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Introducció: descripció i justificació del projecte 
 
Descripció del projecte 
En els darrers anys hi ha hagut un augment considerable de les eines i recursos 
per a la programació d’aplicacions basades en HTML5 que siguin compatibles 
amb múltiples dispositius. En aquest projecte s’ha utilitzat un entorn de 
programació HTLM5 per al desenvolupament d’una aplicació que utilitza la 
localització dels dispositius mòbils i proporciona a l’usuari una llista de 
restaurants propers a la seva ubicació. Per tal de proporcionar les dades de 
recursos i locals propers, l’aplicació fa ús de l’API de localització i del directori 
associat a openstreetmap.org a través de la seva API pública, i mostra a l’usuari 
els detalls dels punts d’interès seleccionats. 
 
Àmbit d’aplicació del projecte 
El projecte que aquí es descriu està pensat per al públic general i ha de funcionar 
en diferents dispositius, incloent-hi ordinadors de sobretaula, i dispositius 
mòbils com telèfons intel·ligents i tauletes. 
 

Objectius 
 
Definició de l’objectiu estratègic 
L’objectiu estratègic d’aquest projecte és estudiar i implementar una aplicació 
HTML5 per a dispositius mòbils que proporcioni punts d’interès propers 
mitjançant la interacció amb la API de localització del dispositiu i la API del 
directori obert de openstreetmap.org. 
 
Més enllà de l’aplicació en sí, aquest objectiu ha de permetre a l’estudiant 
augmentar els seus coneixements de programació i complementar el currículum 
adquirit durant els estudis d’Enginyeria Informàtica de la UOC—principalment 
basat en llenguatge Java—amb altres llenguatges i entorns de programació com 
són HTML5, Javascript i CSS. 
 
Objectius parcials 
Per assolir aquest objectiu estratègic definirem una sèrie d’objectius parcials i un 
seguit de tasques a realitzar per assolir cadascun d’aquests objectius. 
 
Objectiu 1: Exploració dels entorns de programació per a HTML i creació de 
l’entorn de programació per al treball. 
 



Tasca 1.1: Explorar els entorns de programació per a HTML5. 
Tasca 1.2: Explorar els repositoris i eines de control de versions. 
Tasca 1.3: Explorar les llibreries disponibles per a la creació de gràfics i 
anàlisis estadístics en entorn web. 

 
Objectiu 2: Disseny i implementació d’una aplicació una aplicació HTML5 per a 
dispositius mòbils que proporcioni punts d’interès propers mitjançant la 
interacció amb la API de localització del dispositiu i la API del directori obert de 
openstreetmap.org. 
 

Tasca 2.1: Disseny de l’aplicació. 
Tasca 2.2: Exploració de l’API de geo-localització, del directori 
openstreetmap.org i de l’API de mapes (tiles) de Google Maps. 
Tasca 2.3: Implementació de l’aplicació. 
Tasca 2.4: Publicació de l’aplicació en un servidor públic. 

 
Objectiu 3: Preparació de la presentació i documentació per al treball final de 
carrera. 
 

Planificació del projecte 
 

 
 
  



Descripció dels principals entorns de programació i APIs utilitzades 
En aquest projecte s’ha escollit l’entorn de programació Ember.js i Ember-CLI. 

 

Ember.js 
Ember.js és un marc de desenvolupament de codi lliure per aplicacions web 

basades en JavaScript, HTML5 i CSS. Ember.js es basa en l’arquitectura model-

vista-controlador i permet crear aplicacions ambicioses i professionals.  

Routes 
Ember.js representa cadascun dels possibles estats d’una aplicació a través de 

URL, i utilitza les “Routes” o rutes per encapsular aquests estats. Un objecte de 

tipus “Ruta” correspon a una URL i la seva funció és serialitzar l’estat actual de 

l’aplicació. En un moment determinat les aplicacions Ember.js tenen activa una o 

més Rutes, les quals poden canviar ja sigui com a resposta a un canvi en la URL 

per i) la interacció de l’usuari amb la vista de l’aplicació, o ii) per un canvi manual 

(p.ex. re-càrrega de la pàgina). Quan una URL canvia, s’activa una ruta que pot i) 

redirigir l’aplicació a una nova URL, ii) actualitzar el controlador per tal que 

representi un model determinat, o iii) canviar la vista actual. El Router és el 

responsable de mostrar les plantilles, carregar les dades, i establir l’estat de 

l’aplicació, lligant la URL actual amb cadascuna de les rutes definides. 

Models 
Cada ruta té associada un model que conté les dades associades amb l’estat 

actual de l’aplicació. Un model és una classe que defineix les propietats i el 

comportament de les dades que es presentaran a l’usuari.  

Controllers 
Els Controllers o controladors s’utilitzen per modificar els models definits. 

Templates 
Els Templates o plantilles utilitzades a Ember.js es basen en la llibreria de 

plantilles semàntiques Handlebars.js i s’utilitzen per contruir interfícies d’usuari 

que s’actualitzen dinàmicament segons l’estat de l’aplicació. 

Views 
Les Views o vistes són les responsables de presentar la informació a l’usuari de 

l’aplicació i a convertir un esdeveniment inicial (p.e. un click) en un 



esdeveniment semàntic. Aquests esdeveniments semàntics s’envien inicialment 

al controlador, o si aquest no té cap mètode definit, al router, que és l’encarregat 

de respondre a l’esdeveniment en funció de l’estat actual de l’aplicació 

Components 
Els Components són visties especialitzades per crear elements a mida que es 

puguin re-utilitzar fàcilment a les plantilles. 

 

A Ember.js les plantilles obtenen les seves propietats dels controladors, els quals 

modifiquen els models definits. D’aquesta manera, en aquest esquema, les 

plantilles coneixen les propietats dels controladors, i els controladors coneixen 

les propietats dels models, però no a l’inversa. Així, el model no coneix res dels 

controladors que els modifiquen, i els controladors no saben res de les plantilles 

i les vistes que presenten les seves propietats als usuaris. Aquest esquema també 

implica que totes les propietats d’una plantilla venen del controlador, i no 

directament del model. 

 

  



Ember-CLI 
Ember CLI és una eina de tipus command line basada en Broccoli que agilitza el 

treball i la construcció d’aplicacions web amb Ember.js. Ember-CLI es basa en la 

sintaxis ECMAScript 6 i administra les dependències dels mòduls addicionals 

mitjançant els gestors de paquets bower i npm. 

 

Taula de comandes de Ember-CLI 
 
Comanda Descripció 

ember Prints out a list of available commands. 

ember new <app> Crea una nova estructura d’aplicació amb el nom <app>. 

ember init Crea una nova estructura d’aplicació en la carpeta actual. 

ember build Construeix una aplicació al directori dist/. 

ember server Engega el servidor al port 4200 per a l’aplicació web 

desenvolupada. 

ember g <name> <opt> Comanda que serveix per generar controladors, plantilles, 

models, i rutes entre d’altres. 

ember test Inicia els tests de l’aplicació. 

ember install Instal·lació de les dependencies de npm i Bower. 

ember install:bower 

<pack> 

Instal·lació de paquets específics de Bower. 

ember install <addon-

name> 

Instal·lació de mòduls addicionals. 

 

Taula de l’estructura d’un projecte Ember-CLI 
 
Carpetes/Fitxers  Descripció 

app/ Carpeta amb el codi de l’aplicació Ember. Els fitxers de Javascript 

d’aquesta carpeta es complien amb el mòdul ES6 i es concatenen al 

fitxer app.js. 

dist/ Aquesta carpeta té l’aplicació per a distribuir, és a dir, ja 

optimitzada i independent. 

public/ Carpeta per als recursos de tipus imatges i fonts. 

tests/ Inclou els fitxers per als tests de l’aplicació desenvolupada. 

tmp/ Fitxers temporals resultat dels builds. 

bower_components/ Dependències incloses amb Ember-CLI o Bower. 

vendor/ Dependències externes no instal·lades a través de Bower ni npm. 

.jshintrc Configuració del JSHint. 

.gitignore Configuració dels fitxers ignorats per Git. 

Brocfile.js Contains build specification for Broccoli. 

bower.json Configuració del gestor de paquets Bower. 

package.json Configuració del gestor de paquets NPM. 

 
 
  



Taula de l’estructura de la carpeta app/ en un projecte Ember-CLI 
 
Carpeta/Fitxer Descripció 

app/app.js Mòdul inicial de l’aplicació. 

app/index.html Pàgina inicial de l’aplicació que conté totes les dependències 

necessàries. 

app/router.js Configuració del Router on es defineixen totes les rutes de 

l’aplicació que es troben a app/routes/. 

app/styles/ Conté els fulls d’estil com CSS. 

app/templates/ Conté les plantilles de tipus Handlebars templates que es 

compilaran a templates.js. Cal que les plantilles tinguin el mateix 

nom que el fitxer. 

app/adapters/ Conté els adaptadors amb el nom adapter-name.js. 

app/components/ Conté els compontents amb el nom component-name.js. 

app/controllers/ Conté els controladors amb el nom controller-name.js. 

app/helpers/ Conté els helpers amb el nom helper-name.js. 

app/initializers/ Conté els inicialitzadors amb el nom initializer-name.js. 

app/mixins/ Conté els mixins amb el nom mixins-name.js. 

app/models/ Conté els models amb el nom model-name.js. 

app/routes/ 
Conté totes les rutes definides a l’aplicació amb el nom route-

name.js. 

app/serializers/ Conté els Serializers per als models definits a l’aplicació. 

app/utils/ Conté els mòduls d’utilitats amb el nom utility-name.js. 

app/views/ Conté les vistes amb el nom view-name.js. 

 

 

  



Overpass API 
L'API Overpass (o OSM3S) és una API només lectura que serveix dades dels 

mapes de OpenStreetMap.org. A diferència de l'API principal de 

OpenStreetMap.org, que està optimitzada per a l'edició, l'API Overpass està 

optimitzada per a consultes de dades amb criteris de cerca com per exemple, 

ubicació, tipus d'objectes, propietats de les variables, la proximitat, o 

combinacions d'ells.  

 

L’API Overpass permet consultes a través del protocol HTTP GET mitjançant l’ús 

d’un llenguatge de consulta particular anomenat Overpass QL, que se suma al 

llenguatge establert de tipus XML. A la pàgina web següent es poden consultar 

diversos exemples de consultes fetes amb el llenguatge Overpass QL i XML: 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API/Language_Guide 

GoogleMap API Javascript v3 
Google Maps té una API per a JavaScript API que permet afegir mapes i 

localitzacions a recursos web. L’API oferta per GoogleMaps és molt completa i 

ofereix moltes opcions de visualització i manipulació de mapes, que es recullen a 

la pàgina web https://developers.google.com/maps/tutorials/ . Per a la seva 

utilització s’ha implementat un component d’Ember.js que aprofita part de les 

opcions descrites a la API segons els tutorials: 

http://strongpoint.io/blog/2014/07/28/ember-js-writing-google-maps-component-part-1/ 

http://strongpoint.io/blog/2014/08/27/ember-js-writing-google-maps-component-part-2/ 

Control de versions amb Git i SourceTree 
El control de versions del projecte s’ha realitzat amb Git i el programari per a 
MacOSX SourceTree. 
  

https://developers.google.com/maps/tutorials/
http://strongpoint.io/blog/2014/07/28/ember-js-writing-google-maps-component-part-1/
http://strongpoint.io/blog/2014/08/27/ember-js-writing-google-maps-component-part-2/


Disseny i implementació de l’aplicació web HTML5 
 
En aquest projecte s’ha dissenyat i implementat una aplicació HTML5 per a 

dispositius mòbils que proporciona una llista de restaurants propers a la 

ubicació de l’usuari. Per assolir aquest objectiu s’ha utilitzat el marc de 

programació Ember.js i Ember-CLI, així com les interfícies API Overpass, 

GoogleMaps Javascript v3, i Geolocalization. 

Disseny de l’aplicació 
 

 

 

  



Implementació 
La implementació de l’aplicació s’ha realitzat amb JavaScript, HTML5 i CSS, amb 

el framework Ember-CLI i Bootstrap per a la capa de visualització. 

 

El codi de l’aplicació es pot trobar al repositori Bitbucket.org 

https://bitbucket.org/edunivers/restfound/overview 

https://bitbucket.org/edunivers/restfound/src 

 

I l’aplicació funcionant es pot trobar a: 

http://87.216.176.160/restfound 

Conclusions 
L’augment de les eines i recursos per a la programació d’aplicacions basades en 
HTML5 que siguin compatibles amb múltiples dispositius ha estat una constant 
en els darrers anys. Aquest projecte m’ha permès entrar en els entorns de 
programació HTLM5 i desenvolupar una aplicació que localitza l’usuari i li 
proporciona una llista de restaurants propers a la seva ubicació. Per tal de 
proporcionar les dades de recursos i locals propers, l’aplicació fa ús de l’API de 
localització i del directori associat a openstreetmap.org a través de la seva API 
pública, i mostra a l’usuari els detalls dels punts d’interès seleccionats. 
 
Més enllà de l’aplicació en sí, aquest objectiu m’ha permès augmentar els meus 
coneixements de programació i complementar el currículum adquirit durant els 
estudis d’Enginyeria Informàtica de la UOC—principalment basat en llenguatge 
Java—amb altres llenguatges i entorns de programació com són HTML5, 
Javascript i CSS. 
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