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Capítol 1 

2 Resumen executiu 
El present projecte final de carrera presenta una solució integral per al desenvolupament 
d’una aplicació HTML 5 per a mòbils. Concretament, es va a crear una “WebApp”, la qual no 
requereix enviar-se a cap tenda de aplicacions.  
 
D’una banda, es fica un esforç important en crear un “front-end” adaptat per a aquestes 
tecnologies i el context concret d’execució. D’altra, analitza la problemàtica del “back-end”, o 
el processament de informació al costat servidor i elabora una solució òptima per a executar 
tant en un entorn en local com en entorns cloud. 
 
Com a punt addicional, es mostra una plataforma cloud on s’ha desplegat i provar la 
aplicació amb dispositius reals. 
 
D’aquest Projecte Final de Carrera s’espera aconseguir l’estudi i el coneixement de diferents 
tecnologies per tal de tenir una solució completament funcional i operativa.  



 UOC - PFC Aplicació mòbil HTML 5 
Sergio Sisternes Pla 

   7 

Capítol 2 

3 Descripció del projecte 

3.1 Objectius del projecte 
Aquest projecte final de carrera pretén desenvolupar una aplicació web HTML 5, de forma 
que qualsevol dispositiu mòbil que suporti aquest estàndard en pugui fer ús.  
 
Els principals objectius son: 

1. Establir un sistema Front-End que permeti l’accés als sistemes d’informació de la 
plataforma fent ús de l’estàndard HTML 5 

2. Establir un sistema Back-End que respongui a les peticions del Front-End, i sigui 
capaç de servir la informació necessària, fent ús de les tecnologies .NET de Microsoft. 

3. Fer ús de les darreres tecnologies, patrons i bones pràctiques en el desenvolupament 
de software. 
 

La aplicació desenvolupada en aquest Projecte Final de Carrera es una plataforma 
d’intercanvi de preus de productes. Aquesta plataforma permet als seus membres consultar 
el preu que un establiment els ofereix per un producte i per comparar-ne amb d’altres. 
D’aquesta forma, l’usuari pot saber en tot moment si el que està pagant per un producte 
s’encontra dintre d’un rang acceptable. La plataforma es nodreix única i exclusivament de les 
aportacions dels seus membres, i la única restricció per poder comparar un preu es aportar-
ne un. 

3.2 Resultats esperats  
Els resultats esperats que es volen assolir amb l’execució d’aquest Projecte Final de Carrera 
son: 

1. L’aplicació de patrons, tecnologies i bones pràctiques adquirides durant l’etapa de 
formació acadèmica 

2. L’avaluació de diferents frameworks orientats a la creació de aplicacions mòbils 
usant HTML 5: 

a. jQuery Mobile 1.2 
3. La creació de una infraestructura tecnològica capaç d’integrar el framework Front-

End mòbil elegit amb un Back-End desenvolupat amb tecnologies, altament escalable 
i compatible amb plataformes Cloud: 

a. Microsoft .NET Framework 4.5 C# 
b. Microsoft Visual Studio 2012 Professional 

i. ASP .NET MVC1 42 
c. Spring Framework .NET 2.0 
d. NHibernate 3.3.2 
e. Microsoft Team Foundation Services (Cloud ALM Tools) 
f. Microsoft Windows Azure WebSites (Cloud Hosting) 

                                                        
1 MVC – Model-View-Controller. Patró. 
2 ASP .NET MVC 4 es la darrera implementació Open Source del patró MVC aplicat a les webs 
que Microsoft ha lliurat durant l’any 2012. 

http://aspnet.codeplex.com/
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4. Avaluar la correcta execució de cadascuna de les fases planificades 

3.3 Anàlisi de riscos 
R001 Concurrència de tasques acadèmiques i professionals 
Descripció Desviament a les fites d’entrega degut a conflictes entre les tasques 

acadèmiques i professionals. 

Impacte Alt 

Probabilitat Molt Probable 
Acció 
correctiva 

Incrementar les jornades de treball per a tractar de mitigar l’impacte en la 
planificació 

 
R002 Integració entre front-end i back-end 

Descripció Les tecnologies emprades al front-end i back-end poden presentar problemes 
de compatibilitat que caldrà adreçar 

Impacte Alt 
Probabilitat Probable 

Acció 
correctiva 

Reservar un espai de temps addicional durant la fase de integració per tal de 
garantir que la integració es du a terme de forma satisfactòria. 

 
 

R003 Cultures dels entorns de desenvolupament i pre-producció 
Descripció Els entorns de desenvolupament i pre-producció s’encontren geogràficament 

separats. Mentre que un es un PC situat a la península ibèrica, l’altre 
s’encontra al centre de dades de Microsoft a Irlanda. Les configuracions 
regionals per a tots dos serà diferent, i cal tenir molta cura en els aspectes 
relacionats amb formats de nombres, dates, etc... 

Impacte Crític 
Probabilitat Segur 

Acció 
correctiva 

Reforçar la configuració del site per a que detecti  la cultura del usuari que 
està visitant el site i incloure mecanisme de validació addicional per a 
prevenir possibles desbordaments de pila per un mal processament de la 
informació. 

 

R004 Llicenciament de programari OCR 
Descripció El programari OCR emprat te unes restriccions específiques de llicenciament 

que podem impedir executar el projecte a l’entorn de pre-producció. 

Impacte Crític 

Probabilitat Molt probable 
Acció 
correctiva 

Preparar un mecanisme per desactivar determinades característiques si es 
detecten problemes de llicenciament.  
Avaluar components OCR alternatius que compleixin la funcionalitat i no 
presentin aquesta problemàtica. 
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Capítol 3 

4 Organització del projecte 

4.1 Lliuraments i contingut 
El present Projecte Final de Carrera està organitzat en 4 Proves d’Avaluació Continuada. A 
continuació es detalla el contingut de cadascun dels lliuraments i la dedicació aplicada: 

 PAC 1: Planificació (10%) 
 PAC 2: Implementació del Front-End (50%) 

o Estudi i selecció d’un Framework HTML 5 
o Implementació del prototip amb Visual Studio 2012 i MVC 4  

 PAC 3: Implementa del Back-End (20%) 
o Creació del model de dades 
o Configuració del RNB 
o Configuració del IOC Container 
o Integració dels elements Back-end amb el Front-End 
o Desplegament cloud 

 PAC 4: Documentació del treball realitzat (20%) 
o Memòria 
o Presentació 
o Vídeo 

4.2 Calendari de treball 

 
Il·lustració 1 Escala de temps del projecte 

 
Nom de la tasca Duració Inici Fi 

Projecte Final de Carrera 81 dies mié 19/09/12 mié 09/01/13 

   PAC 1 - Proposta i Planificació 9 dies mié 19/09/12 lun 01/10/12 

      Redacció de la proposta de projecte 9 dies mié 19/09/12 lun 01/10/12 

      Entrega PAC 1 0 dies lun 01/10/12 lun 01/10/12 

   PAC 2 - Front-End HTML 5 36 dies mar 02/10/12 mar 20/11/12 

      Preparació de l'entorn i solució 9 dies mar 02/10/12 vie 12/10/12 

         Estructura base 3 dies mar 02/10/12 jue 04/10/12 

         Instal·lació de software addicional 1 dia vie 05/10/12 vie 05/10/12 

         Prototipat base 5 dies lun 08/10/12 vie 12/10/12 

      Usuaris 4 dies lun 15/10/12 jue 18/10/12 

         Login 1 dia lun 15/10/12 lun 15/10/12 

         Perfil d'usuari 1 dia mar 16/10/12 mar 16/10/12 

         Registre d'usuaris 1 dia mié 17/10/12 mié 17/10/12 

         Recordar contrasenya 1 dia jue 18/10/12 jue 18/10/12 

      Gestió de informació 5 dies vie 19/10/12 jue 25/10/12 

         Registre de nous productes 3 dies vie 19/10/12 mar 23/10/12 
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         Preus via text 1 dia mié 24/10/12 mié 24/10/12 

         Preus via imatge (OCR) 1 dia jue 25/10/12 jue 25/10/12 

       Estadística i visualització avançada de 
dades 

7 dies vie 26/10/12 lun 05/11/12 

         Mapa zonal de preus 2 dies vie 26/10/12 lun 29/10/12 

         Evolució temporal del preus 2 dies mar 30/10/12 mié 31/10/12 

         Informació avançada del preu 2 dies jue 01/11/12 vie 02/11/12 

         Avaluació del preu 1 dia lun 05/11/12 lun 05/11/12 

      Gamificació 11 dies mar 06/11/12 mar 20/11/12 

         Punts d'usuari (Karma) 2 dies mar 06/11/12 mié 14/11/12 

         Llistat de "Badges" 1 dia jue 15/11/12 jue 15/11/12 

         Detall de "Badge" 2 dies vie 16/11/12 lun 19/11/12 

         Estadístiques d'ús 1 dia mar 20/11/12 mar 20/11/12 

      Entrega PAC 2 0 dies mar 20/11/12 mar 20/11/12 

   PAC 3 - Back-End .Net 17 dies mié 21/11/12 jue 13/12/12 

      Inversió tecnològica 2 dies mié 21/11/12 jue 22/11/12 

         Processament OCR 2 dies mié 21/11/12 jue 22/11/12 

      Usuaris 6 dies vie 23/11/12 vie 30/11/12 

         Infraestructura de seguretat 1 dia vie 23/11/12 vie 23/11/12 

         Registre d'usuaris 2 dies lun 26/11/12 mar 27/11/12 

         Login 0,5 dies mié 28/11/12 mié 28/11/12 

         Recordar contrasenya 0,5 dies mié 28/11/12 mié 28/11/12 

         Perfil d'usuari 2 dies jue 29/11/12 vie 30/11/12 

      Gestió de informació 6 dies lun 03/12/12 lun 10/12/12 

         Implementació del model de dades 1 dia lun 03/12/12 lun 03/12/12 

         Preus via text 1 dia mar 04/12/12 mar 04/12/12 

         Preus via imatge (OCR) 2 dies mié 05/12/12 jue 06/12/12 

         Registre de nous productes 1 dia vie 07/12/12 vie 07/12/12 

         Mapa de preus 1 dia lun 10/12/12 lun 10/12/12 

      Mineria de dades 3 dies lun 10/12/12 mié 12/12/12 

         Tractament estadístic dels preus rebuts 1 dia lun 10/12/12 lun 10/12/12 

         Consultes estadístiques de informació 2 dies mar 11/12/12 mié 12/12/12 

      Gamificació 3 dies mar 11/12/12 jue 13/12/12 

         Karma 1 dia mar 11/12/12 mar 11/12/12 

         Badges 1 dia mié 12/12/12 mié 12/12/12 

         Estadístiques 1 dia jue 13/12/12 jue 13/12/12 

      Entrega PAC 3 0 dies jue 13/12/12 jue 13/12/12 

   PAC 4 19 dies vie 14/12/12 mié 09/01/13 

      Memòria 10 dies vie 14/12/12 jue 27/12/12 

      Manual de usuari 4 dies vie 28/12/12 mié 02/01/13 

      Vídeo de presentació 5 dies jue 03/01/13 mié 09/01/13 

      Entrega PAC 4 0 dies mié 09/01/13 mié 09/01/13 
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Il·lustració 2 Diagrama Gaant de planificació 
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Capítol 4 

5 Estudi 

5.1 Introducció 
Des de al revolució del mercat de la mobilitat amb l’aparició a escena dels denominats 
‘smartphones’ -o telèfons intel·ligents- s’ha produït una autèntica revolució al sector del 
desenvolupament de software. Les empreses, principals productors i consumidors 
tradicionals de software, han estat relegats a un segon pla pel consumidor de a peu, el qual 
resulta ara un objectiu molt més atractiu: Usuari 24x7x365 disposat a consumir 
indiscriminadament continguts gratuïts o a preu moderat. 
 
En aquest nou escenari, els problemes al qual s’enfronten els equips de desenvolupament 
son múltiples: 

 A un mercat de sistemes operatius mòbils tan segmentat i divers com l’actual –
diferents plataformes, diferents versions de les plataformes, diferents 
configuracions hardware...- totes incompatibles entre sí. Com es pot establir 
un mecanisme de reutilització real, que permeti obtenir un estalvi notori pel 
que fa al desenvolupament? 

 Com podem reaprofitar part del coneixement específic actual del que es 
disposa per a crear solucions tecnològiques de mobilitat modernes? 

 
La clau a aquesta resposta la te el suport a l’estàndard HTML  5 (encara en 
desenvolupament) que des de les diferents multinacionals del sector tecnològic esta tenint. 
Gràcies  a aquest fenomen, han aparegut molts i molt diversos frameworks de assistència al 
desenvolupament de aplicacions mòbils, com ara els entorns WAC (PhoneGap, 
AppCelerator...) o frameworks d’interfície d’usuari sota HTML 5 (jQuery Mobile, Sencha 
Touch...) 
 
Aquest Projecte Final de Carrera realitza un estudi sobre com establir mecanismes de 
desenvolupament que aprofitin part del coneixement d’una plataforma concreta (.NET), 
aplicant i integrant a aquesta coneixements específics sobre una nova àrea (HTML 5), per tal 
d’aconseguir solucionar els problemes de reutilització i sobre cost al desenvolupament de 
aplicacions mòbils. 

5.2 HTML 5 i jQuery Mobile 1.2 
HTML 5 es la cinquena revisió del llenguatge de marques HTML, que dona suport al World 
Wide Web i el nucli de tecnologies que el mou. Creat l’any 1990 per Tim Berners-Lee, 
estandarditzat l’any 1997. Actualment, es una proposat com candidat de recomanació de la 
W3C. (Wikipedia.org, 2012) 
 
Es a dir,  un llenguatge de marques emprat per a la navegació web, que fou ser pensat 
inicialment pensat per a la representació de webs estàtiques i que ha evolucionat per tal 
d’adaptar-se a les necessitats reals dels usuaris de la xarxa de xarxes, els quals no tenien més 
remei que delegar determinades tasques de disseny en tecnologies no estàndard com ara 
Flash. 
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Però HTML 5 per sí sol no es una opció viable per a aconseguir el contingut dinàmic i 
atractiu que es busca. Al seu suport estan CSS 3 i Javascript. El primer es un llenguatge 
emprat per a la definició de la presentació d’un document estructura en HTML. El segon, un 
llenguatge de programació interpretat emprat principalment als navegadors web, encara 
que se’n pot donar (i es dona) ús en altres àmbits. 
 
Amb totes aquestes tecnologies ja es pot construir un website el suficientment potent, tot i 
que partir de zero es sempre una tasca força complicada. Per tant, i per facilitar el treball, es 
requereix disposar d’un framework de presentació que empri aquestes tecnologies i ens 
assisteixi en la creació de interfases de usuari. Aquesta decisió ens permetrà obtenir un 
estalvi notori de temps i uns resultats magnífics. 
 
Durant la fase d’estudi s’han avaluat: 

 jQuery Mobile 
 Sencha Touch 
 Zepto.js 
 Backbone.js 

 
Totes quatre opcions son alternatives de frameworks construïts sobre HTML 5, que aporten 
controls i funcionalitats addicionals a l’estàndard HTML 5. 
 
L’opció finalment triada per a tal efecte es jQuery Mobile, donada la qualitat del seu 
framework base (jQuery), la àmplia gama de controls de presentació, documentació 
associada, així com la seva facilitat de personalització i la comunitat de suport que hi ha al 
darrere.  
 
Per a la validació d’aquesta decisió s’ha emprat com a referència el llibre “HTML5 Mobile 
Websites,  Turbocharging HTML5 with jQuery Mobile, Sencha Touch, and Other Frameworks” 
(David, 2011) 
 
jQuery Mobile es defineix pels seus creadors com... 
“… a unified, HTML5-based user interface system for all popular mobile device platforms, built 
on the rock-solid jQuery and jQuery UI foundation. Its lightweight code is built with progressive 
enhancement, and has a flexible, easily themeable design.” (The jQuery Foundation, 2012) 
 
jQuery Mobile es exactament el que es necessita: 

 Interfície d’usuari basada en HTML5   
 Compatible amb la majoria de les plataformes (http://jquerymobile.com/gbs/) 
 Estable 
 Lleuger 
 Flexible 
 Disseny personalitzable (http://jquerymobile.com/themeroller/) 

5.3 ASP .NET MVC 4 
Un cop establert l’estàndard que va a regir el front-end, el següent pas de l’estudi es  avaluar 
els actius presents a l’equip de desenvolupament. Què sabem fer? Com ho fem?  Com poder 
canviar per adaptar-nos als nous temps?  
 

http://jquerymobile.com/gbs/
http://jquerymobile.com/themeroller/
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Partim de la base que hi ha un prominent coneixement de tecnologies Microsoft .NET, el qual 
volem reciclar. Aquest coneixement, al context del PFC, parteix d’experiències prèvies en el 
desenvolupament de aplicacions web amb una tecnologia específica de Microsoft: 
WebForms. 
WebForms ha estat durant molts anys la punta de llança dels entorns .NET per al 
desenvolupament RAD3. Aquesta tecnologia es coneguda pel seu “drag&drop”, però també 
intrusisme al codi HTML i pes per a l’execució. 
 
“The new view-engine option we’ve been working on is optimized around HTML generation 
using a code-focused templating approach. The codename for this new view engine is “Razor”, 
and we’ll be shipping the first public beta4 of it shortly.5.  
 We had several design goals in mind as we prototyped and evaluated “Razor”: 

 ... is Compact, Expressive and Fluid 
 ... is Easy to Learn 
 ... is not a new language 
 ...works with any Text Editor 
 ... has a great IntelliSense6 
 ... is Unit Testable” (Guthrie, 2010) 

 
Altament orientat a dades, podríem dir a més que Razor es una sintaxi molt amigable amb 
HTML. Per tant, serà molt mes fàcil integrar la informació amb qualsevol framework de 
presentació HTML 5 que WebForms. 

                                                        
3 RAD: Rapid Application Development 
4 Actualment Razor s’encontra en fase RMT, essent possible emprar-lo tant a les versions 3 i 
4 de MVC  
5 Razor: Motor de vistes per a ASP .NET MVC 
6 IntelliSense: Mecanisme d’auto completat de text ofert per Visual Studio 
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Codi 1 Exemple de sintaxi Razor integrada amb HTML, jQuery Mobile i suport multi-idioma 

 
Per tant, es decideix emprar ASP .NET MVC 4 Razor com a tecnologia Front-End, per tal 
d’ajudar l’HTML 5 en la tasca de construcció d’interfícies d’usuari 

5.4 Contract Programming 
Tancat el front-end amb el tàndem jQuery Mobile – ASP .NET MVC, es hora de passar al back-
end. Un dels punts claus que es pretén assolir en aquest segon punt del sistema es garantir 
que tots els components tenen un acoblament 7mínim, tenint així la possibilitat de poder 
modificar o canviar completament la implementació dels mòduls que operen certes 
funcionalitats. 
 
Per tal de aconseguir-ho, es decideix aplicar el conegut com Design by Contract (DbC), 
Contract Programming o Code Contracts. Amb aquesta aproximació, “software designers 
should define formal, precise and verifiable interface specifications for software components, 
which extend the ordinary definition of abstract data types with preconditions, post-conditions 
and invariants. These specifications are referred to as "contracts", in accordance with a 
conceptual metaphor with the conditions and obligations of business contracts.” (Wikipedia, 
2012) 
 
Es a dir, tots els components del sistema hauran de declarar un “contracte” el qual podran 
consumir els altres, i implica tenir uns drets (poder consumir funcionalitat de altres) i unes 
obligacions (complir amb les funcionalitats especificades per a aquest component). 

                                                        
7 Coupling (computer Programming): In software engineering, coupling or dependency is the 
degree to which each program module relies on each one of the other modules. (Wikipedia 
Foundation, 2012; Wikipedia Foundation, 2012; Wikipedia Foundation, 2012) 

@using ReeShare.Mobile.Server.Views.Home.App_LocalResources; 
 
@{ 
    ViewBag.Title = AboutResources.AboutTitle; 
} 
 
<div data-role="content" class="ui-content" role="main">       
    <ul data-role="listview" data-inset="true"> 
        <li data-role="list-divider"> 
            @AboutResources.GeneralInformation 
        </li> 
        <li> 
            @AboutResources.Project: ReeShare - Compare Beyond 
        </li> 
        <li>@AboutResources.Build: 
@System.Reflection.Assembly.GetAssembly(typeof(ReeShare.Mobile.Server.Controllers.HomeController)).GetName().Version.ToString()</li> 
        <li> 
             <a href="mailto:sesispla@uoc.edu">@AboutResources.Author: Sergio Sisternes Pla - sesispla@uoc.edu</a> 
        </li> 
        <li> 
            Projecte Final de Carrera HTML 5 
        </li> 
        <li> 
            <a href="http://www.uoc.edu" target="_blank">Universitat Oberta de Catalunya</a> 
        </li> 
    </ul>     
    <ul data-role="listview" data-inset="true">    
         <li data-role="list-divider">@AboutResources.PoweredBy</li> 
        <li>Microsoft ASP .NET MVC 4</li> 
        <li>jQuery 1.8.2</li> 
        <li>jQuery Mobile 1.2.0</li> 
        <li>jQuery Validation</li> 
        <li>HighStock JS</li> 
        <li>Spring .NET Framework 2.0</li> 
        <li>NHibernate 3.3.1</li> 
        <li>Visual Studio 2012</li>         
        <li>Windows Azure Web Sites</li> 
        <li>Team Foundation Services</li> 
    </ul>     
</div> 
 
<ul data-role="listview" data-inset="true"> 
    <li data-role="list-divider">Navigation</li> 
    <li>@Html.ActionLink("Home", MVC.Home.Index())</li>     
</ul> 
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Així doncs, s’haurà de dissenyar un contracte per a cada funcionalitat que es vol assolir: 

 Accés a dades 
 Enviament de correus electrònics 
 Processament de imatges 
 Processament de informació 

 
Aquests contractes definiran clarament els “drets i obligacions” que cada component del 
sistema té, podent construir-los de forma separada (tant espacial com temporal). 
 
Un dels passos més difícils a l’hora de donar el salt entre la programació clàssica i la 
orientada a contractes es el concepte del propi contracte. Es, en definitiva, pensar en 
contracte, en lloc de classes concretes. 

5.5 Inversió de Control (IOC) 
Amb la adopció del model de Contract Programming , es crea un “ecosistema” de 
components independents estre sí sobre el qual  es planteja la següent pregunta: 
 
Cóm es pot gestionar de una forma fácil, senzilla i eficient la creació i interconnexió dels diferents components 
que formen el sistema? 

 
Aquesta pregunta, repetitiva en el temps, fou contestada el seu dia per Martin Fowler: 
 
“Inversion of Control is a common phenomenon that you come across when extending 
frameworks. Indeed it's often seen as a defining characteristic of a framework. ... There are 
various ways you can plug your code in to be called. ... The above approaches (they are really 
the same) work well for single cases, but sometimes you want to combine several required 
method calls in a single unit of extension. In this case the framework can define an interface 
that a client code must implement for the relevant calls. 
 
EJBs are a good example of this style of inversion of control. When you develop a session bean, 
you can implement various methods that are called by the EJB container at various lifecyle 
points. For example the Session Bean interface defines ejbRemove, ejbPassivate (stored to 
secondary storage), and ejbActivate (restored from passive state). You don't get to control 
when these methods are called, just what they do. The container calls us, we don't call it.” 
(Fowler, 2005) 
 
“El contenidor ens crida, no el cridem nosaltres”. El també conegut com principi “Hollywood”8 
es un dels elements crítics per garantir un codi el més net i senzill possible. 
 
A continuació veiem un petit exemple aplicat: 
El Controlador de “escaneig” (o registre) de preus espera rebre una sèrie de serveis per part 
del container. Aquests serveis deuran ser depositats al mètodes get i set, essent definits pels 
contractes (Interfícies)  
 

                                                        
8 Hollywood principle: In computer programming, the Hollywood principle is stated as "don't 
call us, we'll call you." It has applications in software engineering; see also implicit invocation 
for a related architectural principle. (Wikipedia Foundation, 2012) 
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Code-Snipped 2 El Controlador espera rebre uns serveis que han de complir una funcionalitat específica 

 
 
Però, com podem arribar a “situar” cada objecte al lloc correcte, d’una forma centralitzada, 
independent del codi? Arribats a aquest punt, entra en joc la Injecció de Dependències (DI) 

5.6 Injecció de Dependències (DI) 
Un cop definits i instanciats el components del sistema, ens falta un mecanisme per establer 
la “interconnexió” entre aquests. En aquest moment, s’estima oportú aplicar la Injecció de 
dependències: 
“Dependency injection is a software design pattern that allows removing hard-coded 
dependencies and making it possible to change them, whether at run-time or compile-time. ... 
This software design pattern injects the depended-on element (object or value etc.) to the 
destination automatically by knowing the requirement of the destination. Another pattern, 
called dependency lookup, is a regular process and reverse process to dependency injection”. 
(Wikipedia, 2012) 
 
Existeixen diferents formes de DI: (Fowler, 2004) 

 Injecció per constructor 
 Injecció per “setter” 
 Injecció per Interface 

 
Per tant, la DI tanca el cercle de la creació, gestió i connexió dels diferents components del 
sistema. 

5.7 Aspect-Oriented Programming (AOP) 
Com a darrer punt d’estudi, es de obligat pas avui en dia tenir en compte la Programació 
Orientada a Aspectes (AOP, de les seves sigles en anglès): 
 
“In computing, aspect-oriented programming (AOP) is a programming paradigm that aims to 
increase modularity by allowing the separation of cross-cutting concerns. AOP forms a basis for 
aspect-oriented software development. 
AOP includes programming methods and tools that support the modularization of concerns at 
the level of the source code, while "aspect-oriented software development" refers to a whole 
engineering discipline.” 
(Wikipedia, 2012) 
 

    public partial class ScanController : BaseController 
    { 
        public IPictureEvaluationService PictureEvaluationService { get; set; } 
 
        public IPriceEvaluationService PriceEvaluationService { get; set; } 
 
        public IProductRegistrationService ProductRegistrationService { get; set; } 
 
        [HttpGet, Authorize] 
        public virtual ActionResult Index(DetailedScanModel model = null) 
        { 
            if (model == null) 
                return View(); 
            else 
                return View(model); 
        } 
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Açò es, permet abstreure i crear mòduls amb funcionalitats comunes a tots els sistemes. Sol 
ser una característica que acompanya als Contenidors IOC, ja que el procés de Dependency 
Injection afavoreix la creació dels denominats “punts de tall”. 
 

5.8 Tecnologia back-end: Spring Framework .NET 
Un cop finalitzada la fase d’estudi per al back-end, resumim les característiques necessàries: 

 Es necessita un Contenidor d’objectes que suporti: 
o Inversió de Control (IOC) 
o Injecció de Dependències (DI) 
o Orientació a Aspectes (AOP) 

 
En aquest projecte final de carrera s’ha elegit utilitzar Spring Framework .NET. ‘Port’ de la 
versió Java, es una solució totalment integrada dintre dels mecanismes estàndard de 
codificació .NET. 

5.9 Empaquetat i distribució de la aplicació 
Finalment, es te en compte la possibilitat de crear paquest distribuibles a les plataformes de 
distribució d’aplicacions, les quals actuen contenten un navegador web el qual obre el 
website, actuan com a simple “marc”. 
 
Però, per motius de planifiació, aquest PFC se centrarà a principalment en el procés de 
integració de les tecnologies sel·leccionades i en la configuració i ús dels entorns cloud. 
 
Alternativament, i per a plataformes iOS, s’ha habilitat la opció següent: 
“<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" /> 
 

Com funciona?  
Una volta inclosa aquesta metadada a la capçalera de la pàgina, sols tenim que guardar la 
web al menú principal del terminal.  A Safari, premem el botò inferior central, el qual obre 
un menú contextual: 

 

http://www.springframework.net/
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I elegim “Afegir a la pantalla d’inici” 

  
 
Indiquem el nom que volem mostrar: 
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I llest! Tindrem una nova icona al menú d’inici. Iniciem a través d’aquest accés directe: 

 
 
I veiem com el “marc” del navegador ha desaparegut: 
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A més, si sortim al menú principal i obrim el administrador de tasques, veiem com el sistema 
operatiu tracta ReeShare com si d’una aplicació nativa es tractés: 
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Capítol 6 

6 Anàlisi 

6.1 Presa de requeriments funcionals 
Dintre del mercat de les aplicacions mòbils, ReeShare Inc. vol crear una nova plataforma 
d’intercanvi de preus amb valor afegit, la qual permeti establir, a llarg termini, una 
plataforma d’anàlisi i explotació i comercialització de la informació registrada amb el pas del 
temps, així com establer un mecanisme alternatiu de mesura del Índex de preu al Consum 
(IPC). 
 
A curt termini, mentre s’aconsegueix una massa crítica d’usuaris i un mecanismes més 
refinats per a fer una ‘tria’ de la informació que aporti un valor real, el model de negoci de 
ReeShare estarà basat única i exclusivament en la publicitat, permetent a companyies 
externes introduir anuncis del seus productes a les pàgines ReeShare. 
 
Dintre d’aquesta primera fase, es detecten i registren els següents requeriments funcionals: 

6.1.1 RF001 – Alta d’usuari 
Quan una nova persona accedeixi a la plataforma, ha de tenir la opció de, amb un mínim 
d’esforç, poder registrar-se i començar a utilitzar la ReeShare. Es considera necessari 
disposar de la següent informació: 

 Nom d’usuari 
 Direcció e-mail 
 Contrasenya 

Un cop registrat, l’usuari podrà utilitzar aquesta informació per identificar-se i començar a 
utilitzar la plataforma. 

6.1.2 RF002 – Inici de sessió 
L’usuari registrat podrà iniciar sessió fent ús del seu usuari/contrasenya. Addicionalment, es 
podrà demanar al sistema que ‘recordi’ aquesta informació per una duració determinada de 
temps. 
 
Si el usuari no recorda la contrasenya, podrà accedir al requeriment funcional RF003 de 
forma fàcil. 

6.1.3 RF003 – Restablir contrasenya  
Si l’usuari no recorda les seves credencials, disposarà de la opció “Restablir contrasenya”. 
Aquest formulari demanarà el compte de correu electrònic utilitzar per registrar-se a 
ReeShare. Un cop enviat, el sistema generarà automàticament una nova contrasenya, que 
serà remesa a l’usuari via e-mail. Amb aquesta nova credencial, deurà accedir a la plataforma 
i canviar-la el més aviat possible.  

6.1.4 RF004 –  Registre d’un preu 
Un usuari correctament identificat a la plataforma podrà registrar nous preus al sistema. Per 
a fer-ho, accedirà a la funció específica de registre de preus, on se li donarà dues opcions: 

1. Registrar informació amb imatge 
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2. Registrar informació manualment 
 

Amb la opció 1, el sistema rep una imatge, la qual pot provenir de la càmera de fotos o en pot 
ser una d’existent. Aquest imatge es processa i se’n extreu tota la informació possible. 
Posteriorment, es presenta a l’usuari aquesta informació i se’n demana la seva confirmació. 
Alternativament, l’usuari pot introduir manualment la informació necessària per pantalla, i 
registrar el preu.  
Per a registrar un preu es necessari, en qualsevol cas, disposar de la següent informació: 

 Codi de barres del producte 
 Preu ofert pel comerç 
 Coordenades GPS 

 
En tot moment, l’usuari podrà visualitzar un mapa amb la seva ubicació. En cap cas, les 
coordenades GPS podran introduir-se manualment. Si no es pot ubicar l’usuari, s’utilitzaran 
les coordenades “0,0”. 
 
Un cop enviada la informació, poden ocórrer dos casuístiques: 

1. El producte existeix al sistema: L’usuari es redirigit a la pàgina de informació de 
producte, contemplada al RF006 

2. El producte no existeix: L’usuari es redirigit a la pàgina de registre de nous productes, 
contemplada al RF005 

6.1.5 RF005 – Registre de nous productes 
Si un producte/format de presentació del qual es vol registrar un preu no existeix al sistema, 
es donarà l’opció a que qualsevol usuari el pugui donar d’alta. El formulari d’alta deu ser un 
mecanisme àgil de introducció de informació, al qual apareixerà: 

 Codi de barres 
 Preu 
 Producte 
 Marca 
 Unitats (Pes, Volum, Unitats...) 
 Unitat de mesura (KG, Litres, Unitats...) 

El camps “Unitats” i “Unitat de mesura”, seran opcionals. La resta es consideren obligatoris. 
Al cas de “Codi de barres” i “Preu”, els quals han estat prèviament introduïts per l’usuari, 
deuran aparèixer ja omplerts, essent possible modificar-ho per part de l’usuari. 

6.1.6 RF006 – Pàgina de preu 
La pàgina de preu constitueix un dels punts “Core” de ReeShare. Des d’aquesta pàgina es 
podrà obtenir una visió global sobre un producte. Concretament, l’usuari podrà visualitzar: 

 Informació general del producte 
 Valoració del preu obtingut, en relació amb la informació relacionada. 
 Gràfic interactiu amb la evolució temporal del preu 
 Mapa amb les ubicacions on el preu ha esta registrat i informació estadística 

 
Addicionalment, l’usuari podrà accedir al requeriment funcional RF007, a través del qual pot 
obtenir una informació estadística avançada. 
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6.1.7 RF007 – Detall de preu 
L’usuari te la opció de, una vegada registrat un preu, obtenir una  sèrie de informació 
addicionals, les quals  son: 

 Informació interna: Identificador Únic Global, Data de primer registre, data de darrer 
registre, i nombre de vegades registrat 

 Contribució per país. 
 Preu Mig Interanual i tendència respecte a l’any anterior 
 Gràfic interactiu representant la tendència del preu 

6.1.8 RF008 – Perfil d’usuari 
Tot usuari registrat a la plataforma ReeShare ha de tenir associat el denominat “Perfil 
d’usuari”.  Aquest apartat permet visualitzar: 

 Nom d’usuari 
 Punts acumulats a la plataforma (RF009) 
 Informació de caràcter personal 
 Direcció de correu electrònic 
 Darrers productes consultats 
 Darrers Badges aconseguits (RF010) 

6.1.9 RF009 – Badges i punts 
Tot usuari registrat a la plataforma podrà aconseguir una sèrie de “premis” al realitzar 
determinades accions (per exemple, registrar un determinat nombre de productes). El 
sistema validarà quins usuaris compleixen el requeriments i atorgarà els Badges i la 
puntuació corresponent a cadascun d’ells. 

6.1.10 RF010 – Aconseguir un Badge 
Per tal d’aconseguir un Badge, l’usuari simplement tindrà que emprar la plataforma 
ReeShare. El sistema, mitjançant càlculs interns, determinarà quins usuaris son elegibles i 
els premiarà. 

6.1.11 RF 011 – Tasques  de computació asíncrona 
Per tal de facilitar les tasques de consulta i explotació de dades, es requereix que el sistema 
realitzi de forma periòdica càlculs agregats i estadístics de la informació que hi ha present a 
la base de dades. 

6.1.12 RF012 – Canvi de contrasenya 
Des del compte d’usuari ReeShare, l’usuari ha de tenir la opció de canviar la seva 
contrasenya. Per dur a terme aquesta operació, es demanarà introduir la antiga contrasenya, 
i així com la nova per duplicat, per tal de garantir la correcta introducció de la informació. 

6.1.13 RF013 – Canvi de correu electrònic 
Des del compte d’usuari ReeShare, l’usuari ha de tenir la opció de canviar la seva adreça de 
correu electrònic. Per a dur a terme la operació, es demanarà introduir la nova adreça per 
duplicat, per tal de garantir la correcta introducció de la informació. Un cop realitzat, 
s’enviarà un correu electrònic informatiu, tant a la antiga com la nova adreça. 

6.1.14 RF014 – Tancar sessió 
En qualsevol moment, i per motius de privacitat, l’usuari deu tenir la opció de tancar la 
sessió oberta a la plataforma ReeShare. 
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6.1.15 RF015 – Informació sobre la plataforma 
Des del menú principal de ReeShare, qualsevol usuari visitant podrà visualitzar una pàgina 
de informació sobre la plataforma, que inclourà: 

 Nom del projecte 
 Compilació de la plataforma 
 Autor 
 Universitat per a la qual s’ha desenvolupat 
 Tecnologies emprades 

 

6.2 Diagrama de classes d’alt nivell 
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6.3 Actors 
Durant la fase de anàlisis, s’han detectat tres tipus de actors: 
 

Actor Descripció 

 

Visitant de la plataforma d’intercanvi de preus 

 

Usuari registrat i autentificat a la plataforma d’intercanvi de preus 

 

Processos de fons executats pel sistema 
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6.4 Diagrames de casos d’ús 
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6.4.1 CU-001 – Registre d’usuari 

Codi CU-001 
Nom Registre d’usuari 

Actor Anonymous 

Pre-condicions L’usuari no està registrat a la plataforma 
Post-condicions L’usuari queda registrat 

Flux  
1. El sistema sol·licita les següents dades: Nom d’usuari, correu i contrasenya 
2. L’usuari introdueix les dades necessàries 
3. El sistema valida les dades introduïdes 
4. El sistema respon a la petició de registre 

Flux alternatiu  

L’usuari cancel·la la operació 

 

6.4.2 CU-002 – Inici de sessió 

Codi CU-002 
Nom Inici de sessió 

Actor Anonymous 
Pre-condicions L’usuari no està identificat 

Post-condicions L’usuari està identificat 
Flux  

1. El sistema sol·licita les següents dades: Nom d’usuari, contrasenya 
2. L’usuari introdueix les dades necessàries 
3. El sistema valida les dades introduïdes 
4. El sistema respon a la petició d’inici de sessió 

Flux alternatiu  

L’usuari cancel·la la operació 

6.4.3 CU-003 – Restablir contrasenya 

Codi CU-003 

Nom Restablir contrasenya 
Actor Anonymous 

Pre-condicions L’usuari no està identificat al sistema 
Post-condicions La contrasenya de l’usuari canvia 

Flux  

1. El sistema sol·licita les següents dades: Correu electrònic 
2. L’usuari introdueix les dades necessàries 
3. El sistema valida la informació 
4. El sistema restableix la contrasenya de l’usuari amb una de nova, autogenerada 
5. El sistema envia un correu electrònic amb la nova contrasenya a l’usuari per tal de que la 

canviï  
6. El sistema respon a l’usuari 

Flux alternatiu  

L’usuari cancel·la la operació 
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6.4.4 CU-004 – Canviar contrasenya 

Codi CU-004 
Nom Canviar contrasenya 

Actor Usuari 

Pre-condicions L’usuari està identificat al sistema 
Post-condicions La contrasenya de l’usuari canvia 

Flux  
1. El sistema sol·licita les següents dades: Contrasenya antiga, contrasenya nova 
2. L’usuari introdueix les dades necessàries 
3. El sistema valida la informació 
4. El sistema canvia la contrasenya de l’usuari 
5. El sistema respon a l’usuari 

Flux alternatiu  
L’usuari cancel·la la operació 

 

6.4.5 CU-005 – Canviar e-mail 

Codi CU-005 
Nom Canviar e-mail 

Actor Usuari 

Pre-condicions L’usuari està identificat al sistema 
Post-condicions El correu electrònic de l’usuari canvia 

Flux  
1. El sistema sol·licita les següents dades: Contrasenya, nou compte de correu electrònic 
2. L’usuari introdueix les dades necessàries 
3. El sistema valida la informació 
4. El sistema canvia el compte de correu de l’usuari 
5. El sistema envia un correu electrònic al compte de correu antic 
6. El sistema envia un corre electrònic al compte de correu nou 
7. El sistema respon a l’usuari 

Flux alternatiu  

L’usuari cancel·la la operació 
 

6.4.6 CU-006 – Registrar un preu 

Codi CU-006 

Nom Registrar un preu 

Actor Usuari 
Pre-condicions L’usuari està identificat al sistema 

Post-condicions El preu queda enregistrat al sistema 
Flux  

1. El sistema sol·licita les següents dades: Codi de barres, preu 
2. L’usuari introdueix les dades necessàries 
3. El sistema processa la informació 
4. El sistema valida que el producte existeix 
5. El sistema registra el preu 
6. El sistema mostra la informació del preu a l’usuari 

Flux alternatiu  
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 El producte no està registrat 
 L’usuari cancel·la la operació 

 

6.4.7 CU-007 Registrar un producte 

Codi CU-007 
Nom Registrar un producte 

Actor Usuari 
Pre-condicions L’usuari intenta registrar un producte.  

El codi de barres no existeix al sistema. 
Post-condicions El producte i el preu queden enregistrat al sistema 

Flux  

1. El sistema sol·licita la informació necessària per a registrar un producte: Codi de barres, 
preu, producte marca, unitat de mesura i tipus de unitat de mesura 

2. L’usuari introdueix les dades necessàries 
3. El sistema realitza el registre del producte 
4. El sistema realitza el registre del preu 
5. El sistema mostra un missatge de agraïment a l’usuari 
 

Flux alternatiu  

 El producte no està registrat 
 L’usuari cancel·la la operació 

6.4.8 CU-008 Visualitzar un preu 

Codi CU-008 

Nom Visualitzar un preu 
Actor Usuari 

Pre-condicions L’usuari a registrat un preu 

Post-condicions L’usuari accedeix a la informació estadística del preu 
Flux  

1. El sistema col·lecta informació de altres usuaris de ReeShare. 
2. El sistema mostra aquesta informació a l’usuari 

 

Flux alternatiu  
N/A 

6.4.9 CU-009 – Detall de preu 

Codi CU-009 
Nom Detall un preu 

Actor Usuari 
Pre-condicions L’usuari a registrat un preu 

Post-condicions L’usuari accedeix a la informació estadística del preu 

Flux  
1. El sistema col·lecta informació de altres usuaris de ReeShare. 
2. El sistema mostra aquesta informació a l’usuari 

 
Flux alternatiu  

N/A 
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6.4.9.1 CU-010 – Visualitzar gràfic històric 

Codi CU-010 
Nom Visualitzar gràfic històric 

Actor Usuari 

Pre-condicions L’usuari a registrat un preu 
Post-condicions El sistema mostra una gràfica amb el històric de preus 

Flux  
1. El sistema col·lecta informació de altres usuaris de ReeShare dels darrers 5 anys. 
2. El sistema mostra aquesta informació a l’usuari 

 
Flux alternatiu  

N/A 

 

6.4.9.2 CU-011 Visualitzar mapa de preus 

Codi CU-011 

Nom Visualitzar mapa de preus 

Actor Usuari 
Pre-condicions L’usuari a registrat un preu 

Post-condicions El sistema mostra un mapa amb la ubicació d’on s’han registrat preus 
Flux  

1. El sistema col·lecta informació de altres usuaris de ReeShare dels darrers 12 mesos o 
1000 preus. 

2. El sistema mostra aquesta informació a l’usuari 
 

Flux alternatiu  

N/A 
 

6.4.10 CU-012 – Consultar perfil 

Codi CU-011 

Nom Consultar perfil  
Actor Usuari 

Pre-condicions L’usuari està identificat 
Post-condicions El sistema mostra totes les dades del perfil de l’usuari: Productes registrats, 

Badges... 
Flux  

1. El sistema col·lecta informació necessària 
2. El sistema mostra aquesta informació a l’usuari 

 

Flux alternatiu  
N/A 

6.4.11 CU-013 – Tancar sessió 

Codi CU-013 
Nom Tancar sessió  

Actor Usuari 
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Pre-condicions L’usuari està identificat 

Post-condicions L’usuari no està identificat 

Flux  
1. L’usuari sol·licita finalitzar la sessió 
2. El sistema allibera l’usuari 
3. L’usuari es redirigit a la finestra de benvinguda 

 

Flux alternatiu  
N/A 

6.4.12 CU-014 – Computar preus agregats 

Codi CU-014 

Nom Computar preus agregats  

Actor Sistema 
Pre-condicions La tasca periòdica està iniciada 

Es dispara el Trigger que posa en funcionament la tasca 
Post-condicions Les dades agregades s’actualitzen 

Flux  
1. El sistema calcula per a cada producte els agregats i dades estadístiques necessàries 
2. El sistema actualitza els registres de agregació i estadístics per tal de accelerar les 

consultes d’aquesta informació 
 

Flux alternatiu  
N/A 

6.4.13 CU-015 – Revisar requeriments de Badges 

Codi CU-015 

Nom Revisar requeriments de Badges 

Actor Sistema 
Pre-condicions La tasca periòdica està iniciada 

Es dispara el Trigger que posa en funcionament la tasca 

Post-condicions Els usuaris que compleixen els requeriments tenen associat el badge o 
badges 

Flux  
1. El sistema revisa quins usuaris compleixen els requeriments d’un Badge 
2. El sistema assigna el badge als usuaris 
3. El sistema actualitza la puntuació dels usuaris 
4. El sistema actualitza els comptadors de badges 
5. El sistema notifica als usuaris aquest fet via 

 

Flux alternatiu  

N/A 
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Capítol 7 

7 Disseny 

7.1 Disseny de l’Arquitectura del Sistema 

7.1.1 Capes del sistema 
El sistema està dividit en tres capes: 

 Presentació 
o Vistes 
o Controladors 

 Negoci 
o Serveis de integració 
o Serveis de aplicació 

 Accés a dades 
o Data Access Objects 

 
Les vistes estan formades pel codi HTML, Javascript i Razor necessari per tal de fer funcionar 
la interfície d’usuari. Els controladors son el codi .NET de més alt nivell, el qual s’encarrega 
de processar les peticions de les vistes, gestionar determinats aspectes específics (seguretat, 
localització...) i orquestrar el accés a les capes inferiors. 
 
La capa de negoci està formada per el conjunt de classes .NET destinades a proveir la lògica 
necessària per tal de garantir el correcte funcionament de la plataforma. Alguns exemples de 
funcionalitats contingudes aquí son el registre de productes o de preus. 
 
Darrerament, la capa de accés a dades (o també coneguda com “d’Integració)  conté el codi 
.NET necessari per tal de garantir un accés uniform als diferents orígens de dades que 
conformen el sistema. 
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7.1.2 Diagrama d’entitats del domini 

 

7.1.2.1 Product 
Taula mestra on s’emmagatzemen tots el productes. Un producte es aquell element vingut 
per un comerç, el qual te un identificador únic (EAN). El producte pot tenir un o més formats 
de presentació.   

7.1.2.2 PresentationFormat 
S’entén com format de presentació com la forma en el qual el comerç fica a la venta un 
producte. Per exemple, un refresc de cola pot presentar-se tant en un format de 2 litres com 
de 33 centilitres. Tots dos son el mateix producte, però presentat de forma diferent. El 
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format de presentació te associat al menys un alies pel qual se’l coneix (usualment, el codi 
EAN), així com uns atributs (metadades) que el defineixen Els atributs varien de un format a 
altre. 

7.1.2.3 ProductMetadata 
Les metadades son atributs assignats dinàmicament a un format de presentació. Exemples 
de metadades serien: 

 Dimensions 
 Volum 
 Data de caducitat 
 Data de fabricació 

7.1.2.4 ProductAlias 
Alies associats a un producte. Constitueix una mena de “índex” a través del qual realitzar 
cerques de formats de presentació. El àlies mes usual serà el codi EAN del producte, encara 
que pot emprar-se altres com ara el nom comú. 

7.1.2.5 ProductPrice 
Representa el preu registrat per un usuari d’un format de presentació concret. Inclou la 
geolocalització per tal de tractar a posteriori la informació. A partir d’aquestes coordenades, 
el sistema pot tractar d’identificar el comerç al qual ha tingut lloc la operació. 

7.1.2.6 ProductPicture 
Imatge associada a un format de presentació. 

7.1.2.7 ReeShareProfile 
Informació específica del perfil d’usuari ReeShare. 

7.1.2.8 Badge 
Recompensa atorgada als usuaris al complir-se determinades condicions. 

7.1.2.9 User 
Mestre de usuaris registrats a ReeShare. Aquesta classe forma part del mecanisme estàndard 
de autentificació de .NET 

7.1.2.10 Profile 
Perfil d’usuari. Aquesta classe forma part del mecanisme estàndard de autentificació i 
seguretat de .NET 

7.1.2.11 Membership 
Informació de membraria associat a un usuari. Aquesta classe forma part del mecanisme 
estàndard de autentificació i seguretat de .NET 

7.1.2.12 Application 
Aquesta classe forma part del mecanisme estàndard de autentificació i seguretat de .NET 

7.1.2.13 Role 
Aquesta classe forma part del mecanisme estàndard de autentificació i seguretat de .NET 
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7.1.3 Data Access Objects 
A continuació es mostra el diagrama de classes per a tota la capa de accés a dades, incloent els contractes establerts per a cada 
component: 
 

  



  
 

   

37 

Sergio Sisternes Pla 
Universitat Oberta de Catalunya 

7.1.4 Serveis 
A continuació es mostra el diagrama de classes per a la capa de serveis, que conté funcionalitat de negoci aglutinada: 

 
  



  
 

   

38 

Sergio Sisternes Pla 
Universitat Oberta de Catalunya 

7.1.5 Controladors 
A continuació es mostra el diagrama de classes per a la capa de presentació, els quals gestionen les peticions HTTP, interactuen amb el 
Model i el transfereixen a les vistes per tal de que renderitzen la UI: 
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7.2 Disseny de base de dades 
A partir del diagrama de classes, es genera el disseny complet de base de dades. A aquest gràfic s’inclouen les taules auxiliars necessàries 
per a executar el mòdul de tasques “Quartz .NET”. Annex al document es pot encontrar el fitxer SQL que genera el model de dades. 

Applications
Applica tionId

Applica tionName

Badge_Profile
FKBadge

FKProfile

UserId

Badge Id

Badges
Id

Name

Description

Points

Memberships
Use rId

Pa ssword

Pa sswordForma t

Pa sswordSa lt

Ema il

Pa sswordQuestion

Pa sswordAnswer

IsApproved

IsLockedOut

Crea teDa te

La stLoginDa te

La stPa sswordCh. . .

La stLockoutDa te

PresentationFormats
Id

Description

Mea sureUnit

Dimensions

Quantity

Ba rcode

La stKnownPrice

Ave ragePrice

ProductAliases
Id

Alia s

ProductCategories
Id

Name

ProductCategories_Products
IdProductCategory

IdProduct

ProductMetadatas
Id

[Key]

Va lue

ProductPictures
Id

IdProductPicture

ProductPrices
Id

La titude

Longitude

Price

Sa le

Da te

T ime

Products
Id

Name

Profiles
UserId

PropertyNames

PropertyVa lueSt. . .

PropertyVa lueBi. . .

QRTZ_BLOB_TRIGGERS
SCHED_NAME

TRIGGER_NAME

TRIGGER_GROUP

QRTZ_CALENDARS
SCHED_NAME

CALENDAR_NAME

QRTZ_CRON_TRIGGERS
SCHED_NAME

TRIGGER_NAME

TRIGGER_GROUP

CRON_EXPRESS . . .

QRTZ_FIRED_TRIGGERS
SCHED_NAME

ENTRY_ID

TRIGGER_NAME

TRIGGER_GROUP

INSTANCE _NAME

FIRED_T IME

PRIORITY

STATE

QRTZ_JOB_DETAILS
SCHED_NAME

JOB_NAME

JOB_GROUP

DESCRIPT ION

JOB_CLASS_NAME

IS_DURABLE

IS_NONCONCUR. . .

QRTZ_LOCKS
SCHED_NAME

LOCK_NAME

QRTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS
SCHED_NAME

TRIGGER_GROUP

QRTZ_SCHEDULER_STATE
SCHED_NAME

INSTANCE_NAME

LAST_CHECKIN_T . . .

QRTZ_SIMPLE_TRIGGERS
SCHED_NAME

TRIGGER_NAME

TRIGGER_GROUP

REPEAT_COUNT

QRTZ_SIMPROP_TRIGGERS
SCHED_NAME

TRIGGER_NAME

TRIGGER_GROUP

STR_PROP_1

STR_PROP_2

STR_PROP_3

INT_PROP_1

INT_PROP_2

LONG_PROP_1

LONG_PROP_2

QRTZ_TRIGGERS
SCHED_NAME

TRIGGER_NAME

TRIGGER_GROUP

JOB_NAME

JOB_GROUP

DESCRIPT ION

NEXT_FIRE _T IME

PREV_FIRE _T IME

PRIORITY

TRIGGER_STATE

TRIGGER_TYPE

ReeShareProfiles
Id

Points

SentPrice s

Use rAccess

GoodPriceE va lu. . .

Regula rPriceE va . . .

Roles
Role Id

RoleName

Description

Stores
Id

Name

Stores_ProductAliases
IdStore

IdProductAlias

Users
UserId

UserName

IsAnonymous

LastActivityDa te

UsersInRoles
RoleId

UserId
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7.3 Interface d’usuari 
A continuació es presenten les interfases de usuari de ReeShare: 

7.3.1 Benvinguda 
Pàgina per defecte dels usuaris anònims 

 

7.3.2 Sobre ... 
Informació sobre el PFC 

 

7.3.3 Login 
Permet iniciar sessió a la plataforma 



 UOC - PFC Aplicació mòbil HTML 5 
Sergio Sisternes Pla 

   

41 

41 41 

 

7.3.4 Registre d’usuari 
Permet registrar nous usuaris 

 

7.3.5 Restablir contrasenya 
Canvia la contrasenya de l’usuari i la envia per correu electrònic. 

 

7.3.6 Registre de preu 
Pàgina per defecte dels usuaris registrats. Hi ha dos formes de registrar preus: 

7.3.6.1 Amb imatge  
Permet a l’usuari fer una foto o elegir una del carret per tal d’enviar-la al sistema per 
extreure’n informació. 
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7.3.6.2 Introducció manual 
Permet introduir manualment tota la informació del producte: 
 

 

7.3.7 Detall del preu registrat 
Informació que s’intercanvia entre usuaris, calculant agregats, avaluant el preu i mostrant 
informació estadística i geogràfica. 

7.3.7.1 Informació general 
Dades estadístiques generals i avaluació del preu 
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7.3.7.2 Gràfic de preus per dia 
Gràfic amb el històric de preu mig diari de fins a 5 anys: 
 

 

7.3.7.3 Mapa de preus 
Ubicació dels preus mostrats sobre un mapa interactiu 

 

7.3.8 Informació detallada del preu 
Informació interna del preu: 
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7.3.9 Compte ReeShare 
Informació del compte: 

 

7.4 Perfil d’usuari 
Perfil de l’usuari ReeShare. Mostra diversa informació, com ara el punts aconseguits, els 
productes registrats... 

 
... o els Badges aconseguits es visualitzen a continuació dels últims productes: 
 

 

7.4.1 Badge aconseguit 
Detall de un badge, on es poden veure el nombre d’usuaris que l’han aconseguit. 
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7.4.2 Canviar contrasenya 
Permet canviar la contrasenya d’accés: 

 

7.4.3 Canviar e-mail 
Permet canviar el correu electrònic associat al compte ReeShare: 
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Capítol 8 

8 Manual d’instal·lació 
Per tal de provar el software sense tenir que instal·lar tot l’entorn de desenvolupament, es 
deuen realitzar els següents passos: 

8.1 Software necessari 
 IIS Express 7.5 o superior (3.6 MB) 
 SQL Server 2012 Express with Tools (707.2 MB) 
 SMTP4Dev (500 kb). 

8.2 Instal·lació de IIS Express 
El primer pas per a poder provar de forma local ReeShare es instal·lar-se a l’equip el 
servidor web IIS. Tradicionalment, IIS ve integrat com un component del sistema operatiu. 
Alternativament, Microsoft permet ara descarregar una versió lleugera i gratuïta d’aquest 
servei. IIS Express pot descarregar-se des d’aquí. 

8.3 Instal·lació de SQL Server 2012 Express 
A continuació, es requereix tenir instal·lat el SGBD SQL Server 2012 Express. 
Addicionalment, es recomana instal·lar la ferramenta de SGBD SQL Server Management 
Studio. Totes dues ferramentes es poden descarregar de forma gratuïta des del site oficial de 
Microsoft. 
 
El procés de instal·lació es estàndard, no es requereix realitzar cap modificació a la 
configuració: 

1. Llançar el instal·lador.  
2. Elegir la opció “Nueva instalación independiente de SQL Server o...” 

http://www.microsoft.com/es-es/download/confirmation.aspx?id=1038
http://download.microsoft.com/download/4/B/C/4BC33DCA-7BFC-40FF-BE76-07BF38DCD029/ESN/x64/SQLEXPRWT_x64_ESN.exe
http://smtp4dev.codeplex.com/
http://www.microsoft.com/es-es/download/confirmation.aspx?id=1038
http://download.microsoft.com/download/4/B/C/4BC33DCA-7BFC-40FF-BE76-07BF38DCD029/ESN/x64/SQLEXPRWT_x64_ESN.exe
http://download.microsoft.com/download/4/B/C/4BC33DCA-7BFC-40FF-BE76-07BF38DCD029/ESN/x64/SQLEXPRWT_x64_ESN.exe
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8.4 Creació i configuració de la base de dades 
1. Iniciar la aplicació SQL Server Management Studio 2012 
2. Connectem a la instància local emprant seguretat integrada 

 
 

3. Al explorador de objectes, creem una nova base de dades 
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4. La denominem “ReeShare” i premem “Aceptar” 

 
 

5. A continuació, obrim el fitxer .sql adjunt al PFC, el qual conté el DDL: 
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6. Abans de executar el script SQL, ens assegurem que la base de dades “ReeShare” està 

seleccionada al desplegable de bases de dades: 

 
7. Executem el script SQL, anant fins la finestra on s’encontra > botó dret > Ejecutar 
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8. Si tot a anat correctament, la base de dades es deuria de visualitzar així: 

 
9. La base de dades està llesta 

8.5 Instal·lar SMTP4Dev 
Opcionalment, si no es desitja utilitzar cap servei de correu electrònic en línia (ReeShare 
necessita un servidor SMTP per funcionar), es pot instal·lar el software SMTP4Dev 
(http://smtp4dev.codeplex.com), un petit mock de servidor SMTP que permet visualitzar els 
correus enviats en format .eml (Outlook...). 
 
Un cop instal·lat, cal canviar el port per defecte al 26: 

1. Iniciem SMTP4Dev 
2. Premem sobre “Options” 

http://smtp4dev.codeplex.com/


 UOC - PFC Aplicació mòbil HTML 5 
Sergio Sisternes Pla 

   

51 

51 51 

 
3. Server > Port Number > Port nº 26 

 

8.6 Llançar el website 
Un cop instal·lats els servidors IIS Express i SQL Server 2012 Express, sols resta cercar el 
fitxer “launch.bat” del website entregat per posar-ho en funcionament. 
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Aquest fitxer executable llança el servidor IIS Express, crea el website i obre el navegador 
web per defecte automàticament. Manualment, es pot accedir a través de la URL 
http://localhost:8090/: 

 
 
Per tancar el servidor IIS, sols cals prémer la tecla “Q” a la consola.  
IMPORTANT: No tancar la consola, del contrari el servidor IIS s’aturarà prematurament i el 
site deixarà de estar operatiu! 
 
CONSIDERACIONS DE CONFIGURACIÓ: 

 El port TCP 8089 de l’equip està lliure. De no ser així, s’ha de modificar el fitxer 
“launch.bat”: 

http://localhost:8090/
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 El servidor SQL Server es “.\SQLEXPRESS” i la base de dades es “ReeShare”. La 

autentificació es “seguretat integrada”. De no ser així, deu modificar-se el fitxer 
web.config, secció “ConnectionStrings” > “DefaulConnection”: 

 
 També, al fitxer web.config ,cal verificar l’apartat del SMTP. Si s’ha utilitzat i 

configurat SMTP4Dev com s’indica anteriorment, aquesta es la configuració correcta: 

 
 
Alternativament, es pot visitar el website de Reeshare a: 
 
http://reeshare.azurewebistes.net  

9 Manual d’usuari 

9.1 Registrar-se com a nou usuari 
El primer que cal fer per poder utilitzar la plataforma ReeShare es registrar-se com usuari. 
Per a tal efecte, des de la pantalla principal cal fer Log in > Registra’t: 

http://reeshare.azurewebistes.net/
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I introduir les dades necessàries: 
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Un cop registrat, automàticament apareixerà la finestra per escaneja preus. 

9.2 Iniciar sessió 
Si la sessió no està iniciada, abans de poder realitzar qualsevol tasca a la plataforma cal 
identificar-se com a membre registrat. A la part superior dreta de la Home Page es pot 
encontrar el menú de inici de sessió: 

 
 

Sols cal introduir les credencials i prémer el botó “Iniciar sessió”: 
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Un cop autentificat, apareixerà directament la finestra de registre de nous preus. 

9.3 Registre d’un preu 
Per tal de registrar un nou prou, sols cal autentificar-se com usuari de la plataforma 
ReeShare. Posteriorment, sempre que s’accedeixi apareixerà la finestra de registre de nous 
preus: 

 
 
Hi ha dues formes de procedir: 

 Utilitzar una imatge per identificar el producte 
 Registrar el preu al sistema 
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9.3.1 Utilitzar una imatge 
La opció “Photo Scanner” permet utilitzar la càmera de fotos o el sistema de arxius d’un 
dispositiu per enviar imatges a la plataforma ReeShare per tal d’extreure informació de la 
mateixa.  
IMPORTANT: Aquesta opció sols funciona amb dispositius Android o iOS 6+. Las versions 
iOS anteriors a la 6 no suporten el enviament de imatges a través del navegador. 
 
Per tal de enviar una imatge, cal fer clic al camp “Seleccionar archivo” (aquest text pot variar 
segons la plataforma) i elegir l’origen de la imatge: 

 Càmera 
 Carret fotogràfic 

 
 

 
 

Un cop elegida la imatge, cal prémer el botó “ReeShare!”: 
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El sistema processarà la imatge i mostrarà la informació extreta a l’apartat “Keyboard input” 
per a que l’usuari en pugui validar el contingut: 

 
 
El sistema te una capacitat limitada per llegir preus de les etiquetes de productes. Si 
aconsegueix extreure aquesta informació, la mostrarà al camp “Quant et costa a tu?”. Sinó, 
deixarà el camp a 0 i mostrarà un missatge alertant a l’usuari que deu introduir-lo 
manualment. 

9.3.2 Introduir manualment la informació 
Si la opció de imatges no està disponible per al dispositiu o es tenen problemes a l’hora de 
processar les imatges, l’usuari pot acudir directament al “Keyboard input” per tal de 
introduir manualment el codi de barres i preu del producte: 
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9.4 Registre d’un nou producte 
Si el producte del qual es vol registrar un preu no existeix al sistema, ReeShare dona la 
oportunitat a l’usuari de donar d’alta el producte. Aquesta informació serà validada a 
posteriori pel departament de “Data Quality Control”. Mentrestant, el producte és operatiu a 
tots els efectes. Automàticament, ReeShare mostra a l’usuari la informació anteriorment 
introduïda, de forma que no es tingui que repetir. La informació bàsica a omplir es la que es 
mostra a continuació: 

 

 
 
Si es desitja, es pot ampliar prement el botó “+ info”: 
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Un cop finalitzat el registre, es mostra un missatge de agraïment per la col·laboració: 

 
 
No es mostra la finestra de informació del producte, com sol ser habitual, donat que encara 
no existirà cap informació estàtica o estadística sobre el producte. 

 

9.5 Informació sobre un preu 
Si l’usuari registra un preu el qual ja existeix a ReeShare, automàticament es mostra la 
finestra amb tota la informació estadística i geogràfica del mateix: 
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La informació estadística permet obtenir una visió a 5 anys de quina a estat la evolució del 
preu. Aquesta informació es presenta en una gràfica interactiva com la següent: 
 

 
Per defecte, la vista ofereix una visió limitada al darrer mes. Amb les següents opcions, es 
pot ajustar la vista com es desitja: 
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1. Selector temporal automàtic: Permet seleccionar un espai de temps definit al time-
line. 

2. Selector temporal manual: Arrastrant els dos element, permet modificar la visió del 
time-line manualment. 

3. Time-line: Vista general de la evolució del preu. 
 

 
 
Darrerament, es pot visualitzar geogràficament la informació dels preus registrats els 
darrers 12 mesos, mitjançant la opció “Price map”. Al mapa es mostrarà la posició GPS 
registrada pel sistema. Si es fa clic sobre qualsevol d’ells, es pot veure el preu registrat per 
l’usuari, així com els valors agregats de referència que s’han calculat: 
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9.5.1 Informació detallada de preu 
Addicionalment, a través de “Product information” > Més detall, es pot obtenir una vista més 
detallada del preu: 

 
Concretament, es pot visualitzar: 

 Identificador intern del preu al sistema 
 Data de primer i últim registre al sistema 
 Nombre de vegades registrat 
 Contribució per país 
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 Preu mig anual, i tendència respecte de l’any anterior 
 Gràfica interactiva (al igual que a la pàgina del producte) 
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9.5.2 Compte d’usuari 
Per accedir al perfil d’usuari, i les seves opcions, cal anar fins la pàgina d’entrada de 
ReeShare, i primer el botó que hi ha a la part superior esquerra, on figura el nom d’usuari: 
 

 
 
D’es d’aquest menú es poden dur a terme les següents opcions: 

 Visualitzar perfil 
 Canviar contrasenya 
 Canviar e-mail 
 Tancar sessió 

 

9.5.2.1 Canviar contrasenya 
Per canviar la contrasenya, cal prémer la opció corresponent al menú del compte: 
 

 
Aquest procés requereix la següent informació: 

 Contrasenya anterior  
 Nova contrasenya 
 Repetició de nova contrasenya (per seguretat) 

 
Tots aquests camps son obligatoris. La longitud mínima de la contrasenya es de 6 caràcters. 
 
Si alguna de les regles de validació no es compleix, es mostra un missatge de error al mateix 
camp: 
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9.5.2.2 Canviar correu electrònic 
Des del compte d’usuari, es pot accedir a la funcionalitat de canvi de correu electrònic 
prement la següent opció: 

 
El canvi de correu electrònic es un procés molt senzill, al qual es deu introduir la següent 
informació: 

 Contrasenya (Per seguretat) 
 Nova direcció de correu electrònic 
 Confirmació de e-mail (Repetir el camp anterior, per seguretat) 

 
Si les direccions de correu electrònic no coincideixen, el sistema avisa d’aquesta 
circumstància: 
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Un cop realitzat el canvi, la plataforma envia un correu electrònic informatiu als correus 
electrònics (tant l’antic com el nou): 

 
 

 
 

9.5.2.3 Tancar sessió 
Si es vol que quan s’accedeixi a ReeShare no aparegui el, es recomana utilitzar la funció de 
“Tancar Sessió”: 

 

9.5.3 Perfil d’usuari 
La darrera opció que hi es pot accedir des del compte d’usuari es el perfil. En aquest apartat, 
apareix tota la informació específica de la plataforma ReeShare, separada de les 
funcionalitats comunes del compte. Per accedir, cal prémer la opció corresponent al menú: 



 UOC - PFC Aplicació mòbil HTML 5 
Sergio Sisternes Pla 

   

68 

68 68 

 
Un cop dintre, es poden encontrar les següents seccions: 

9.5.3.1 Informació personal 
A la part superior, es pot visualitzar el nom d’usuari identificat, així com els punts obtinguts 
per l’ús de la plataforma. Els punts s’obtenen al complir determinades accions a la 
plataforma (Registrar-se com usuari, registrar un nombre determinat de preus o 
productes...). Per cada objectiu, l’usuari es premiat amb un “Badge”, el qual te associat un 
nombre de punts. 
 
Mes avall hi son el nom, cognoms i direcció de correu electrònic. Des d’aquí, es pot accedir 
també a la funcionalitat de canvi de correu, polsant sobre la “>”.   

 

9.5.3.2 Últims productes consultats 
Altra de les seccions disponible es la de “Últims preus consultats”. Prement damunt de 
qualsevol d’ells, es pot revisar la informació del preu que es al seu moment es va mostrar, 
sense tenir que tornar a escanejar el codi de barres: 
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9.5.3.3 Badges aconseguits 
Finalment, es pot conèixer quins son els darrers badges que s’han aconseguit a la 
plataforma: 
 

 
Si premem sobre un d’ells podem obtenir més detalls: 

 
El nombre de vegades obtingut fa referència al nombre d’usuaris totals que han aconseguit 
aquest Badge. 

10 Manual del desenvolupador 
Donada la “novetat” de les tecnologies emprades en aquest Projecte Final de Carrera, es 
decideix incorporar com annex una petita guia per tal de, si es necessari, el lector sigui capaç 
de navegar i avaluar el treball de implementació realitzat. 

10.1 Software necessari 
 Visual Studio 2012 Professional o Superior 
 Nuget Package Manager 

 

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads
http://www.nuget.org/
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10.2 Funcionament bàsic de MVC 

 

10.3 Models 
Aquí es poden encontrar tots els models de dades dissenyats per a operar la capa de 
presentació, així com el recursos destinats a internacionalitzar la aplicació. 

10.4 Views 
A Views es pot encontrar tot el codi HTML 5 generat, emprant sintaxi Razor.  

10.5 Controllers 
En darrer lloc, els Controllers son els encarregats de processar les Request del servidor web, 
carregar el Models i iniciar la renderització de la View corresponent. 

11 Flux d’execució d’una petició MVC 
ASP .NET MVC 4 segueix el següent flux d’execució: 
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11.1 Exemple 
L’usuari fa una Get sobre la següent URI relativa: 
 
/Product/Price/0 
 
Internament, passa el següent: 

1. Seguint la RouteConfig per defecte (/Controller/Method/id), MVC localitza 
ProductController com a candidat per a processar la petició 

2. Localitza una funció que es digui “Price” 
3. Determina si aquest mètode accepta Get i si accepta arguments, com aquesta: 

 // 
        // GET: /Price/ 
        [HttpGet] 
        public virtual ActionResult Price(String id)   

4. Aplica un model bind, carregant automàticament el valor “0” a la variable “id” de la 
funció 

5. Un cop finalitzada la execució, MVC delega a la View la feina de renderitzar la 
interfície de usuari: 
 
return View(model); 

6. Si no s’indica el contrari, MVC va a buscar la vista per defecte associada al 
Controller/Method cridats, que estan ubicats a la carpeta “Views” de la solució: 

 

Request

Controller

Model

View



 UOC - PFC Aplicació mòbil HTML 5 
Sergio Sisternes Pla 

   

72 

72 72 

 

11.2 TroubleShooting 

11.2.1 Enable Package Restore 
Per tal de minimitzar el pes de l’entregable, s’han eliminat tots aquells elements derivats de 
la compilació (bin, obj) i paquets Nuget. El pes inicial era de 180 mb. Finalment, son poc més 
de 26 mb. 
 
Així doncs, abans de intentar compilar la SLN, es important activar la opció “Enable Package 
Restore” de Nuget, per tal de obtenir de Internet tots els Packages necessaris, de la següent 
forma: 

1. Llançar la configuració de Nuget, al menú Tools > Library Package Manager > Package 
Manager Settings 

 
 

2. Assegurar-se que la opció “Allow NuGet to download missing packages during build” 
està activada: 
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Aquesta opció farà que, al compilar, aparegui una carpeta “Packages” a l’arrel de la SLN. 
 
NOTA: Descarregar els paquets de internet du el seu temps, i pot ser que la primera vegada 
que s’execute el procés trigui el seu temps. 
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Capítol 9 

12 Objectius aconseguits al projecte 
Globalment, es pot dir que els objectius inicialment marcats han estat complits: 
 
D’una banda, s’ha aconseguit crear un front-end purament HTML 5, capaç de funcionar en 
qualsevol navegador que suporti aquest estàndard. D’altra, s’ha aconseguit realitzar una 
integració completa amb un back-end .NET que processa les peticions del front-end i 
reacciona conseqüentment, resultant una plataforma d’intercanvi de preus plenament 
operativa. 
 
A més a més, s’ha aprofitat el temps dedicat per tal de conèixer més a fons les darreres eines 
de desenvolupament i entorns cloud que Microsoft posa a disposició dels seus clients, 
incloent la plataforma de gestió de codi cloud Team Foundation Services i la seva plataforma 
de integració continua. Es considera un punt interesant ja que aquests entorns Cloud 
suposen un factor clau per a la creació i posada en marxa de qualsevol aplicació mòbil, sense 
tenir que fer una gran inversió de maquinari, podent aprofitar-se dels plans gratuïts. 
 
Com a dificultat dels objectius aconseguits, remarcar el procés de integració entre jQuery 
Mobile i ASP .NET MVC, on s’han degut realitzar alguns petits ajustos als mecanismes de 
navegació i “cache” de pàgines que jQuery Mobile empra, i el qual ha suposat un contratemps 
no planificat considerable, encara que finalment s’ha aconseguit superar. 

13 Conclusions 
Un cop finalitzat aquest Projecte Final de Carrera, es poden extreure diverses conclusions: 
 
Primer que res, i pel que fa a les tecnologies emprades, ha resultat molt satisfactori el fet de 
poder aplicar i consolidar un coneixement previ en tecnologies .NET, així com aplicar-lo per 
crear una aplicació completament diferent al que he treballant fins ara, com ha estat 
ReeShare. L’ús pur i dur de HTML 5 i Javascript per a la creació de websites (amb l’ajuda de 
jQuery Mobile), ha resultat molt motivant i positiu. 
 
Com aspectes positius de l’enfocament donat al PFC, destacar que al tenir centralitzada tota 
la aplicació sobre servidors Cloud, el procés d’actualització es immediat i automatitzat, sense 
tenir que realitzar determinats protocols de validació  -com ara els emprats com Apple i 
Microsoft a les seves plataformes de distribució-. Igualment, la escalabilitat, un dels factors 
crítics quant una aplicació surt al mercat i comença a créixer exponencialment, per sorpresa 
dels seus creadors, està més que garantida. 
 
Per contra, destacar que la manca d’una aplicació nativa fa que determinades funcionalitats 
natives es perden, al no emprar un “wrapper” com per exemple PhoneGap. Tasques com per 
exemple la gestió de codis de barres son bastant fàcils de realitzar al costat servidor, tot i 
que suposa un handicap deure tenir bona connectivitat de xarxa per poder transferir la 
imatge.  D’altres, com l’accés a contactes o la telefonia son, avui dia i en aquest context, 
encara una utopia. L’accés al recursos de processament gràfic també son limitats. 
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Per tant, podem dir que segurament una solució òptima sigui realitzar una aplicació mixta 
(Wrapper + Aplicació HTML 5 .NET). El Wrapper s’actualitzarà rarament, mentre que el cor 
de aplicació, la qual resideix als servidor, es pot actualitzar en temps real mitjançant 
processos de integració continua. 
 
Pel que fa a la gestió del projecte, crec que es pot valorar com una tasca positiva, tot i que un 
dels principals riscos identificats, el de concurrència de tasques acadèmiques i professionals, 
ha resultat més difícil de gestionar del que en un principi es pensava. Finalment, i amb unes 
petites demores a les dates d’entrega (i un esforç titànic) s’ha aconseguit reconduir la 
situació i aconseguir els objectius marcats inicialment.  
 
En conclusió, aquesta àrea de PFC m’ha permès consolidar i obtenir una gran quantitat de 
coneixements sobre el món del desenvolupament, dels processos de construcció del 
software, i especialment del sector de les aplicacions mòbils, el qual es un valor afegit i una 
garantia de futur professional. 
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Annexos 

14 “Continuous Integration” 
Durant aquesta pràctica, s’està avaluant addicionalment l’ús de les ferraments “Cloud ALM” 
de Microsoft, així com la seva plataforma de serveis Cloud, Azure. En concret, s’està emprant: 

 Team Foundation Service (http://tfs.visualstudio.com) 
 Windows Azure WebSites Preview (www.azure.com) 

 
Per a facilitar la prova en dispositius reals, s’ha establert una política de integració contínua, 
per la qual cada cop que es realitza un “Check-In” al TFS, es llança un build al servidor cloud 
i, si la compilació es satisfactòria, es desplega la nova versió al entorno de test ubicat en el 
Azure WebSites. 

 
Pot visitar-se en qualsevol moment la darrera versió operativa del projecte a: 
 
http://reeshare.azurewebsites.net  
 
Vista prèvia del panell de control de Azure WebSites 

Desenvolupar Check-in Compilar
Executar tests 

unitaris i 
funcionals

Desplegar

http://tfs.visualstudio.com/
http://www.azure.com/
http://reeshare.azurewebsites.net/
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Historial de implementacions realitzades al site:

 
 
Site operatiu en cloud: 
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