aturar la instància en cas necessari. 
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Components per el desplegament: 

• Azure DevOps 
o Azure Repos: per desar el codi font 
o Azure Test Plans: per executar els tests unitaris 
o Azure Pipelines: per orquestrar els desplegaments, encarregat 

• Azure Container registry: per desar les imatges docker generades 

• DockerHub: un magatzem d’imatges docker base  
 
En aquest diagrama d’alt nivell es poden veure els diferents components de la 
infraestructura del treball: 

 
Figura 9: Components de la infraestructura. 

 
S’enumeren els components i les seves funcionalitats principals 
 

Component Tipus Fase Funcionalitat 

Anypoint Studio /  
Visual Studio 
Code 

IDE Desenvolupament Modificar i crear la 
lògica de negoci 

Git Gestor de codi Desenvolupament Desar el codi font 
en local i en remot 
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Component Tipus Fase Funcionalitat 

Azure Repo Gestor de codi Integració Gestionar el codi 
font 

Azure Pipeline Eina d’integració 
continua i 
desplegament 

Integració / 
Desplegament 

Paquetitzar els 
components 
Desplegar 

Azure Tests Eina d’execució 
de tests 

Tests Tests unitaris 

DockerHub Registre de 
contenidors 

Integració Registre de imatge 
base de Mulesoft 

Azure Container 
Registry 

Registre de 
contenidors 

Desplegament Registre de 
imatges dels 
components 

Azure Container 
Instances 

Gestor 
d’aplicacions 
web 

Desplegament Servir els 
components per 
web 

PostgreSQL DB Base de dades Desplegament Persistir les dades 
del sistema 

Taula 3 Components de la infraestructura 

 
En quant a Azure DevOps té una limitació en quant a minuts d’execució 
mensuals: tan sols permet 1800 minuts/mes. 

 
Figura 10: Limitació “paralel jobs” d’Azure DevOps. 

 
3.2. Disseny tècnic 

 
Per aquest treball s’ha fet un anàlisis previ al desenvolupament per detectar els 
diferents casos d’ús i poder separar els desenvolupaments en cada capa. 
Per cada cas d’ús s’ha fet un diagrama de seqüència explicant per quines capes 
passaran les peticions i quines seran les seves respostes. 
 

3.2.1. Casos d’ús 
 

 
Figura 11: Casos d’ús per diferents actors. 
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A nivell d’actors, el sistema tindrà dos comportaments, si el usuari està registrat 
o si és un usuari anònim. 
 
Inicialment s’havia plantejat un cas d’ús addicional: UC03 Administració 
d’usuaris, que no ha estat implementat donat que és un cas molt semblant a la 
resta, tan sols inclou un actor més (Administrador) i una funcionalitat més: llista 
d’usuaris. 
 

Cas d’ús Descripció Actor 

UC01 Alta usuari Usuari anònim 

UC02 Login usuari Usuari anònim 

UC03 Administració usuaris Usuari registrat 

UC04 Modificació usuari Usuari registrat 

UC05 Visualització dades usuari Usuari registrat 

UC06 Donar-se de baixa 
Esborrar usuari 

Usuari registrat 

UC07 Cerca de temps Usuari registrat 
Taula 4 Casos d'ús 

 
3.2.1.1. Usuari Anònim (UC01, UC02) 

 
UC01: Registre de nous usuaris 
Com a usuari anònim puc donar-me d’alta en el sistema facilitant un identificador 
d’usuari, una descripció i una paraula de pas.  
El sistema validarà que l’identificador d’usuari no existeixi prèviament. 
 
UC02: Login usuari 
Com a usuari anònim (encara sense identificar) puc accedir a les funcionalitats 
del sistema facilitant mitjançant un formulari el meu codi d’usuari i paraula de 
pas. 
El sistema validarà la paraula de pas i denegarà l’accés en cas en cas de no 
coincidència. En cas de coincidir li donarà accés a la resta de funcionalitats del 
sistema que calen un usuari registrat prèviament. 
 
Diagrames de seqüència: 



20   

 
Figura 12: Diagrames de seqüència UC01 i UC02. 

 
 

3.2.1.2. Usuari Registrat (UC04, UC05, UC06 i UC07) 
 
Per aquests conjunt de casos d’ús caldrà que l’usuari s’hagi registrat prèviament 
(UC01) i s’hagi identificat correctament al sistema. 
Per el conjunt de casos d’ús associats al usuari (UC04, UC05 i UC06), a més el 
sistema ha de validar que les accions tan sols s’executen sobre l’usuari 
prèviament identificat. 
 
UC04 Modificació usuari 
Com a usuari registrat puc modificar les meves dades i la paraula de pas 
facilitades en el moment del registre. Excepte el codi d’usuari. 
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UC05 Visualització dades d’usuari 
Com a usuari registrat puc veure les meves dades facilitades en el moment del 
registre. Excepte la paraula de pas. 
 
UC06 Donar-se de baixa 
Com a usuari registrat puc esborrar les meves dades del sistema. 
 
UC07 Cerca de temps 
Com a usuari registrat puc consultar el temps actual en qualsevol ciutat del món. 
 
Diagrames de seqüència: 
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Figura 13: Diagrames de seqüència UC04, UC05 i UC06 
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Figura 14: Diagrama de seqüència UC07 

 
 

3.2.2. Entitats 
 
En aquest treball tan sols farem ús d’una entitat on emmagatzemar les dades 
dels usuaris registrats. 
 
Aquesta entitat tindrà els següents atributs: 

• Id_key: com a valor identificador del registre i clau primària de la entitat 

• Username: com a identificador únic d’usuari per el UC02 Login 

• Created_date: data quan l’usuari es va crear 

• Description: per desar informació addicional del usuari 

• IsActive: per baixes lògiques o temporals d’usuaris 

• IsAdmin: per identificar usuaris administradors 

• Status: estat de l’usuari 

• Pwd_sha256: hash de la paraula de pas de l’usuari 
o Per motius de seguretat no es recomana desar les paraules de pas 

en text clar.  

 
Figura 15: Entitat de BBDD 
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Per aquesta entitat caldrà addicionalment afegir aquests elements de la base de 
dades: 

• Seqüència (per user_profile.id_key) per generar nombres seqüencials 

• Index sobre el codi d’usuari (username) per agilitzar el procés de Login 

• Una restricció de unicitat, per el camp username, per evitar codis d’usuaris 
duplicats. 

 
3.2.3. Microserveis  

 
El conjunt de microserveis que participaran en aquest sistema distribuït es poden 
separar per diferents capes: 
 

- Capa front-end: encarregada de interactuar amb el usuari mitjançant el 
navegador 

- [Back-end API REST] Capa de procés (Process Layer): encarregada de 
rebre les peticions i invocar la capa de sistema 

- Prc-profilesearch-api 
- [Back-end API REST] Capa de sistema (System Layer) 

- Sys-dbprofile-api: es comunica amb la base de dades 
- Sys-openWeathermap-api: es comunica amb la API externa 

OpenWeatherMap 
 
Diagrama d’alt nivell dels diferents microserveis: 
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Figura 16: Microserveis: diagrama d’alt nivell  

 

Per simplificar el disseny i donat que l’arquitectura ho permet, la capa API de 
presentació s’implementarà dins la capa de procés, donat que en el treball no cal 
cap transformació addicional dels missatges cap al front-end. També aquesta 
API no cal que s’exposi externament donat que la consumeix el front-end i està 
dedicada a aquest propòsit. 
 
 

3.2.4. APIs REST 
 
Per la implementació de la comunicació entre les diferents capes del sistema 
s’utilitzarà el patró API REST (REpresentation State Transfer). Aquest patró de 
disseny és el més estès per realitzar APIs web. 
Aquest disseny fa servir protocols web ja existents (POST, PUT, DELETE, ...) 
per la seva implementació. Altres estàndards com SOAP son molt més 
complexos i requereixen de més esforços i recursos en la transformació dels 
missatges. 
En quant els missatges REST fa ús de XML o JSON per la serialització de les 
dades. En el treball farem servir JSON donat que els missatges són mes lleugers 
i es transmeten menys bytes en l’intercanvi de dades. 
 
Per seguir el principi de disseny d’acoblament dèbil del servei (Service Loose 
Coupling) i aconseguir un acoblament positiu, aquell que el disseny del contracte 
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dels serveis es realitza abans d’implementar la lògica interna al servei (API First), 
en aquesta fase de disseny es definiran prèviament els contractes.  
 
Tenir definits correctament en fases inicials els contractes (APIs) permet 
desacoblar els diferents desenvolupaments (front-end / back-end) i alguns 
frameworks permeten importar aquestes definicions i facilitar la 
implementació/tests.  
En el treball aquestes definicions s’importaran a l’eina Postman per ajudar a 
construir el pla de proves de les diferents APIs back-end. 
 
Per la definició de les API REST s’utilitzarà el llenguatge de modelat de APIs 
RAML (RESTful Api Modeling Language). Aquest llenguatge es basa en YAML, 
i permet definir tipus, herència, definir els recursos, mètodes i exemples de 
petició i resposta. 
 
Aquest llenguatge és compatible amb Mulesoft i ajuda a la creació d’aplicacions 
API en base a la seva definició. 
 
Per l’API back-end (prc-profilesearch-api), estaran disponibles aquests mètodes 
i recursos: 
 

ID Use Case Cas d’ús Endpoint Mètode HTTP 

UC01 User Register /profiles POST  

UC02 Login user /profiles/session POST 

UC04 User Update 
 

/profiles/{userId} PUT 

UC05 View user /profiles/{userId} GET 

UC06 Delete user /profiles/{userId} DELETE 

UC07 Search Weather /weather GET 
Taula 5 Recursos i mètodes dels casos d'ús 

 
3.3. En els annexos (veure secció: 9.1 Repositoris 

 

Component Descripció URL 

tfg-jcatalan-
infrastrucure 

Scripts 
d’infraestructura 
d’azure 

https://dev.azure.com/jorcat/Net
workConnectedAPI/_git/tfg-
jcatalan-infrastrucure  

prototype-demo-
mule 

Prototip https://dev.azure.com/jorcat/Net
workConnectedAPI/_git/prototyp
e-demo-mule  

sys-dbprofile-api Capa d’accés a BBDD https://dev.azure.com/jorcat/Net
workConnectedAPI/_git/sys-
dbprofile-api  

sys-
openweatherma
p-api 

Capa d’acces a 
OpenWeatherMap 

https://dev.azure.com/jorcat/Net
workConnectedAPI/_git/sys-
openweathermap-api  

prc-
profilesearch-api 

Capa de procés https://dev.azure.com/jorcat/Net
workConnectedAPI/_git/prc-
profilesearch-api  
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network-
connected-app 

Web front-end https://dev.azure.com/jorcat/Net
workConnectedAPI/_git/network
-connected-app  

NetworkConnect
edApp.plantUML 

Diagrames de 
seqüència i dissenys 

https://dev.azure.com/jorcat/Net
workConnectedAPI/_git/Network
ConnectedApp.plantUML  

NetworkConnect
edApp.TestPlan 

Pla de proves, entorns 
i evidencies d’execució 

https://dev.azure.com/jorcat/Net
workConnectedAPI/_git/Network
ConnectedApp.TestPlan  

Taula 8 Repositoris de codi 

 
Especificacions de les APIs REST) s’incorporen les especificacions RAML de 
cada microservei. 
 
 

3.3.1. APIs externes 
 
L’API pública escollida per aquest treball i que ajudarà com a exemple de sistema 
distribuït és:  

- API OpenWeatherMap: https://openweathermap.org/current#name  
 
Aquesta API permet recuperar el temps en format JSON de qualsevol part del 
món. Per poder-la utilitzar tan sols cal donar-se d’alta i obtenir un codi per fer les 
invocacions (API key). Aquesta API en la versió gratuïta té una limitació de 60 
peticions per minut i un màxim de 1 milió de peticions mensuals. 
 
Exemple de crida: 
GET https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q={city name},{country 
code}&appid={API key}&units=metric&lang=ca 
 
 
 

3.3.2. Pla de proves 
 
En base a les especificacions del les diferents API REST, esmentades en 
l’apartat anterior, es defineixen una sèrie de tests a executar sobre cadascun 
dels recursos (endpoints) i mètodes definits. 
 
Aquests tests permetran validar en fase de desenvolupament, que el resultat en 
local (executat des del IDE Anypoint Studio) es correspon amb l’esperat. 
S’ha de tindre en compte que certs mètodes http com POST, PUT i DELETE no 
es poden invocar des d’un navegador web. Tanmateix les mateixes proves 
serviran per validar el back-end desplegat a l’entorn d’Azure. 
Postman és un programari adient per realitzar aquestes proves, permet definir 
variables, entorns i tests a validar sobre cada resposta de les APIs. 
 
La finalització amb resultat satisfactori de les proves, és el criteri per acceptar el 
pla de proves. 
 
 

https://openweathermap.org/current#name
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4. Execució 
 
Aspectes més rellevant del desenvolupament del treball 
 

4.1. Prototip inicial 
 
Com a fase prèvia al desenvolupament de l’aplicació es va realitzar un prototip 
inicial. 
 
El principal propòsit de construir un prototip, realitzar una aplicació senzilla 
contenitzada desplegada a l’entorn, es validar la viabilitat de les tecnologies i 
preveure possibles riscos i com mitigar-los. 
 
Aquesta fase també ajuda a nivell tècnic a tindre un contacte amb el programari, 
estudiar quines dependències calen i veure les seves limitacions. 
 
El prototip desenvolupat és una aplicació de Mulesoft senzilla que es connecta a 
la base de dades  i retorna un missatge.  
El prototip es va desplegar correctament al núvol d’Azure en un contenidor dins 
una instancia de contenidors (https://learn.microsoft.com/es-ES/azure/container-
instances/ ). 
 

 
Figura 17: Prototip desplegat a una instància de contenidors d’Azure 

 
4.1.1. Imatge base Docker 

 
Per poder automatitzar el desplegament del prototip (i més endavant la resta de 
components del sistema) al núvol primer calia trobar una forma de encabir el 
programari i les seves dependències en un contenidor. 
 
Fent recerca pel repositori d’imatges DockerHub (https://hub.docker.com/ ) , es 
varen trobar diferents imatges que podien ser la base del contenidor pel prototip. 
Imatges trobades: 

https://learn.microsoft.com/es-ES/azure/container-instances/
https://learn.microsoft.com/es-ES/azure/container-instances/
https://hub.docker.com/
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- https://hub.docker.com/r/javastreets/mule  
- https://hub.docker.com/r/wslph/mule  
- https://hub.docker.com/r/anapsix/alpine-java  

 
Les diferents imatges tenen avantatges i certs inconvenients, aquestes fan anar 
la versió de Mulesoft CE (Community Edition) , tenen com a base un sistema 
operatiu lleuger (alpine linux) i s’encarreguen d’obtenir el software.  
Per altra banda es va detectar que aquestes feien servir algunes versions de 
programari no vigents (deprecated). La JDK que tenen com a base (Oracle JDK 
1.8) per temes de canvis de llicències no es podia seguir mantenint. 
 
Veure (https://hub.docker.com/r/anapsix/alpine-java/) : 
“DEPRECATION DUE TO ORACLE JAVA LICENSING CHANGE 
Thank you to everyone using images derived from this repo, to everyone who 
inspired and contributed. After April 2019, due to Oracle Java licensing changes, 
this repo is deprecated, and is now for reference only. No new builds will be 
published to anapsix/alpine-java repo on Docker Hub from this Github repo.” 
 
Com a alternativa es va estar indagant quina altre imatge es podia fer servir. 
Entre les diferents alternatives es va escollir la JDK de Temurin, construïda i 
mantinguda pel grup de treball Adoptium. 
Aquesta JDK també disposa d’imatges a DockerHub i també publica tenen una 
imatge sobre un sistema operatiu lleuger: eclipse-temurin:8-jdk-alpine . 
 
Es va adaptar les diferències amb la nova imatge, validar que podia executar 
correctament el prototip d'aplicació Mulesoft i es va pujar la imatge a un compte 
de DockerHub per poder-la fer servir com a base (FROM) en el prototip i en la 
resta de aplicacions Mulesoft. 
 
 

# Image to Dockerhub 
docker build -t alpine-jdk8-mule -f .\DockerfileJcatalan . 
docker tag alpine-jdk8-mule:latest jcatalan/alpine-jdk8-mule:latest 
docker push jcatalan/alpine-jdk8-mule:latest 
 

 
D’aquesta forma es pot invocar des dels components (fitxer Dockerfile) amb la 
comanda: 
FROM jcatalan/alpine-jdk8-mule:latest 
 
 

4.1.2. Aplicació prototype-demo-mule 
 
Fent servir el IDE Anypoint Studio i prenent com a base una especificació d’API, 
fent servir l’estàndard RAML :  
 

prototype-demo-mule.raml (prototype-demo-mule/src/main/resources/api/) 

#%RAML 1.0 

https://hub.docker.com/r/javastreets/mule
https://hub.docker.com/r/wslph/mule
https://hub.docker.com/r/anapsix/alpine-java
https://hub.docker.com/r/anapsix/alpine-java/
https://adoptium.net/
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title: prototype-demo-mule 
version: v1 
 
/test: #Sample endpoint 
    get: 
         ... 

 
Es construeix el projecte i es desenvolupa una lògica de negoci simulada: 
 

- Es respon al GET amb un missatge:  
'Hello from Mule ESB (Version: ' ++ mule.version ++ '). I am running inside 
docker image ' 

- Es deixa en registre log una entrada 
- S’executa una sentencia SELECT sobre la base de dades 

 
4.2. Provisió d’entorn de desenvolupament 

 
L’entorn de desenvolupament consta del següent programari requerit per el 
desenvolupament i execució del pla de proves: 
 
 

Programari Versió Propòsit 

Mulesoft Anypoint 
Studio 

7.14 IDE per desenvolupar els 
components Mulesoft 
https://www.mulesoft.com/lp/dl/studio  

Apache Maven 3.5.2 Eina per paquetitzar la solució 

Java JDK 1.8.0_192 Eina base per desenvolupar software 
en Java 

Docker 20.10.17 Eina per empaquetar aplicacions i 
dependències en un contenidor 
virtual 

Azure CLI 2.42.0 Eina per executar comandes al 
portal Azure 

Postman 9.31 Eina per fer crides a APIs 

NodeJS 18.12.1 Entorn per desenvolupar en 
javascript  

Visual Studio 1.72.2 IDE per desenvolupar el front-end 

Npm 9.2.0 Gestor de paquets i dependències 
de Node.js 

Git bash 2.14.1 Client per gestionar el codi font 

https://www.mulesoft.com/lp/dl/studio
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Programari Versió Propòsit 

pgAdmin 4.4 Client per accés a la bbdd 
PostgreSQL 

Taula 6 Programari entorn desenvolupament 

 

 
4.3. Provisió d’entorn al cloud Azure 

 
Per poder recrear la infraestructura de zero i desar els diferents scripts es crea 
un repositori: tfg-jcatalan-infrastrucure . 
 
En aquest s’inclou els scripts necessaris per la creació dels components: 

- Grup de recursos 
- Base de dades postgreSQL 
- Registre de contenidors Azure (Azure Container Registry) 

 
S'inclou l’script per esborrar tots els recursos. 
 
No s’inclou la creació del component Azure DevOps, donat que és la base on 
s'emmagatzemen els repositoris i tan sols s’ha executat un cop.  
 

4.3.1. Azure DevOps 
 
Es crea el recurs a Azure https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI 
mitjançant el portal d’Azure. 
 
En aquest recurs estan: 

- Els repositoris GIT per desar el codi font dels diferents components 
- La eina de CI_CD: Azure pipelines per automatizar la creació dels 

components i el seu desplegament 
 

4.3.2. Base de dades 
 
Per tal d’automatitzar el seu desplegament, ajudar al manteniment i tindre-ho 
actualitzat, s’afegeix l’script DDL de creació dels objectes en el repositori per la 
recreació de la infraestructura. 
 
Script SQL DDL:  https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/tfg-
jcatalan-infrastrucure?path=/sql/tables_jorcatdb.sql  

 
4.3.3. Integració continua i desplegament 

 
Per automatitzar els desplegaments al cloud d’Azure s’inclou un script YAML en 
cada projecte “azure-pipelines.yaml”, que  s’executarà dins el mòdul Azure 
DevOps Pipeline cada cop que es fa un commit a les branques : 

• /develop 

• /release/* 
 

https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/tfg-jcatalan-infrastrucure?path=/sql/tables_jorcatdb.sql
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/tfg-jcatalan-infrastrucure?path=/sql/tables_jorcatdb.sql
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En el primer cas (branca /develop) es fa un paquet de l’aplicació i es genera una 
imatge del container i es desa en el registre de contenidors d’Azure (ACR). 
 
En cas d’un commit a la branca /release/* es pren la imatge del ACR i es 
desplega mitjançant comandes de AZ CLI a la instància de contenidors d’Azure 
(Azure Container Instances). 
 
 

4.4. Capa d'accés (System layer) 
 
Tal com s’ha comentat anteriorment (veure secció 3.1.1) la capa d’accés és 
l’encarregada d'accedir a les dades i funcionalitats dels sistemes subjacents. 
 
En el sistema de l’actual treball: 

- Sys-dbprofile-api: Accedirà a la base de dades 
- Sys-openweathermap-api: Accedirà als recursos de l’API 

OpenweatherMap.org .  
 
Es descarten altres APIs públiques per la seva complexitat, com per exemple 
l’API d’OpenStreetMap.org , o l’API de Google Maps. Donat que tenen més 
complexitat i l’enfoc del treball és validar la comunicació entre els components 
interns. 
 

4.4.1. BBDD: sys-dbprofile-api 
 
En base a l’especificació del servei, RAML “db_profile.raml” , es construeix el 
projecte Mulesoft. 
 
S’adapten les peticions per suportar la versió de Mulesoft Community Edition i es 
desenvolupa la lògica de negoci necessària. 
 
A grans trets el component està format per: 

- db_profile.xml: 
- Un listener HTTP (basat en el component de Mulesoft HTTP 

Connector) que escolta per el port 8081 
- ApiKit: enrutador de peticions que es basa en el contracte API 

REST especificat 
- global.xml: Fitxer global de configuracions (port del listener, pool de bbdd, 

nom del fitxer de propietats) 
- Fitxer de propietats ( src/main/resources ) 
- db_profile_impl.xml: Implementació (src/main/mule/impl) on resideix la 

lògica de negoci 
 
Els fluxos de la implementació són 5, corresponent als casos d’ús tractats en 
fase de disseny: 
 

- UC01 Alta usuari: POST /profiles/ ➔ db_profile_create: s’encarrega de fer 
un SQL insert a user_profile 

- UC02 Login usuari: POST /profiles/session ➔ db_profile_session: 
s’encarrega de fer un SQL select a user_profile filtrant per username i 
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pwd_sha256, retornant un token generat i el seu id intern 
(user_profile.id_key) 

- UC04 Modificació usuari: PUT /profiles/{id} ➔ db_profile_update: 
s’encarrega de fer un SQL update a user_profile 

- UC05 Visualització usuari: GET /profiles/{id} ➔ db_profile_select: 
s’encarrega de fer un SQL select a user_profile filtrant per id_key={id} 

- UC06 Baixa usuari: DELETE /profiles/{id} ➔ db_profile_delete: 
s’encarrega de fer un SQL delete a user_profile filtrant per id_key={id} 

 
 

4.4.2. OpenWeather API: sys-openweathermap-api 
 
En base a l’especificació del servei, RAML “openweathermap.api.raml” , es 
construeix el projecte Mulesoft. 
 
S’adapten les peticions per suportar la versió de Mulesoft Community Edition i es 
desenvolupa la lògica de negoci necessària. 
 
A grans trets el component està format per: 

- openweathermap.api.xml: 
- Un listener HTTP (basat en el component de Mulesoft HTTP 

Connector) que escolta per el port 8082 
- ApiKit: enrutador de peticions que es basa en el contracte API 

REST especificat 
- global.xml: Fitxer global de configuracions (port del listener, configuració 

de la sol·licitud d’OpenWeatherMap, nom del fitxer de propietats) 
- Fitxer de propietats ( src/main/resources ) 
- openweathermap-impl.api.xml: Implementació (src/main/mule/impl) on 

resideix la lògica de negoci 
 
El flux de la implementació corresponent al cas d’ús tractat en fase de disseny: 
 

- UC07 Consulta Temps: GET /weather ➔ openweathermap-getWeather: 
s’encarrega de fer un GET a la API d’OpenWeatherMap  

 
 

4.5. Capa de procés (Process layer): prc-profilesearch-api 
 
Com els components anteriors en base a l’especificació del servei, RAML “prc-
profilesearch.raml”, es construeix el projecte Mulesoft. 
 
S’adapten les peticions per suportar la versió de Mulesoft Community Edition i es 
desenvolupa la lògica de negoci necessària. 
 
A grans trets el component està format per: 

- prc-profilesearch.xml: 
- Un listener HTTP (basat en el component de Mulesoft HTTP 

Connector) que escolta per el port 8083 
- ApiKit: enrutador de peticions que es basa en el contracte API 

REST especificat 
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- ObjectStore: magatzem intern per desar els tokens com a clau, i la 
informació de l’usuari en format JSON, com a valor del token. 

- global.xml: Fitxer global de configuracions (port del listener, les HTTP 
request a la capa de sistema, ObjectStore, nom del fitxer de propietats) 

- Fitxer de propietats ( src/main/resources ) 
- prc-profilesearch-impl.xml: Implementació (src/main/mule/impl) on 

resideix la lògica de negoci 
 
Els fluxos (dataflows) de la implementació són 6, corresponent als casos d’ús 
tractats en fase de disseny: 
 

- UC01 Alta usuari: POST /profiles/ ➔ profile_create: s’encarrega de fer un 
POST a la capa d’accés  

- UC02 Login usuari: POST /profiles/session ➔ profile_login: s’encarrega 
de fer un POST a la capa d’accés, retornant un token generat i les seves 
propietats 

- UC04 Modificació usuari: PUT /profiles/{id} ➔ profile_update: s’encarrega 
de fer un PUT a la capa d’accés 

- UC05 Visualització usuari: GET /profiles/{id} ➔ profile_select: s’encarrega 
de fer un GET a la capa d’accés 

- UC06 Baixa usuari: DELETE /profiles/{id} ➔ profile_delete: s’encarrega 
de fer un DELETE a la capa d’accés  

- UC07 Consulta Temps: GET /weather ➔ weather-search: s’encarrega de 
fer un GET a la capa d’accés 

 
 
Addicionalment es creen dos fluxos (dataflows) interns per gestionar els tokens: 

- profile-token: valida que el token que s’envia en les capçaleres (per els 
casos d’ús de l’actor “usuari registrat”) existeix en el magatzem intern 
(ObjectStore). S’invoca des de profile_update , profile_select, 
profile_delete i weather-search per tal d’assegurar que aquests recursos 
estan consumits únicament per usuaris que han fet prèviament un login. 

- profile-id-osmatch: valida que el token enviat en les capçaleres, conté el 
mateix identificador d’usuari enviat en la petició (“/profiles/{id}”). S’invoca 
des de profile_update , profile_select i profile_delete. D’aquesta forma 
s’assegura que el usuari logat és l’únic capaç de interactuar (veure, 
modificar o esborrar) amb les seves dades. 

 
4.6. Front-end 

 
El front-end s’encarrega de mostrar a l’usuari final i interactuar amb el conjunt de 
serveis API REST del back-end. Visualitza en html les planes per interactuar des 
d’un navegador. 
 
Fent servir el framework Node.js, la llibreria javascript React, l’IDE de 
desenvolupament Microsoft Visual Studi Code, el component Fetch (per invocar 
APIs del back-end) i exemples de codi React es desenvolupa la capa de front-
end, que és una plana web d’interfície dinàmica (SPA: Single Page Application). 
 
El component s’estructura en les següents vistes: 
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- Login 
- Registre d’usuari nou 
- Funcionalitats d’usuari registrat: 

- Visualització de dades 
- Modificació de dades d’usuari 
- Baixa d’usuari 
- Consulta de temps en un lloc del món 

 
Problemes detectats: 

- Complexitat del desenvolupament amb components i llenguatge JSX. 
Solució: 

- Presentar de forma senzilla les operacions d’usuari registrat 
- No tractar certs errors en la interfície d’usuari 

- A l’hora de fer el desplegament en contenidors, existeix alguna 
incompatibilitat tècnica que impedeix veure el servidor correctament, des 
d’un entorn local. Solució: 

- Buscant informació de com resoldre-ho, es recomana fer ús d’un 
servidor web lleuger (Nginx) per mostrar les planes web. Font: 
https://jsramblings.com/dockerizing-a-react-app/ (@corina_dev, 
2022) 

- S’integra en la imatge docker el nou component i es desplega en 
local i a Azure 

 
4.7. Execució del pla de proves 

 
S’han realitzat les següents proves en Postman sobre el sistema back-end. S’ha 
executat la col·lecció “networkConnectedApp.testPlan.postman_collection.json” 
amb 3 iteracions amb un retard (delay) de 300ms entre prova. 
 

 
Figura 18: Execució de 3 iteracions del pla de proves (mitjançant Postman). 

 
Sobre el front-end s’han executat diferents proves manualment per validar que 
els casos d’ús estaven coberts: 

https://jsramblings.com/dockerizing-a-react-app/
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- Registre d’un usuari 
- Login 
- Intent de login amb paraula de pas incorrecte 
- Cerca de temps a una localitat (“Girona, es”) 
- Visualització de dades del usuari 
- Modificació de dades del usuari 
- Baixa del usuari 
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5.  Resultats 
 
En aquest apartat es detallen el resultats obtinguts en el treball. 
 

5.1. Descripció del producte obtingut 
 
El resultat del sistema és una plana web (front-end (A)) que interactua amb el 
back-end (capa de procés (B)), i aquest interacciona entre la capa de procés(B) 
i la capa de sistema (C1 i C2). Aquests últims interactuen amb sistemes externs 
(D1 i D2). En la taula 7 es poden obtenir les URLs dels diferents components. En 
la figura 19 un esquema del sistema resultant. 
 

Capa Microservei URL 

Front-end (A)network-connected-
app 

http://network-connected-
app.westeurope.azurecontainer.io:80   

Capa de 
procés 

(B)prc-profilesearch-api http://prc-profilesearch-
api.westeurope.azurecontainer.io:8083   

Capa de 
sistema 

(C1)sys-dbprofile-api http://sys-dbprofile-
api.westeurope.azurecontainer.io:8081   

Capa de 
sistema 

(C2)sys-
openweathermap-api 

http://sys-openweathermap-
api.westeurope.azurecontainer.io:8082   

Base de 
dades 

(D1)jorcatdb (jdbc:postgresql://jorcatdbserver.postgre
s.database.azure.com ) 

(3rd party 
system) 

(D2) https://api.openweathermap.org/data/2.5  

Taula 7 URL Resultants publicades 

 

 
Figura 19: Diagrama del sistema. 

 
 
Cadascun d’aquests microserveis està aïllat i és auto-contingut, dins d’ell 
s’inclouen les configuracions específiques dels serveis que invoca, les seves 
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dependències i tan sols publica un contracte en forma d’API REST cap a la capa 
superior. 
 
El conjunt de microserveis està desplegat al cloud d’Azure, (veure figura 19). 

 
Figura 20: Components finals desplegats a Azure Container Instances 

 
5.2. Valoració tècnica 

 
Els resultats obtinguts a nivell tècnic són molt acceptables. En quant a l’execució 
del pla de proves ha estat totalment satisfactori. Tots els serveis publicats 
compleixen amb la seva especificació i responen correctament als errors forçats. 
 
Fent ús del llenguatge d’especificació RAML, s’han definit els camps d’entrada 
(type, minLength o maxLength) i al generar els projectes en base aquesta 
definició i el plugin ApiKit, l’API generada ja implementa aquestes restriccions, 
sense haver de codificar-les en els fluxos interns de Mulesoft. 
 
En quant a reusablitat, els components de la capa d’accés (System layer) en cas 
que haguessin d’implementar un nou cas d’ús que fes servir part de la lògica 
(consultar el temps, modificar dades d’usuari), no tan sols no caldria copiar el 
codi font, o importar-ho com una llibreria, sinó que existiria un servei ja desplegat 
i llest per consumir dins l’organització. 
 
Encara que el sistema no té implementat SSL, la comunicació viatja sense 
encriptar, la paraula de pas se li aplica una funció hash (SHA256) en el 
navegador del client i encara que fos capturada no és possible obtindré la clau 
original. D’igual forma la paraula de pas s’emmagatzema en base de dades amb 
el mateix format (SHA256(‘password’)), pel que en cas d’una filtració no es 
podrien obtenir les claus d’accés. 
 
Punts de millora 
De la part front-end no hi ha cap pla de proves definit, i tot i que s’executa 
correctament, cobreix amb correcció els casos d’ús definits, la gestió dels errors 
i com es mostra la informació té molt marge de millora. El motiu principal ha estat 
la desconeixença de la biblioteca React i el poc temps dedicat a aquesta tasca. 

https://docs.mulesoft.com/apikit/4.x/overview-4
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Si el sistema resultant s’hagués d’exposar públicament, i ésser utilitzat per un 
conjunt d’usuaris, mancarien unes proves d’estrès per validar que el sistema està 
dimensionat correctament en un entorn real i suporta una càrrega acceptable. 
Per defecte les instàncies desplegades a Azure estan dimensionades amb els 
paràmetres per defecte:  

• Nombre de Nuclis de CPU: 1 

• Memòria: 1.5 GiB 

• SKU de GPU: None 
 
En quant a seguretat, si s’hagués de desplegar en un entorn de producció real 
seria imprescindible implementar una capa SSL sobre el servidors dels 
microserveis mitjançant per exemple un proxy invers  Nginx, i creant una xarxa 
virtual privada (VPC) a Azure.  
Tal com està ara concebut les capes que tenen certa protecció son la capa front-
end i el microservei prc-profilesearch-api, que requereixen de usuari/password 
per accedir (o un token a la capçalera). Els microserveis sys-dbprofile-api i sys-
openweathermap-api no disposen d’aquest mecanisme i poden ser invocats 
sense autenticació. Com he comentat en l’apartat anterior una VPC resoldria 
aquest forat de seguretat o bé un mecanisme d’autenticació (Basic 
Authentication per exemple) entre les diferents capes. 
 
 
 

5.3. Valoració general 
 
En termes generals el sistema obtingut, com a prova de concepte, demostra la 
viabilitat de la integració de diferents microserveis i poder consumir-los des d’una 
interfície web. 
 

• Punts forts 
Cada microservei està dissenyat amb el principi de Responsabilitat Única (SRP), 
on cadascun d’ells té la responsabilitat d’una part de la funcionalitat del sistema, 
i aquesta responsabilitat és encapsulada en el microservei. D’aquesta forma el 
disseny resultant és més modular i flexible, amb el que es genera un sistema 
molt més fàcil de mantenir i escalable. 
 
Al tindre un sistema de integració (CI) i desplegament continuo (CD) integrat al 
núvol qualsevol canvi de codi facilita la entrega continua de noves funcionalitats, 
a més al integrar el codi amb freqüència, és probable que es detectin i solucionin 
errors més aviat, el que comporta una millora en la qualitat del software final. 
 
Al ser microserveis independents, si es manté el contracte (l’API REST) es poden 
afegir noves funcionalitats sense haver de modificar tot el sistema, per exemple, 
si volguéssim afegir un nou servei en la capa de sistema, que es connectes a la 
API de Google Maps, primer desenvoluparíem aquest component (system layer) 
i després modificaríem la capa de procés per invocar a aquest nou component. 
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• Punts febles 
En quant tan sols s’ha integrat una API externa (OpenWeatherMap) la capa de 
procés tan sols replica les APIs de la capa de sistema afegint les restriccions 
d’autenticació (valida que l’usuari registrat tingui un token existent en la capçalera 
“token”) i autorització (validar que el token enviat es correspongui amb la 
operació sobre l’usuari prèviament identificat). 
 
Les limitacions de la versió de Mulesoft Community Edition no permeten utilitzar 
tot el potencial dels plugins i components que ofereix la versió Enterprise (EE). 
Un exemple és el llenguatge dataweave, dins del component Transformer 
Message,  per transformar missatges que esta integrat en l’IDE Anypoint Studio. 
Aquest llenguatge de transformació és molt versàtil i simplifica el 
desenvolupament. Malauradament aquestes limitacions sorgeixen en quant es 
desplega en la imatge Docker, que està basada en el Mule Kernel (CE). Però 
des del IDE no avisa de la incompatibilitat. 
 
Tot el potencial que ofereix l’eina d’integració, requereix d’una corba 
d’aprenentatge molt gran. En aquest treball tan sols s’ha fet ús d’una part de les 
moltes funcionalitats que disposa. Si s’hagués d’implantar un conjunt de 
solucions en una organització, s’hauria de formar a l’equip de desenvolupament 
i certificar en l’eina. A nivell corporatiu hi ha una branca que tracta aquest tema i 
com enfocar-ho: Center for Enablement (C4E), per ajudar a les empreses a 
impulsar el canvi de model IT i enfocar a construir una cultura d’APIs 
reutilitzables, en comptes d’aplicacions aïllades. 
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6. Conclusions i treballs futurs 
 
 

6.1. Conclusions dels resultats 
 
Aquest treball ha permès aprofundir en la construcció d’un sistema distribuït 
utilitzant una eina capdavantera i especialitzada en integracions. En la vessant 
tècnica, el coneixement adquirit en la implementació dels fluxos interns i el 
disseny de les interaccions entre les diferents capes, ha ajudat a entendre com 
es comporten i les seves limitacions tecnològiques, informació valuosa alhora de 
treballar en futurs dissenys. 
 
Com s’ha comentat en apartats anteriors (secció 2 “Estat de l’art”) Mulesoft és 
una eina especialitzada en integracions i el treball realitzat en la part back-end 
deixa palesa d’aquest fet. L’eina permet focalitzar el esforços de 
desenvolupament en la implementació de la lògica de negoci i fent ús de 
components que s’incorporen com dependències t’estalvien molts esforços en el 
desenvolupament. 
 
En quant a la capa d’interfície d’usuari (front-end), no s’ha pogut aprofundir prou 
en el coneixement de la llibreria javascript React i el resultat, encara que ajuda a 
validar tots els casos d’ús, té molt marge de millora.  
 
Per tant, a partir de la prova de concepte realitzada en aquest treball, es 
considera que és perfectament viable construir un conjunt de serveis distribuïts 
per ser consumits per tercers i formar una xarxa d’aplicacions connectades 
mitjançant APIs públiques. 
 

6.2. Assoliment d’objectius 
 
Objectius plantejats inicialment: 

- Realitzar una prova de concepte amb algunes APIs públiques per obtenir 
la informació centralitzada i en certa mesura personalitzada per qui l'està 
consumint. 

Aquest objectiu s’ha assolit parcialment, donat que es va identificar el risc (R01 
“APIs públiques complexes”) que les APIs que es tenien inicialment planejades 
fer cerques (OpenStreetMaps o GoogleMaps) des de la capa d’accés tenien cert 
grau de complexitat, per mitigar el risc es va decidir tan sols connectar a una API 
més senzilla. Els resultats de l’API OpenWeatherMap no estan personalitzats en 
funció del perfil del usuari. La capa de procés tan sols valida que el usuari estigui 
registrat en el sistema (té un token vàlid) a l’hora d’invocar a l’API externa. 
 

- Construir un back-end per consumir serveis externs i publicar una API per 
consumir els resultats 

L’objectiu s’ha assolit completament, mitjançant l’arquitectura API-LED 
s’implementa una capa de procés que publica els resultats, i invoca a altres 
capes de sistemes que consumeixen serveis externs (OpenWeatherMap i Azure 
Postgres DB). 

 



42   

- Desenvolupar el back-end amb un conjunt de microserveis comunicats 
entre ells per APIs i basats en Mulesoft EAI 

L’objectiu s’ha assolit completament, tal i com es detalla en la fase de disseny i 
en l’execució s’han realitzat 3 microserveis en Mulesoft per aquest propòsit.  
 

- Desenvolupar un front-end lleuger  
Objectiu assolit al 100% 
 

- Desplegar els components en contenidors al núvol d’Azure 
Objectiu assolit al 100%, tots el components estan desplegats com instàncies de 
contenidors a Azure. 
 

- Aprendre, profunditzar i practicar amb tecnologies de desplegament com 
Docker 

Objectiu assolit al 100%, cada subprojecte conté el seu propi “Dockerfile”, on es 
descriu com crear el contenidor. Aquest es pot desplegar en local com al núvol 
d’Azure. 
 

- Automatitzar el desplegament amb tècniques de integració i 
desplegament continuo (CI_CD pipelines en Azure DevOps) 

Objectiu assolit al 100%, cada subprojecte conté el seu propi “azure-
pipelines.yaml”, on es descriu com generar el paquet i com crear el contenidor. 
 
 

- Posar en pràctica les tècniques de gestió de projectes 
Tot i que no s’ha seguit escrupolosament la planificació inicial, he anat fet 
entregues parcials i presentant els informes de seguiment corresponents a les 
fites indicant els riscos del projecte i implementant accions mitigadores i 
correctives sobre la marxa. 
 
 

6.3. Impacte en sostenibilitat, ètic-social i de diversitat 
 
No han aparegut impactes previstos, ni no previstos durant el disseny, ni durant 
la fase de desenvolupament. 
El resultat d'aquest treball és tan tècnic que no té cap impacte ni positiu ni negatiu 
en aspectes de sostenibilitat, ètic-social i de diversitat. 
 
 

6.4. Seguiment de la planificació i metodologia 
 
La planificació inicial s’ha seguit parcialment, algunes tasques varen comportar 
una desviació en temps i algunes d’elles varen sorgir conflictes de dependències 
no previstos inicialment. 
 
Les tasques que no estaven correctament estimades i que per motius tècnics 
varen requerir de més esforços, va ser la implementació del prototip i del front-
end. Donat que la versió de Mulesoft CE tenia certes limitacions, va requerir de 
més temps d’investigació. En quant al front-end el motiu principal va ser la 
desconeixença de la biblioteca React.   
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Les tasques que varen generar conflictes de dependències (van resultar 
interdependents), i que es van planificar amb l’ordre incorrecte, son les referents 
a les capes del back-end, l’ordre inicial correcte hauria d’haver estat de baix cap 
a dalt (de la capa de sistema a la capa de procés). 
 
Com la orientació d’aquest treball cap al aprenentatge comporta la cerca de 
recursos, eines, lectura de manuals i l’adquisició de la practica per dominar el 
desenvolupament. Aquestes tasques comporten un cert grau d’incertesa i per 
tant s’haurien d’haver estimat inicialment amb un ampli coixí de temps per cobrir 
imprevistos. 
 
Aquesta motius juntament a una incorrecte estimació del grau de dedicació, han 
provocat que tot el treball s’hagi retardat en el temps. 
 
  
 
En quant a la metodologia aplicada ha estat prou adequada, donat que poc a poc 
han hagut lliurables en cada fase que donaven validesa al sistema (MVP) i 
permetien construir capa sobre capa el conjunt de microserveis.   
 
 
Accions mitigadores per garantir l’èxit del treball 
Per poder assolir les dates d’entrega i donada la complexitat d’alguns 
components, s’ha retallat l’abast com a acció mitigadora. En concret: 

• S’han reduït els casos d’ús, eliminant l’actor administrador i el seus casos 
d’ús 

• S’ha reduït a un el servei extern a consultar, en comptes dels 2 inicials 
 
Donat el retard, exposat anteriorment, com a acció mitigadora es van reservar 
dies addicionals (2 setmanes) en període nadalenc, per poder dedicar jornades 
íntegrament a la finalització del treball. 
 

6.5. Lliçons apreses 
 
El treball realitzat, amb el seus encerts i les seves ombres, és una font de 
coneixement per futurs treballs.  
No haver identificat en fase de planificació les dependències correctament 
entre diferents desenvolupaments, és una de les lliçons que cal tenir en compte, 
bàsicament en no començar la casa per la teulada.  
Un altre lliçó, que cal tenir clara en integracions, és definir amb molta cura el 
contracte o obtenir informació del que es consumirà, conèixer per avançat quins 
paràmetres, quin tipus (string, integer, format de data, ...), quines longituds fan 
servir. La especificació en llenguatge RAML ajuda enormement en aquest sentit 
i estalvia molts esforços. 
El desenvolupament d’un prototip ajuda en gran mesura a clarificar aspectes 
que no estan prou clars i porta més claredat sobre el desenvolupament. És clar 
que un prototip no fixarà tots els possibles futurs errors, però validarà que la 
solució és viable com s’ha plantejat inicialment. 



44   

Disposar d’un pla de proves que permeti automatitzar-se, o poder-se invocar 
sota demanda, ajuda a identificar errors més fàcilment i manté la integritat de tot 
el sistema. Per les APIs del back-end l’eina Postman ha facilitat aquesta tasca. 
Idealment s’hauria d’incorporar dins les tasques de integració continua (CI), com 
una tasca addicional i prèvia al desplegament per validar la consistència del 
sistema. 
 

6.6. Treballs futurs 
 
A curt termini 

• Personalització de la cerca de temps en base a l’idioma de l’usuari 

• Millorar el tractament d’errors en la capa front-end 

• Afegir seguretat en les crides entre capes del back-end (basic 
authentication) 

• Encriptació de les crides i del front-end mitjançant SSL 
 
A llarg termini: 

• Utilitzant els mateixos serveis back-end desenvolupar una app per iOS o 
Android 

• Afegir un altre component en la capa d’accés per connectar amb l’API de 
Google Maps 

• Automatitzar l’execució del pla de proves dins de la pipeline d’Azure 

• Mulesoft ofereix el seu entorn al núvol, Anypoint Platform, es pot 
desplegar els components a Mulesoft runtime i comprovar que tot funciona 
correctament 

• Desplegar els 4 components en Kubernetes 

• Preparar scripts per desplegar els mateixos microserveis a un altre servei 
al núvol (AWS, GCP) 
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7. Glossari 
 
Microservei: aplicació que forma part d’una aplicació més complexa i que 
s’executa en el seu propi procés i es comunica amb mecanismes lleugers. 
 
API: Application Programming Interface. 
 
Front-end: interfície d’usuari que habitualment es comunica amb l’usuari final i 
representa la informació i com interactuar amb el sistema. 
 
Back-end: aplicació de software no visible per l’usuari. 
 
BBDD: base de dades 
 
MVP: Minimmum Valuable Product , producte mínim viable 
 
EAI: Enterprise Application Integration 
 
REACT: Biblioteca javascript per fer interfícies d’usuari 
 
RAML: Restful API Modeling Language, llenguatge de modelat d’APIs REST 
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9. Annexos 
 
 

9.1. Repositoris 
 

Component Descripció URL 

tfg-jcatalan-
infrastrucure 

Scripts 
d’infraestructura 
d’azure 

https://dev.azure.com/jorcat/Net
workConnectedAPI/_git/tfg-
jcatalan-infrastrucure  

prototype-demo-
mule 

Prototip https://dev.azure.com/jorcat/Net
workConnectedAPI/_git/prototyp
e-demo-mule  

sys-dbprofile-api Capa d’accés a BBDD https://dev.azure.com/jorcat/Net
workConnectedAPI/_git/sys-
dbprofile-api  

sys-
openweatherma
p-api 

Capa d’acces a 
OpenWeatherMap 

https://dev.azure.com/jorcat/Net
workConnectedAPI/_git/sys-
openweathermap-api  

prc-
profilesearch-api 

Capa de procés https://dev.azure.com/jorcat/Net
workConnectedAPI/_git/prc-
profilesearch-api  

network-
connected-app 

Web front-end https://dev.azure.com/jorcat/Net
workConnectedAPI/_git/network
-connected-app  

NetworkConnect
edApp.plantUML 

Diagrames de 
seqüència i dissenys 

https://dev.azure.com/jorcat/Net
workConnectedAPI/_git/Network
ConnectedApp.plantUML  

NetworkConnect
edApp.TestPlan 

Pla de proves, entorns 
i evidencies d’execució 

https://dev.azure.com/jorcat/Net
workConnectedAPI/_git/Network
ConnectedApp.TestPlan  

Taula 8 Repositoris de codi 

 
9.2. Especificacions de les APIs REST 

 
Fitxers RAML: 

• Capa de procés: 
o prc-profilesearch-api\src\main\resources\api\prc-profilesearch.raml 

• Capa de sistema: 
o sys-dbprofile-api\src\main\resources\api\db_profile.raml 
o sys-openweathermap-

api\src\main\resources\api\openweathermap.api.raml 
 
 

9.3. Resultat d’execució pla de proves 
 
Sobre l’entorn d’Azure, veure fitxer : 
NetworkConnectedApp.TestPlan\ 
results.postman_test_run.3iterations.20230105.json 

https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/tfg-jcatalan-infrastrucure
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/tfg-jcatalan-infrastrucure
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/tfg-jcatalan-infrastrucure
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/prototype-demo-mule
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/prototype-demo-mule
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/prototype-demo-mule
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/sys-dbprofile-api
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/sys-dbprofile-api
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/sys-dbprofile-api
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/sys-openweathermap-api
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/sys-openweathermap-api
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/sys-openweathermap-api
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/prc-profilesearch-api
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/prc-profilesearch-api
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/prc-profilesearch-api
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/network-connected-app
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/network-connected-app
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/network-connected-app
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/NetworkConnectedApp.plantUML
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/NetworkConnectedApp.plantUML
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/NetworkConnectedApp.plantUML
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/NetworkConnectedApp.TestPlan
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/NetworkConnectedApp.TestPlan
https://dev.azure.com/jorcat/NetworkConnectedAPI/_git/NetworkConnectedApp.TestPlan
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