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Glossari 
 

Full-Stack: Es sol dir d’un desenvolupador que s’encarrega de desenvolupar tant la part 

de client com la part de servidor a un projecte donat. 

Back-End: Part de servidor d’una aplicació qualsevol. 

Front-End: Part de client d’una aplicació qualsevol. 

Ethernet: És una tecnologia estàndard emprada com a medi físic de transport en les 

xarxes locals. Veure l’estàndard IEEE 802.3 

Switch: Interruptor. 

Raspberry Pi: És un computador complet i funcional de volum, prestacions i preu 

bastant reduïts. 

WebSocket: És una tecnologia de extensió del protocol HTTP que proporciona connexió 

full-dúplex sobre un únic port TCP. Veure RFC6455. 

Scaffolder: Manlleu que es tradueix literalment a andamiador. Un scaffolder ajuda a un 

desenvolupador a mantenir organitzat el codi dins la carpeta del projecte de la solució 

que es desenvolupa. 

Script: Arxiu que conté un seguit d’instruccions en algun llenguatge interpretable per a 

les màquines. Bash, Python i JavaScript són llenguatges de scripting. 

transpilar: Procés pel qual es tradueix d’un llenguatge de programació a un altre. 

TypeScript: Llenguatge de programació que és transpilat a JavaScript, generant codi 

més eficient i més robust. 

JavaScript: Llenguatge de programació estàndard dins HTML5. 

Vanilla JavaScript: JavaScript pur. Avui en dia més que mai es fa ús de moltes llibreries 

i quasi mai trobarem un projecte purament desenvolupat per algú sense fer ús d’alguna 

llibreria d’aquí la necessitat d’establir un terme que referenciï al llenguatge en sí. 

C#: Llenguatge de programació orientat a objectes de propòsit general molt similar a 

Java. 

Python: Llenguatge de programació interpretat amb una sintaxis molt relaxada. 

Go: Llenguatge de programació compilat desenvolupat per Google sobre 2009. Popular 

per desenvolupar aplicacions en el costat de servidor. 

Bash: Llenguatge de scripting interpretat per l’intèrpret de comandes dels sistemes 

basats en Unix, el Shell. 

nodejs: Aplicació d’escriptori que permet executar codi JavaScript fora d’un navegador. 

Active Directory File Server (ADFS o AD): Eina propietària de Microsoft que 

implementa el protocol LDAP per a autenticació d’usuaris en un domini. 

Testeig: Manlleu del anglès que es tradueix a “provar” una aplicació. 

MySQL: SGBD relacional. 

MariaDB: SGBD derivat del MySQL. 
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Compressor: Petit programa que s’encarrega de comprimir codi eliminant espais en 

blanc i altres caràcters inútils per a un intèrpret o compilador. 

Bundler: Petit programa que s’encarrega de empaquetar varis mòduls i característiques 

d’un software. 

Handler: Típicament una funció o callback que conté la lògica rere la gestió d’un 

esdeveniment donat. 

Thread: Un fil d’execució pròpiament dit. Un fil d’execució al final de tot, no és res més 

que un conjunt de registres (Instruction Pointer, Stack Pointer, etc.) i valors concrets 

d’aquests.  

Socket o Port: Socket es tradueix directament a endoll. Un socket no és res més que 

una abstracció en els sistemes operatius on els programes poden establir connexions 

per poder comunicar-se entre ells sobre TCP/IP. 

Sniffer: Malware que s’encarrega de analitzar el tràfic que circula per una xarxa donada. 

Hash: Una funció de hashing és una funció aritmeticologica que donad un input dona un 

nombre. 

Hostname: Nom identificador d’una màquina en un domini donat. 

Framework: Marc de treball. Un marc de treball en programació és un conjunt de 

funcions i tipus de dades ja definits prèviament per tal de facilitar la feina al 

desenvolupador. 

Angular 6: Framework web orientat a components front-end desenvolupat per Google. 

.NET Core: Versió de codi lliure del .NET Framework.  

.NET Framework: Framework de desenvolupament per codi C# propietari de Microsoft. 

End-point: URL que completa que identifica una recurs dins una aplicació web. Terme 

freqüentment utilitzat per referir-se a cridades a un Web Service o Web API. 

SQL Server: Sistema gestor de bases de dades relacional desenvolupat per Microsoft. 

WebService: Servei web que típicament exposa dades de manera pública a un domini 

determinat. 

RPi.GPIO: Llibreria per Python que facilita la interacció amb els GPIO de la Raspberry. 

Postman: Utilitat que permet realitzar tot tipus de peticions dels protocols HTTP i HTTPS 

amb molta facilitat. Útil per al desenvolupament d’aplicacions web. 

Header: Capçalera 

PayLoad: Càrrega; dades típicament 

Out-of-the-box: Manlleu. Acabat de treure de la caixa. 

string: Tipus de dades que representa una cadena de caràcters. 

bool: Tipus de dades bàsic que representa un valor vertader o fals. 

Token: Fitxa o moneda. 

Caché: Memòria de reserva ràpida. Es solen emprar per evitar el tornar a calcular valors 

que ja es saben amb antelació, estalviant temps de CPU. 
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Claims: Reclam. En aquest context és el conjunt de informació que representa la 

identitat d’un usuari. 

Codificació en base64Url: Algorisme de codificació basat en la codificació de cadenes 

de caràcters en base 64 però substituïnt aquells caràcters que no són vàlids dins 

l’esquema de les URL. 

Debug: Fase de proves en el procés del desenvolupament de software 

Bypass: Saltar, evitar. 

Code wrapper: Embolicador d’un codi ja existent, típicament per proveir una interfície 

als programadors més amigable i fàcil d’entendre. 

Modal: Component d’interfície d’usuari en la web que representa una finestra de pop-

up en les aplicacions d’escriptori. 

Callback: Funció que serà cridada en algun moment de la execució d’una altra. 

Async Guarding: Concepte propi dels guardes d’Angular. En essència, l’async 

guarding els el procés que executa un guarda; però resulta que la funció que aplica el 

guarda s’executa de manera asíncrona, indicant que la funció s’acabarà d’executar en 

algun moment del futur. 

Stdin: Descriptor d’arxiu estàndard dels sistemes operatius que representa la entrada 

per teclat. 

Stdout: Descriptor d’arxiu estàndard dels sistemes operatius que representa la sortida 

per consola de comandes. 

Stream: Fluxe de dades 

Apache: Web server de codi lliure. 

Sal: En aquest context, sal es refereix a caràcters addicionals amb l’objectiu de fer més 

borrosa la informació. 

Overhead: Típicament es refereix a càrrega de treball innecessaria que ha de fer la 

màquina per portar a terme una tasca. 
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Abstract 
 

En el laboratori d’electrònica de la EPS es desitja realitzar una instal·lació de taquilles 
per custodiar el material que empren els alumnes per a les seves pràctiques. La obertura 
de cadascuna de les taquilles es farà de manera remota i automatitzada. Per a la 
obertura de les taquilles s’accedirà a una pàgina web amb autenticació d’usuari 
mitjançant LDAP, un cop autenticat i autoritzat aquest podrà procedir a la obertura de 
les taquilles que tingui assignades mitjançant el mateix aplicatiu. El sistema es 
comunicarà amb la Raspberry, responsable de la interacció amb el hardware ja 
desenvolupat. 

Aquest projecte té com a objectius desenvolupar el software i documentació 
necessaris per al complet funcionament del sistema de taquilles. Això implica 
desenvolupar un projecte full-stack on és proveirà una aplicació web que servirà 
d’interfície als usuaris per interactuar amb el sistema de manera intuïtiva i senzilla, una 
aplicació de servidor que s’encarregarà de gestionar totes les dades que facin falta; les 
consultes, altes i baixes al SGBD així com les peticions al microcontrolador que enviarà 
les ordres corresponents al hardware, i un aplicatiu per al microcontrolador per gestionar 
les peticions que pugui fer el software de back-end per obrir una taquilla. 

La solució s’ha dissenyat i desenvolupat amb una mentalitat de “escalabilitat 
primer” ja que ha estat pensada per configurar tants de taquillers com es desitgin, així 
com la possibilitat de creació de noves interfícies de comunicació amb ell; ja siguin 
aplicacions mòbils, aplicacions d’escriptori o inclús altres dispositius puguin 

interaccionar amb ell, referint-me a nous HID o dispositius IoT. 

Per això, en la etapa de disseny del software s’han tractat les tres parts 
esmentades com a mòduls petits i independents aplicant disseny descendent entre tots 
els components de la solució: La aplicació web és una SPA la qual obté totes les dades 
que serveix a través de cridades AJAX i per tant és totalment independent de 
l’arquitectura de servidor web que la serveixi, l’aplicació de back-end s’ha plantejat com 
una aplicació Web API que podrà ser consultada des de qualsevol tipus de dispositiu 
amb connexió a la xarxa, el software de control amb la Raspberry ha estat desenvolupat 
mitjançant WebSockets per tal de gestionar les peticions d’obertura de taquilles en 
temps real5, 6 i els scripts que gestionen els pins GPIO de la Rasbperry han estat 
desenvolupats de manera més simple i senzilla possible, fent que siguin fàcils de 
replicar. 

A més a més, s’ha considerat adequat aprofitar la ocasió per aportar també un 
sistema d’inventari de plaques; per tenir un seguiment d’on es troben les plaques en tot 
moment i saber quines es donen de baixa per possibles averies, un sistema de 
sol·licituds de material extra que permet als usuaris de la plataforma demanar als tècnics 
de laboratori per material extraordinari, que típicament no es trobaria ubicat a les 
taquilles així com soldadors, interfícies de comunicació sèrie o cables ethernet, per 
llistar-ne uns quants; i així tenir un seguiment de qui té cada cosa, quan es va cedir, si 
es va cedir, quan s’ha retornat o si un usuari no ha retornat el material en bon estat.  

La solució és extrapolable a qualsevol tipus de sistema similar a aquest: des de 
caixes fortes, altres taquilles amb material escolar, portes automatitzades o qualsevol 
entorn on volguéssim limitar l’accés a persones no autenticades o no autoritzades a 
certs recursos de manera automatitzada. 
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Capítol 1: Introducció al projecte 
 

Justificació del projecte 
 

La raó d’esser d’aquest projecte és la que ja ha estat breument esmentada en la secció 
del resum d’aquest document.  

Una vegada més, al laboratori d’electrònica LABELEC 7 s’ha instal·lat un taquiller 
amb control dels switchs de les taquilles electrònicament automatitzat. Aquests switchs 
s’activen i desactiven mitjançant la electrònica ja desenvolupada del taquiller sencer; la 
qual és gestionada per una Raspberry Pi 3 que és l’aparell informàtic que gestiona tota 
la lògica del taquiller en sí. Per obtenir un producte final utilitzable per a la universitat 
falta una interfície per tal de que els humans siguem capaços d’interactuar amb ell de 

forma senzilla. Aquí entra en joc aquest projecte.  

 

Àmbit del projecte 
 

Aquest projecte és un projecte dedicat exclusivament al desenvolupament d’una eina 
i a posar en pràctica totes les competències adquirides durant els estudis de grau del 
projectista, no obstant, l’alumne ha hagut de portar a terme una sèrie de tasques 
d’investigació per tal de suplir algunes mancances en alguns coneixements tals com: 
nocions de seguretat bàsica sobre la xarxa i protocol HTTP, coneixements sobre 
TypeScript i desenvolupament web en general, entre d’altres. (A causa de a que la 

menció en Computació no cobreix aquests camps o ho fa de manera molt pobre) 

 

Desafiaments del projecte 
 

Desafiament Justificació 

Entendre i emprar LDAP Competències sobre la tecnologia no adquirides durant 
el període d’estudis a causa de a que no és tracta ni en 
les assignatures obligatòries ni en les del itinerari de 
computació de la UIB. 

Assegurar les connexions entre client i servidor 
de la aplicació web, xifrant les dades per evitar 
atacs MitM i fluxos no desitjats de dades 
confidencials. 

Manca d’experiència desenvolupant aplicacions que 
funcionin sobre TLS. 

Desenvolupar un aplicatiu Web API  Manca d’experiència desenvolupant aplicacions back-
end 

Desenvolupar un aplicatiu web  Manca d’experiència desenvolupant aplicacions front-
end 

Llenguatges de programació i frameworks 
nous 

S’aprendran llenguatges de programació i frameworks 
de desenvolupament nous per tal de d’executar aquest 
projecte. (.NET Framework Web API MVC i Angular 6 
amb TypeScript y C#) 

Taula 1 Desafiaments per al projectista i les corresponents justificacions de cadascun d'ells 

  



Capítol 1: Introducció al projecte 

2 
 

Abast del projecte 
 

Aquest projecte té com a objectiu principal proporcionar una interfície web als usuaris 
per tal de que puguin obrir les taquilles que tinguin assignades i restringir-los l’accés a 

aquelles taquilles que no tenen assignades.  

A més, com a objectius extraordinaris que no estaven especificats en la definició 
d’aquest TFG que s’han volgut assumir per part del projectista han estat:  

1. Dotar al sistema d’un elevat grau d’escalabilitat. 
 

Això és, desenvolupar la solució de tal manera que sigui una eina altament 
extensible en termes de desenvolupament de noves interfícies per 
interactuar amb el taquiller i en termes de capacitat d’ampliació de l’abast 
en el sentit de tenir la capacitat de poder configurar tants taquillers com es 
desitgi, de manera independent uns dels altres. 
 

2. Dotar al sistema amb una eina que faciliti als tècnics del laboratori el 
control i gestió del inventari del laboratori. 
 

Per això, el propi sistema proporciona suport per fer dur a terme un 
seguiment de quines plaques hi ha donades d’alta en el sistema, de quina 
categoria són i on es troben en tot moment. 
 

3. Dotar al sistema amb una eina per gestionar material extraordinari. 
 

Per material extraordinari, com ja he esmentat en el resum, entenem: 
possibles soldadors, cables ethernet i en general qualsevol tipus de 
material que pertanyi al laboratori i que no estigui a disposició del alumnat 
a través de les taquilles del laboratori de electrònica. 
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Capítol 2: Punt de partida del projecte 
 

L’entorn en el qual s’ha d’integrar la solució consta dels següents factors: 

1. Taquiller, en termes de hardware i maquinaria, completament muntat i 
funcionant. 
 

El taquiller és un moble que a dintre seu hi custodia tots els circuits electrònics, 
així com el microcontrolador que s’encarrega de gestionar tota la lògica que faci 
falta per accionar algun switch d’una casella determinada. A sobre d’aquest 
moble hi ha el taquiller en sí. El taquiller és una matriu de 16 files per 3 columnes; 
fent un total de 48 taquilles on cadascuna d’elles té el seu propi switch que 
acciona el mecanisme que amolla el ganxo que manté tancada la taquilla. 
 

2. Servidor LDAP. 
 

Aquesta màquina, amb nom de domini SERVEPS1, és la que actualment 
autentica els usuaris de les màquines del laboratori dins la corresponent 
subxarxa de la EPS. Cal esmentar que el sistema operatiu en el que s’executa 
aquest servidor és un Windows Server 2008 R2 i com és convenient, implementa 
el protocol LDAP mitjançant tecnologia Microsoft amb la eina propietària Active 
Directory File Server. La base de dades dels usuaris que custodia no és la 
original que empra la universitat pel seu funcionament, sinó una còpia amb 
només el personal, les màquines de la EPS i tots els grups de les unitats 
organitzatives corresponents com grup de professors, grup de tècnics, etc. 

El taquiller està situat dins el mateix laboratori d’electrònica i el servidor, físicament, està 
situat en una aula restringida dins un dels laboratoris de programació en el primer pis de 
la EPS. El taquiller en un principi, estava completament desconnectat de la xarxa i amb 
el protocol SSH desactivat, el qual impossibilitava provar software que es desenvolupes 
per a la placa i accedir a ella de cap manera que no fos connectant un teclat i un monitor.  

 

Figura 1 Estat de la xarxa abans de començar el desenvolupament del projecte 
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Després d’uns mesos d’haver sol·licitat que es connectés la Raspberry a la xarxa i se’m 
proveís accés a ella, es va instal·lar finalment un cable ethernet que donava accés a 

una nova subxarxa creada per el CTI. 

En aquesta nova xarxa només hi figura la Raspberry Pi i el SERVEPS1, és a dir, 
no existeix cap altre dispositiu apart de l’encaminador i el servidor SERVEPS1 que 
tingui coneixement de la existència de la Raspberry. Això que a primera vista sembla 
una banalitat en realitat és un important detall a tenir en compte per prevenir alguns tipus 
d’atacs que podrien afectar al microcontrolador ja que és una màquina realment sensible 
per la potència reduïda que té. El fet d’establir la xarxa d’aquesta manera força que 
qualsevol petició que es vulgui fer a la Raspberry la farà el nostre software (controlador 

de back-end) i, sabem de facto, que ho farà de manera adequada controlada. 

 

Figura 2 Subxarxes definitives per a la solució i els dispositius que pertanyen a elles 

 

La figura anterior pot resultar un poc confusa per el fet que apareix dues vegades el 
SERVEPS1 i resulta un poc difícil de visualitzar d’aquesta manera. 
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En comptes de dos SERVEPS1 hem d’entendre-ho com a dues interfícies ethernet 
diferents de la mateixa màquina pertanyent a diferents subxarxes del encaminador en 
qüestió. D’aquesta manera aconseguim aïllar la Raspberry de la resta de terminals que 
conformen el laboratori d’electrònica. 

 

 

Figura 3 Vista simplificada de la figura 2. Els terminals de la subxarxa privada solament són capaços de 
veure's entre ells i la interfície 192.168.132.100 del SERVEPS1. Aquest darrer es capaç de veure tots els 
terminals de la subxarxa LABELEC i la privada. La Raspberry solament pot veure el SERVEPS1. Encara 
que en aquesta figura no hi apareixi, tots els terminals poden veure la interfície Gateway de la seva 
corresponent subxarxa del encaminador. 

 

A causa de a que el microcontrolador no disposa dels 48 pins GPIO necessaris per 
poder fer funcionar cadascun dels switch de les taquilles es va muntar pensant en un 
sistema matricial. Com ja hem dit, després de tot, el taquiller era una matriu de 16 files 
per 3 columnes i com bé es sap, podem identificar una cel·la d’una matriu amb una 
combinació d’identificadors tant de fila com de columna; o sigui que en comptes de 
seleccionar la casella 32, podem seleccionar la casella de la fila 0 i columna 2 (pensant 
que comencem a comptar sempre a partir del 0).  

Llavors, el que hem aconseguit d’aquesta manera és reduir de manera significant 
el nombre de pins necessaris per indexar les 48 caselles que tenim ja que hem passat 
de necessitar 48 pins a tenir tants pins com files i columnes tenim; és a dir 16 + 3 pins 
estalviant 29 pins. Amb això no vull dir que sigui la única manera, ni la millor, ni la més 
òptima. Una alternativa podria ser mitjançant l’ús d’un desmultiplexor, però com ja he 
comentat anteriorment: el hardware ja estava desenvolupat i és el que és. 

 

Pel que fa el servidor, en aquest punt del projecte, simplement funcionava com a 
servidor d’autenticació LDAP i òbviament trobem en falta un web server, per servir el 
que futurament serà la nostra interfície web, i un sistema de persistència, per poder 
emmagatzemar qualsevol informació que ens pugui ser útil que es produeixi com a 
resultat de l’ús del sistema.  

Per descomptat, al controlador ens farà falta el software que s’encarregui d’enviar 
les senyals als pins corresponents i el software que s’encarregui d’atendre les peticions 

que puguin arribar des de el servidor del laboratori. 
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Capítol 3: Decisions i justificacions de les mateixes 
 

Interfície web 
 

L’aplicatiu web es desenvoluparà sobre el framework Angular 6. La justificació d’aquesta 

elecció es deu a varis factors8. 

1. El framework està orientat a components. 
 
El fet de que el framework estigui orientat a components, facilita molt la llegibilitat 
del codi, la mantenibilitat, la reutilització, la escalabilitat d’aquest darrer i per 
descomptat ajuda a mantenir el codi font organitzat i en ordre, sempre que es 
faci un bon ús del scaffolder. 

 
2. Angular, empra TypeScript 

 
Angular, com a llenguatge per al processament lògic de la informació empra 
TypeScript. TypeScript és un llenguatge que posteriorment serà transpilat a 
vanilla JavaScript. D’aquesta manera l’aplicació web final seguirà els estàndards 
que proporciona HTML5 i com a conseqüència assegura el funcionament a 
través dels navegadors web més populars que donin suport a HTML5.  
 

A més a més, com que el codi TS generat passarà per un processador 
del llenguatge, aquest generarà un codi JS molt més optimitzat i segur que el 
que podria generar el programador per si mateix. 
 

3. El framework disposa una eina CLI (angular-cli) especialitzada. 
 
Angular disposa d’un paquet per a nodejs10 anomenat angular-cli9. Angular-CLI 
és una eina que presenta una interfície per consola de comanes que ajuda al 
desenvolupador de software a generar projectes i components típics basats en 
Angular de manera ràpida, fàcil i organitzada; fent que procés de 
desenvolupament i testeig no sigui tan tediós. 
 

4. El framework disposa de bundlers i compressors per tenir un producte final 
optimitzat per al entorn web. 
 

5. El framework no és depenent de cap tecnologia de back-end. 
 
Just el que necessitàvem per afavorir encara més la escalabilitat de la nostra 
solució. Angular funciona de manera independent a qualsevol llenguatge de 
back-end establint 0 dependències sobre la tecnologia que acabem emprant a la 
part de servidor8. Tota la informació dinàmica que pugui presentar la web s’obté 
a través de crides AJAX i per tant, la aplicació client se’n desfà de tot el que 
pugui passar al back-end sempre i quan la API o WebService proveïts no canviïn 

els end-points. 
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El back-end 
 

Com que la decisió anterior funciona independentment de la tecnologia que es presenti 
en la part de servidor (requisit auto imposat pel projectista), tenim total llibertat d’elecció 
sobre les tecnologies a emprar per desenvolupar l’aplicació que ara mateix estam 
debatent.  

Ara bé, a causa de la decisió presa en el subapartat anterior, veiem clara la 
necessitat de que la nostra aplicació que corri sobre el back-end sigui o bé una API o 
bé un WebService. Encara que aquest fet es presenti com a una imposició, ja estava 
tot premeditat per la filosofia presa de escalabilitat primer amb la qual aporto la solució 
a aquest projecte. 

Una de les enormes avantatges que presenta escriure un WebService o API és 
que qualsevol dispositiu amb connexió a internet pot consultar el WebService i 
desencadenar operacions de escriptura o lectura en el back-end. Això resultarà 
avantatjós per si es volen plantejar nous TFGs o projectes que involucrin desenvolupar 
una altra eina que interactuï amb el taquiller. 

 

A causa del següent llistat de factors: 

• El sistema operatiu que executa el servidor és un Windows Server 2008 R2 

• El protocol LDAP ve implementat per la eina ADFS 

• El sistema operatiu dona suport al .NET Framework 4.5.2 

• El sistema operatiu dona un paquet per instal·lar un web server Internet 
Information Services 7.5 que ja està preparat per executar aplicacions web de 
contingut estàtic i aplicacions web basades amb el .NET Framework o .NET 
Core. El qual ho converteix en un candidat perfecte per hostejar la aplicació web 
basada en Angular i la API que es desenvoluparà. 
 

S’ha pres la decisió final de que la aplicació funcionant en la part de servidor serà un 
Web API, escrit en C#, que funcionarà sobre la versió mínima del .NET Framework 
4.5.2, ja que la tecnologia de servidor és també propietària de Microsoft és adequat 
emprar les seves pròpies integracions. 

La raó d’aquesta versió en específic del .NET Framework és que aquesta és la 
primera versió del .NET Framework que integra i dona suport directe dins C# a una API 
que permet interaccionar amb l’ADFS de manera completament transparent per al 
programador.  

  



Capítol 3: Decisions i justificacions de les mateixes 

9 
 

El SGBD 
 

Pel que fa a la tria del sistema gestor de bases de dades, s’hagués triat que fos també 
un SQL Server, aprofitant la ocasió i emprar el paquet que proporciona Microsoft però 
aquesta eina no és d’ús gratuït i es veu que no el teníem a la nostra disposició per a 
l’execució d’aquest TFG.  

Per tant, basant-nos en l’ús que probablement se li doni al aplicatiu podem 
observar que típicament, la quantitat de tràfic que es generarà en torn al SGBD no serà 
elevat ja que; s’obrirà una única vegada la taquilla, se’n extrauran les plaques 
necessàries per a la sessió de pràctica i al final de la sessió es tornarà obrir la casella 
per depositar-hi les plaques. I els altres llocs on es podrien produir, relativament, moltes 
altes és quan algun dels administradors estigui generant altes de plaques, d’alumnes o 

d’assignatures; el qual ocorrerà molt poc sovint. 

Considerant la quantitat de tràfic i que la base de dades no creixerà de manera 
desmesurada s’ha optat que el SGBD serà un MySQL o MariaDB. Essent tecnologia 
lliure, gratuïta i que en qualsevol dels llenguatges de programació moderns tenim a la 
nostra disposició connectors MySQL; aquestes bases de dades relacionals es 
converteixen en el candidat perfecte per emmagatzemar totes les dades que generi el 
nostre sistema7. 

 

El software de la Raspberry 
 

El que podem apreciar a primera vista és que ens faran falta almenys dos mòduls:  

• Un handler de missatges o peticions. 

• Un programa que s’encarregui de posar els pins que toqui a 1 o 0.  
(O bé un programa que s’encarregui de portar a terme les dues coses). 

A causa de que es coneixia de la existència de la llibreria RPi per a Python que entre 
tota la funcionalitat que proveeix integra la funcionalitat per interactuar amb els pins de 
la Raspberry dins el mòdul RPi.GPIO i a que es té cert control sobre el llenguatge de 
programació Python, s’ha decidit que la peça de software que s’encarregui de gestionar 

els pins de hardware serà un script de Python. 

Pel que respecta al gestor de missatges, hi ha diverses maneres en que podem 
atacar al problema. Una possible solució seria escriure un programa que obri un port 
TCP i executi un bucle en el qual dispari threads per gestionar cadascun dels missatges 
individualment. Tot i que és una solució, en un entorn gran, aquesta solució acabaria 
amollant una quantitat ingent de fils d’execució on cadascun reservaria la seva part de 
memòria i això pot suposar algun problema en algun moment donat. 

Pensant un poc, podem pensar en aplicar programació reactiva o programació 
basada en esdeveniments, on considerem un conjunt d’esdeveniments i escrivim un 
codi de resposta per cada esdeveniment. Ja que en aquest entorn solament necessitem 
executar codi cada vegada que ens arribi una petició (i no estan arribant peticions 
constantment) és una solució més apropiada. Juntament amb aquest principi, s’ha 
decidit que la peça que rebi i manegi els missatges funcionarà sobre WebSockets. 

D’aquesta manera ens estalviem també tirar fils d’execució sense cap tipus de control.  
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Havent decidit això falta donar resposta a la pregunta inicial: 

Escriure un únic programa que resolgui el problema o escriure’n dos 

on cadascun s’especialitzi a resoldre un dels problemes anteriors? 

Ja que realment no hi haurà molta diferència i no hi ha una veritable raó de pes, s’ha 
decidit que en aquest cas s’aplicarà la filosofia dels sistemes GNU/Linux. 

Write programs that do one thing and one thing only and assure they 
do it well. 

La decisió final és que s’escriurà el gestor de missatges de manera independent a 
l’executor de comandes (posar els pins a 1 i 0).  

D’aquesta manera apostem un cop més a la modularitat i el desglossament dels 
programes. Escrivint programes petits assegurem que seran programes curts, bons i 
fàcils de seguir i les característiques anteriors són bones per tenir cert grau 
d’escalabilitat. D’aquesta manera, si es desitja muntar el taquiller en un entorn on no 
sigui possible emprar Python, sols s’haurà de traduir el programa executor; o bé si és el 
cas en que el gestor de missatges és el problema, simplement haurem de canviar el 
protocol de comunicació amb el back-end. 

 

Consideracions de seguretat 
 

Independentment de les decisions que s’hagin pres de cara al desenvolupament de la 
solució, existeixen una sèrie de requisits pel que respecten a la seguretat de la aplicació 
final que no es poden passar per alt.  

 

Entre elles podem llistar: 

• L’aplicació ha de funcionar sobre TLS. 
 
En el moment que decidim autenticar els usuaris amb les credencials pròpies de 
la universitat, estem imposant que en algun moment estarem tractant amb 
informació sensible i confidencial. Aquesta informació haurà d’esser passada al 
servidor en algun moment fent-la susceptible a atacs MitM. Per prevenir aquest 
tipus d’atacs bastarà assegurar que el web server faci ús d’un certificat per tal de 
xifrar totes les peticions entre el client i el servidor. 
 

• Problemes amb la autenticació i potencial falsificació de credencials. 
 
Tota informació enviada a una aplicació client és susceptible a modificacions no 
autoritzades de tal manera que es podrien editar o falsificar des de 0 les dades 
que tingui la aplicació del client i per si fos poc, és realment fàcil de fer. Una 
manera d’evitar això podria ser xifrar aquesta informació a través de RSA i 

enviar-la juntament amb la clau pública.  
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Capítol 4: Investigació prèvia a la implementació 
 

Seguretat sobre la xarxa i el protocol HTTPS 
 

Segons el RFC2818, HTTP over TLS, el protocol HTTPS conceptualment és tan simple 
com el HTTP convencional. La diferència és que HTTP funciona sobre TCP i HTTPS 
funciona sobre TLS, típicament sobre el port 443 però no existeix cap impediment que 
una aplicació que funcioni amb HTTPS doni servei sobre qualsevol altre socket4.  

El servidor ens proveirà a nosaltres, el client, amb un certificat que ens donarà les 
indicacions necessàries, tipus d’encriptació, algorisme de hash i el tipus de clau, sobre 
com haurem de xifrar la nostra informació abans d’enviar-la4. Això ens permet que 
tota la informació que s’enviï, incloent totes i cadascuna de les peticions HTTP, viatjarà 
xifrada per la xarxa i qualsevol sniffer que estigui al aguait l’únic que obtindrà és un 

embolic de símbols sense cap sentit i serà incapaç de desxifrar-lo4. 

Perfecte; però això no ens protegeix d’atacs MitM. 

Cert. A partir del que s’ha explicat en el paràgraf anterior, només podem extreure 
que podem establir connexions segures entre dues estacions; qualsevol altra entitat que 

pugui replicar l’esmentat anteriorment és un candidat potencial per executar un MitM.  

El certificat que hem esmentat abans no conté únicament la informació esmentada 
anteriorment, sinó que també proveeix suficient informació com per validar i identificar a 
una estació. Entre aquesta informació podem llistar l’interval de dates de validesa del 

certificat, la entitat certificadora, la clau de xifrat, etc4.  

Les claus del certificats d’aquest tipus són, típicament, claus asimètriques. Això 
vol dir que existeixen dues claus, diferents, típicament anomenades public and private 
keys que serveixen per encriptar i desencriptar la informació; en aquest ordre.  

Per obtenir un certificat vàlid, la entitat que vol esser certificada haurà de proveir 
a la entitat certificadora un seguit d’informació que essencialment definirà qui és la entitat 
que es vol certificar i a que es dedica.  

Posteriorment a la presentació d’aquesta informació, la entitat certificadora farà un 
procés de validació que tota la informació que la empresa ha proveït és certa i per tant 
vàlida. Si tot és correcte, la entitat certificadora expedirà un certificat amb tota la 
informació necessària que la entitat certificada haurà d’instal·lar en el seu web server, 
per el cas que a nosaltres ens preocupa, i activar el protocol HTTPS. 

Com bé es sap, qualsevol petició HTTP/S ve donada per un URI. Aquest URI 
contindrà, entre altres coses, el hostname del servidor i la aplicació client haurà de 
verificar la identitat d’aquest darrer en el certificat que el servidor proveeixi. Però, com 
sap la estació client de que pot confiar amb la autoritat certificadora? 

El fet és que quan s’instal·la un navegador web, aquest ja inclou molts de 
certificats vàlids de autoritats certificadores en les que ell confia. Llavors l’únic que ha 
de fer, és cercar que el certificat amb el que l’han proveït està signat per alguna de les 
autoritats en les que confia. Si volguéssim incloure una nova autoritat certificadora que 
no és present out-of-the-box en el nostre navegador simplement bastarà amb instal·lar 
el certificat de la nova autoritat certificadora en el navegador en qüestió. 
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Autenticació, autorització i falsificació de la identitat 
 

De cara al ús de la eina web que es desenvoluparà, entre altres problemes als quals 
haurem d’aportar solució ens trobem amb el problema de l’autenticació d’usuaris. 

Autenticar o identificar un usuari és el procediment pel qual nosaltres assegurem 
que un usuari determinat és realment qui diu ser; és a dir, verifiquem la autenticitat de 
les seves credencials. Un clàssic exemple és l’autenticació mitjançant un formulari 
d’identificador d’usuari i contrasenya; el qual no serà massa diferent del cas al que 

intentem donar solució. 

 

Figura 4 Formulari d'autenticació d'usuari 

La majoria d’aquests formularis estan sempre composats per dos camps: el camp de 
claims i el camp de verificació dels claims. 

El camp de claims fa referència al reclam de qui diu l’usuari que és ell i, per altra 
part, el camp de verificació és simplement una signatura, que sol proporcionar el mateix 
usuari, que dona autenticitat al reclam anterior; de tal manera que on sigui que quedi 
guardat el registre d’un usuari, sempre és un par únic. 

En aquest apartat entra en joc el protocol LDAP. El protocol LDAP és un protocol 
que té com a principal objectiu localitzar organitzacions (unitats organitzatives, OU en 
anglès) i altres recursos; com persones, màquines i dispositius, que puguin formar part 
d’un sistema en xarxa3.  

LDAP organitza la seva arquitectura en forma de directori; de tal manera que 
sempre s’executaran cerques dins una estructura en forma d’arbre. Com ja sabem, 
qualsevol directori comença amb el seu propi directori arrel, essent aquest el primer 
directori de tots. El sistema s’esbranca a partir del directori arrel, organitzant i classificant 
els registres que puguin existir en països, organitzacions, departaments i finalment 
individus; en aquest ordre3. 

 

Com hem explicat anteriorment, la eina que el nostre servidor empra per fer ús 
d’aquest protocol és l’ADFS. L’ADFS ens permet localitzar un recurs o un usuari dins tot 
el sistema de directoris corresponent. A més a més, inclou una eina per al manteniment 
i gestió de les comptes d’usuari del servidor. El que més ens interessa d’aquesta 
temàtica és poder fer consultes sobre un servidor LDAP, l’ADFS en aquest cas, per tal 
de autenticar contra ell un usuari, així com poder extreure’n informació com podria esser 
el nom complet d’aquell usuari. 

La identitat basada en claims 
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El model d’autenticació que presento en aquesta solució està basada en un model 
d’identitat basat en claims o reclam d’identitat. Essencialment, un model d’autenticació 
basat en el reclam d’identitat és un model que consta de dues parts: les claims de 
identitat i una autoritat1. 

La manera en que funciona, es que l’aplicació que en principi hauria de fer-se 
càrrec del procés d’autenticació no ho fa; passant la responsabilitat a una autoritat en la 

que confia1. 

 

Figura 5 Autenticació basada en claims dins GitLab. GitLab deixa autenticar als seus usuaris mitjançant 
les credencials de Google, Twitter, GitHub o BitBucket 

A la Figura 5 podem observar com GitLab confía amb GitHub, Google, Twitter i BitBucket 
com autoritats autenticadores i donarà com a autèntic el resultat d’autenticació que donin 
qualsevol dels serveis. D’aquesta manera GitLab, tot i que permet autenticació dins el 

seu pròpi sistema, dona la opció d’autenticar-se mitjançant aquests altres llocs web. 

 

La aplicació de back-end farà alguna cosa similar amb l’ADFS que hem introduït 
abans. L’usuari ens proveirà amb les seves credencials a través de HTTPS, el back-end 
les rebrà i les passarà al ADFS per a que les validi. Si l’ADFS les considera vàlides, les 
acceptem i recollim la informació que sigui necessària sobre l’usuari (claims) i les 
passem al client. Si no, simplement notifiquem que les credencials han estat rebutjades 
per la entitat autenticadora en la que confiem. Com que les claims que hem donat al 
usuari les hem generat nosaltres, amb fonts d’informació de confiança, sabem que 
l’usuari és qui diu ser qui és. 
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Figura 6 Diagrama del procediment d'autenticar un usuari mitjançant identitat basada en claims en 
aquesta solució. Cal tenir en compte que tot i que l’ADFS i el back-end de la solució estiguin integrats dins 

la mateixa màquina, no deixen d’esser entitats diferents que no tenen res a veure una amb l’altra. 

Un cop discutit el nostre sistema d’autenticació d’usuaris podem començar a debatre 
com ens ho farem per poder considerar un usuari autenticat en el nostre cas en 
particular.  

El principal problema al que ens estem enfrontant és que no disposarem de cap 
tipus de emmagatzematge de sessió en el costat de servidor degut a la naturalesa de 
nostra proposta de solució (Web API). Això és alhora bo i dolent. Principalment és bo ja 
que ens allibera d’una tasca d’implementació i gestió de les sessions en la part de 
servidor mentre que és dolent perquè això ens representa un problema; ja que no 
disposem, en aquest moment, de cap eina  per poder dur aquesta gestió que és 
necessària. 

 

El problema que se’ns presenta és que necessitem una manera independent de 
poder confiar en la informació que ens enviï un usuari a través de la xarxa. Això ens 
porta fins a un dels problemes enunciats en el títol d’aquest subapartat. El problema de 
la falsificació de la identitat.  

 

Comencem pel principi, quan esmentàvem la problemàtica d’establir connexions 
segures i com el protocol HTTPS ens ajudaria; on el servidor desconeix absolutament 
tot de les aplicacions client que intenten connectar amb ell. Tota informació que sigui 
enviada des de el servidor a una aplicació client és susceptible d’esser modificada per 
aquest darrer i com a conseqüent, en el cas de les credencials, poden esser falsificades. 
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Tornem al cas de l’autenticació basada en claims. Un client s’autenticarà passant pel 
procés ja explicat i si l’autenticació resulta satisfactòria, nosaltres el proveirem  amb les 

claims necessàries per tal de que les empri sempre que les necessiti1.  

Quan les necessitarà? 

Sempre que vulgui accedir a un recurs d’accés limitat. Això ens porta al problema 
de la autorització. Existeixen certs recursos que exposarem que no estaran disponibles 
a tothom com per exemple: Un usuari no hauria esser capaç de donar de alta o de baixa 
a altres usuaris.  

Òbviament a la aplicació web no s’hi servirà una opció per a que un usuari, com a 
tal, pugui donar d’alta a altres usuaris. Però havent recursos com la consola de debug 
de JavaScript o aplicacions similars a Postman, és realment fàcil crear crides al Web 
API i accionar recursos de alta o de baixa d’usuaris i demés. Llavors per cadascuna de 
les crides hi establirem filtres d’autorització per tal de prevenir que usuaris 
malintencionats o no autoritzats accedeixin a recursos als quals no tenen accés.  

 

Aquí és on entren en joc les claims. Les claims hauran d’esser proveïdes sempre que 
es vulgui accedir a un recurs limitat1, que en aquest cas són tots i cadascun d’ells 
exceptuant el recurs d’autenticació que és públic.  

Llavors, com estàvem comentant anteriorment, aquestes claims són susceptibles 
d’esser modificades i per tant falsificades. 

 

 

Figura 7 Petit snippet amb la consola de JavaScript sobre com podríem falsificar unes claims al costat 
client. La primera instrucció representaria la informació arribada del servidor. Llavors les modifiquem i 

enviem les noves claims per accedir als recursos als quals no tenim accés. 

Com a solució a aquest problema, es va pensar en generar una clau de usuari única per 
cadascun dels usuaris, la qual fos impossible d’esser replicada. Aquesta clau podria ser 
el resultat d’aplicar una funció de hash SHA256 amb les dades del usuari i un poc de 
sal quan donem d’alta a un usuari i enviar-la al client.  

Aquesta tècnica es coneix com a autenticació basada en token, testimoni o 
moneda on nosaltres. Un cop hem autenticat a un usuari li passem una fitxa que podem 
verificar que la hem generat nosaltres, la qual haurà d’esser presentada cada cop que 
l’usuari vulgui accedir a un recurs limitat. Aquesta fitxa no ens la poden prendre ja que 
hem assegurat els atacs MitM com s’ha explicat anteriorment. 

Com a analogia, és similar a quan es surt a un club. Es paga la entrada i el porter 
ens facilita un segell propi del club. Si sortim del club, no podrem tornar a entrar ja que 
el porter no pot verificar que hem pagat la entrada a no ser que tinguem el segell.  
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Doncs igualment passa en aquest escenari. 

La problemàtica d’aquesta solució, és que una funció de hash SHA256 genera 
una cadena de 256 bits que és equivalent a 32 bytes (en informació binaria) i és 
necessitaran 64 caràcters (dos caràcters per byte) si és vol emmagatzemar la clau de 
tal manera que pugui esser tractada com a string hexadecimal i enviada a través del 
protocol HTTP. 

 

Això provoca que per cadascuna de les operacions d’accés limitat (totes) que es vulguin 
fer s’haurà d’executar obligatòriament una consulta a la BDD, ja que hem d’adoptar 
una actitud agnòstica respecte al client, per tal de confirmar la veracitat de qualsevol 
claim que ens hagi enviat i, a posteriori, executar les comandes en qüestió que l’usuari 
volgués fer si escau. Això ens afegeix un considerable overhead, més encara si pensem 
en un sistema gran, baixant el rendiment i alentit el sistema severament.  

Un altre enfocament, ingenu, seria guardar la contrasenya que ha proveït l’usuari 
en el client o en les claims en qüestió i enviar-la juntament amb els claims per tal de 
verificar cada cop la veracitat d’aquestes. Aquest enfocament és una molt mala 
praxis pel que respecta a la seguretat informàtica de la informació i per tant queda 
completament descartat; per no dir que encara que menys costós, no ens acaba 
d’eliminar significativament l’overhead en qüestió perquè afegim temps innecessari 
d’entrada i sortida per connectar amb la nostra entitat autenticadora, l’ADFS. I aquí 
entren en joc els JSON Web Tokens o JWT. 
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Els JSON Web Tokens 
 

Els JSON Web Token sorgeixen com a solució a la problemàtica de transferir de manera 
lleugera segura les claims entre dues estacions2. Segons RFC7519, els JWT són una 
manera de representar les claims de manera segura i en mitjà de les URLs amb la 
possibilitat d’estar digitalment signats. Això vol dir que podem escriure un JWT com a 
paràmetre d’una URL sense generar una URL invàlida. 

 

La estructura d’un JWT és la següent: capçalera.claims.signatura 

1. La capçalera 
 
La capçalera d’un JWT ens informa sobre dos factors: El tipus de token 
(típicament jwt) i l’algorisme emprat per calcular la firma en format JSON. La 
capçalera és codificada en base64url de tal manera que qualsevol estació la pot 
llegir sempre que la descodifiqui adequadament. 
 

2. El PayLoad 
 
El PayLoad, càrrega o típicament les claims són la informació que porta un token 
en concret, en format JSON (d’aquí JSON Web Tokens). Per mantenir el token 
lleuger, la especificació recomana que les claus per cadascun del camps del 
JSON del PayLoad no tingui una llargària superior a 3 caràcters. De manera 
estàndard, un JWT té enregistrat 6 noms de claims; és a dir 6 camps que 
proveeixen informació sobre qui diu ser algú. 
 

 

Figura 8 Retall del RFC7519 on s'exposen els 6 camps enregistrats d'un JWT estàndard. 

L’objecte JSON que representa el PayLoad finalment també és codificat amb 
base64url i concatenat al token resultant. 
 

3. La signatura digital 
 
La signatura digital és el camp que conté la firma que ha generat l’algorisme de 
hash especificat a la capçalera. Si suposem que la funció de hash és un SHA256, 
la firma és calculada de la següent manera. 
 

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑆𝐻𝐴256(𝑏𝑎𝑠𝑒64𝑢𝑟𝑙(ℎ𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟) + "." + 𝑏𝑎𝑠𝑒64𝑢𝑟𝑙(𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑) + 𝐶𝑙𝑎𝑢); 
 
Posteriorment aquesta firma és concatenada a la resta del JWT. 

 

Els tres camps d’un JWT venen separats per un punt de tal manera que un possible 
JWT vàlid podria ser: 
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Figura 9 JWT vàlid generat per el recurs online https://jwt.io 

Cal fer notar que la manera amb la que som capaços de diferenciar uns camps dels 
altres és mitjançant l’ordre amb que venen i pel fet que venen separats per el caràcter 
separador ‘.’. 

La potencia dels JWT resideix en que basta amb enviar el token per passar una 
entitat de claims bona i la integritat d’aquesta està assegurada gràcies a la firma digital. 
L’algorisme de signatura tindrà en compte una clau privada o sal que només coneixerà 
el servidor assegurant la impossibilitat de replicar una signatura verdadera en el costat 
de la aplicació client per molt de coneixement que es tingui sobre com es forma un JWT. 
A més a més, el fet de que tant el header com el payload d’un JWT estiguin codificats 

en base64url i no encriptats per clau privada implica dues coses: 

1. Amaga informació als usuaris malintencionats inexperts només mostrant un 
embolic de símbols sense sentit per als humans. 

2. Permet la fàcil descodificació i codificació en el costat del client per cobrir totes 

les necessitats d’aquest.  

El darrer factor implicaria seguir tenint problemes per assegurar la integritat i autenticitat 
d’un token però aquest problema s’ha vist resolt mitjançant l’ús de la firma digital que 
només es capaç de generar el servidor. 

 

Figura 10 Generació d'un JWT amb un objecte JSON resultat de la autenticació en el nostre aplicatiu. 
Generat mitjançant https://jwt.io 

https://jwt.io/
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Figura 11 El mateix JWT que la figura anterior però amb la signatura errònia a causa de no conèixer la 
clau privada. S'ha esborrat la darrera 'o' de la signatura amb objectius de demostració. 

 

 

Figura 12 Petit snippet JavaScript que obté les claims de el token emmagatzemat a localStorage. Cal fer 
de notar que en la solució aplicada s’ha emprat una implementació d’una versió propia dels JWT i no la 

implementació estàndard especificada en el RFC7519. 

 

Tot i que en la implementació final no s’han emprat els JWT estàndard, era necessari 
introduir-los ja que s’ha implementat una versió pròpia basada en ells i amb els mateixos 
principis.  
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Capítol 5: Disseny i implementació 
El model de dades 
 

El model entitat relació 
Per la naturalesa del problema és obvi que necessitem d’un sistema de persistència de 
dades per tal de poder complir amb alguns dels requisits que s’expliciten al enunciat del 

projecte així com d’altres que eren opcionals.  

Entre els requisits podem llistar: 

• Tenir un seguiment de les diferents caselles i taquiller. 

• Tenir un seguiment de qui obre cada casella i quan ho fa. 

• Quines assignatures tenen accés a quines caselles. 

• Saber quin personal està matriculat de cada assignatura. 

• Saber quin nivell d’autorització té cada usuari. 
❖ Saber quins usuaris estan bloquejats i perquè. 
❖ Tenir un seguiment del inventari del laboratori i on està. 
❖ Tenir un seguiment de material que no figura dins les taquilles i a qui està deixat. 

❖ Establir categories per a les plaques. 

Els punts amb un marcador distints a • són característiques voluntàries. 

Una primera aproximació al model de dades per a aquesta solució podria ser: 

 

Figura 13 Model entitat relació proposat per al sistema de persistència. 
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Comencem pels usuaris. A un usuari li correspon un únic permís i un permís li pot 
correspondre a molts d’usuaris al igual que a cap. Bastant senzill i trivial. El permís és 
la unitat d’informació sobre la que treballarem per atorgar unes autoritzacions o unes 
altres a dins l’aplicatiu final. Entre els diferents permisos podem llistar: Alumne, 
Professor i Administrador. Encara que el comportament és configurable i extensible; els 
alumnes i professors es tracten al mateix nivell i només els Administradors tenen 

privilegis especials sobre les crides al API posteriorment exposada. 

Un usuari també està relacionat amb la taula de sol·licitud de material 
extraordinari. Un usuari, pot tenir varies sol·licituds de material obertes i tancades 
(manteniment del històric de sol·licituds). A les sol·licituds els hi correspon un estat, que 
és en l’estat actual en la que es troba la fila enregistrada en qüestió. Avanço que aquests 
estats seran: 

• Pendent 
És l’estat que s’assigna a una sol·licitud quan es crea. Aquest estat representa 
que la sol·licitud ha estat enregistrada però el personal del laboratori encara no 
l’ha vista o encara no ha pres una decisió al respecte sobre el material demanat. 
S’enregistra una marca de temps de quan s’ha fet la sol·licitud. 
 

• Deixat 
Representa quan una sol·licitud ha estat acceptada i el material que es demana 
ha estat prestat al alumne sol·licitant. S’enregistra una marca de temps de quan 
es va deixar el material. 
 

• Material tornat 
L’alumne ha fet ús del material i l’ha tornat en bones condicions. S’enregistra una 
marca de temps de quan s’ha tornat el material. 
 

• Rebutjada 
El personal del laboratori considera que no es pot fer un préstec del material que 
sol·licita l’alumne i per tant es rebutja la sol·licitud. 
 

• Material no tornat 
L’alumne torna el material en mal estat o bé no el torna. S’enregistra una marca 
de temps de quan el personal del laboratori ha considerat que l’alumne no torna 
el material. 

Pel que fa la taula de bloquejos, un bloqueig correspon a un únic usuari i un usuari sols 
pot estar bloquejat un cop, a la mateixa vegada que un usuari pot no estar bloquejat. Es 
proporciona un atribut de text per especificar una raó per la qual l’usuari ha estat 
bloquejat. 

 

Els usuaris poden estar “matriculats” de cap o varies assignatures. Aquesta relació 
és la que proveeix accés (mitjançant la API) als usuaris corrents a les caselles que tingui 
accés una assignatura en concret mentre que els administradors tenen accés a totes les 
caselles de tots els taquillers. Havent mencionat l’accés dels usuaris a les taquilles, 
aquests també tenen una relació d’interacció amb una casella en qüestió. Una interacció 
es produirà entre l’usuari A amb la casella B quan s’accioni un botó a la interfície web. 
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Pel que respecta a les caselles d’un taquiller donat, les caselles solament poden 
pertànyer a un únic taquiller i aquest com a mínim haurà de tenir una casella fins a totes 
les que es desitgin. Els atributs de files i columnes simplement serveixen a la aplicació 
d’usuari per dibuixar una metàfora de taquiller mentre que l’atribut de Nom Casiller 
identifica al taquiller en qüestió. Els camps de IP i Port operatiu indiquen la direcció IPv4 
de la Raspberry controladora del taquiller i el port on dona servei a través de 
WebSockets. Les caselles també tenen una marca de fila i una marca de columna per 
a que siguin més fàcilment identificables per als administradors i usuaris del sistema en 
general; tot i que el seguiment a nivell de identificació es farà amb una ID auto generada 
pel sistema. 

Finalment, parlarem de les plaques. A les plaques, simètricament a els usuaris i 
els permisos d’aquests, els hi correspon un únic tipus de placa. Aquest atribut extra 
permetrà filtrar i identificar més fàcilment a les plaques. A més, les plaques tindran una 
relació de col·locació amb una casella del taquiller indicant a quina casella es troba la 

placa en tot moment o si encara no es troba en cap casella. 

 

El model relacional 
 

A la següent pàgina és mostra el model relacional ja simplificat que esdevé el MER 
mostrat i justificat anteriorment. La raó per que es mostra per separat és perquè pot 
esser d’utilitat a l’hora de fotocopiar-ho o facilitar-lo per ampliar-lo o tenir una visió 
general de les taules si algú ha de desenvolupar més funcionalitats al Web API. 

 

Si bé és cert que de cadascuna de les relacions entre les diferents entitats 
identificades s’esdevé una taula; cal tenir en compte que s’han produït una sèrie de 
fusions. La taula que esdevenia entre la relació placa – tipus_placa s’ha fusionat amb la 
taula placa guardant una referència al identificador al tipus de placa que referencia la 
placa en qüestió mentre que la taula que esdevenia la relació permis – usuari s’ha 
fusionat amb la taula usuari guardant una referència al tipus de permís que li correspon 
al usuari. Pel que respecta a les demés s’han quedat així com les genera el procediment 
del mètode de pas a relacional. Les plaques que no figurin dins la taula itemcasella seran 

aquelles que estan donades d’alta al sistema però que encara no estan guardades. 

 

Els usuaris bloquejats seran emmagatzemats a una taula a part, la qual tindrà com a 
PK la FK del usuari al que referencia que està bloquejat.  
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Figura 14 Model relacional de la solució aportada amb les fusions de taules corresponents ja fetes. 

 

Significats de les abreviatures MySQL7 

AI: Auto Increment 

PK: Primary Key 

FK: Foreign Key 

NULL: Camp que pot tenir com valor null 
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Implementació pròpia dels JWT 
 

Com hem dit abans, no s’ha emprat la implementació estàndard dels JWT tal i com 
anomena el RFC7519 però si que la solució donada empra un enfoc similar. 

Com ja hem dit, el model d’autorització de la aplicació estarà basada en tokens. 
Aquest token serà proveït a través de les capçaleres de les peticions HTTP en l’atribut 
Authorization d’aquestes amb l’esquema Bearer token. Això vol dir que el camp de les 
capçaleres de les peticions tindrà la següent pinta: 

Authorization: Bearer asJld.109312.ajsdhhjhj 

La classe TokenManager 
 

La classe TokenManager és la classe escrita en C# que proveeix tota la funcionalitat per 
poder fer ús dels tokens que empra la solució. Aquesta classe s’encarrega de generar, 
validar i traduir els tokens a formats útils a l’hora d’enviar o de llegir-los. Està basada en 
els mateixos principis que els JWT però amb la diferència que l’algorisme de xifrat que 
al que dona suport és únic, i per tant sempre el mateix: HMACSHA256. 

Com a conseqüent al fet de que l’algorisme de xifrat és únic, la part de header o 
capçalera del JWT perd tot l’interès i utilitat; i per tant aquesta part ha estat eliminada. 
En qualsevol cas, la manera de funcionar segueix essent la mateixa: payload codificada 
amb base64url i signatura digital separades amb un punt. 

 

Figura 15 Primera part de la implementació de la classe dels tokens. 

El primer mètode és un mètode d’extensió dels controladors de la API, el qual ja veurem 
la potència que ens ofereix pel que respecta al control de filtres i autorització. 
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Figura 16 Part final de la classe TokenManager. Es poden apreciar els algorismes de verificació del token 
i del còmput de la signatura digital amb una clau secreta. 

La classe TokenManager és un petit bocí de codi que ens permet gestionar tota la lògica 
dels tokens de la solució. Gracies a la manera en que està implementada, aquesta 
classe és un mòdul independent de la resta del back-end. 

El mètode d’extensió que s’ha mencionat dos paràgrafs abans és una 

característica molt bona amb la que ens proveeix C#.  

Molts cops ens trobem amb la situació que la API que se’ns dona no ens acaba 
d’agradar i acabem escrivint code wrappers sobre la API amb la que treballem; incloent 
funcionalitat o simplificant el codi estàndard amb el que ens han proveït. C# ens permet 
escriure mètodes d’extensió en altres classes. A un mètode estàtic podem declarar un 
argument del mètode com a this TipusDades nomReferencia i automàticament, els 
objectes de la classe TipusDades obtindran aquest mètode estàtic com si realment fos 
part del objecte en sí. Això ens estalvia bastant de codi i millora notablement la llegibilitat 

i la agilitat a l’hora d’usar aquell mètode. 
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El back-end 

Implementació dels filtres d’autorització a la API 
 

En el nostre Web API existeixen mètodes que estaran restringits als usuaris no 
autenticats i als usuaris que no tinguin suficient permisos. En termes de Web API 
s’estableixen unes peces de codi anomenades filtres. En C#, aquests filtres 
s’especifiquen mitjançant atributs. Les classes atributs són interfícies que proveeixen 
mètodes que haurem d’implementar que s’executaran abans o després de la crida al 
mètode d’acció del Web API. D’aquesta manera, el que podem fer és establir mètodes 
que revisin les capçaleres de les peticions i decidir segons el token passat a la capçalera 
Authorization si l’usuari donat pot o no executar el codi del Web API. 

Quan  el web server arranca, consultarà els diferents tipus de permisos a la base 
de dades i emmagatzemarà el resultat en caché. Cada pic que es vulgui accedir a un 
recurs limitat es compararan els valors passats a la petició i els obtinguts de la base de 
dades i es decidirà si tal alumne té o no té accés al recurs. 

L’estructura dels filtres ha estat implementada mitjançant herència i s’han donat 
vàries subclasses per tal de assegurar la modularitat i la extensibilitat d’aquest sistema 
fins a les classes filles que simplement acaben per implementar una funció anomenada 
bool HasPermits que el nom mateix ja ens indica el comportament que haurà de tenir. 

 

La classe IBypassableFilterAttribute 

 

La classe IBypassableFilterAttribute és una interfície que és un atribut de mètode i 
implementa la interfície IAuthorizationFilter. La darrera proveeix mètodes per decidir si 
algú té o no té permisos per executar una acció donada. 

 

Figura 17 Interfície base declarada com IBypassableFilterAttribute 

S’ha declarat una funció Bypass que deixarà establir al programador una funció 
d’excepció a l’hora de filtrar la crida a una funció, una funció FilterFunc que serà la que 
estableixi els filtres per executar o no una crida al API. La funció de la interfície 
IAuthorizationFilter ha estat implementada amb concordança  al comportament que s’ha 

d’esperar d’aquesta classe. 
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La classe AuthAttribute 
 

AuthAttribute és la classe que implementa la interfície IBypassableFilterAttribute, però 
no al cent per cent. Aquesta classe deixa pendent a implementar la funció HasPermits 
que hem anomenat anteriorment. A més, la classe ja s’encarrega d’establir filtres bàsics 
i de cridar-los de manera adequada de tal manera que el programador sols haurà 
d’establir més classes que implementin el mètode HasPermits per poder establir noves 
funcions lògiques de filtrat. 

Aquest filtre ja s’encarrega de validar les capçaleres enviades a una petició 
donada, que l’esquema d’autorització de la petició sigui Bearer i que el token no estigui 

falsificat, generant codi de resposta per a cadascun dels casos. 

També s’implementa la funció de Bypass que en aquest cas consisteix en que si 
es troba l’atribut de BypassAuth en la crida del Web API es cancel·la la comprovació de 
permisos i d’autorització corresponent. 

 

Figura 18 Snippet de la implementació de la classe AuthAttribute. Podem veure la manera escalada en 
que es comprova que la autorització donada en les capçaleres és correcte i com finalment es comprova si 

un usuari té permisos o no. En cas de no obtenir un resultat desitjat enviem un codi d’error així com un 
missatge amb HTML per informar al client. 
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Les classes AdminAuth, UserAuth i BypassAuth Attribute. 
 

Les classes AdminAuth i UserAuth simplement hereten de AuthAttribute i implementen 
la funció restant: HasPermits. La funció simplement compara el valor de les claims 
proveïdes a les capçaleres de la petició HTTP amb la caché guardada dels permisos 
existents amb la base de dades i decideix si es pot o no executar una acció. Aquests 
filtres s’empren com a marcadors per als mètodes del Web API que defineixen els 
permisos mínims que s’han de tenir per executar una acció. 

 

Figura 19 La classe AdminAuthAttribute implementant la funció HasPermits de la super-classe 
AuthAttribute. Simplement es recullen els permisos de la base de dades i es comparen amb els permisos 

proveïts a les claims de la capçalera de la petició HTTP. 

Configuració interna del Web API 
 

Dins del back-end s’han fet varies configuracions controlades programàticament. Entre 
elles podem llistar la configuració del format de retorn de dades (JSON), la configuració 
per a que el servidor accepti peticions d’altres dominis diferents del propi (CORS), la 
configuració per a que solament es processin sol·licituds HTTPS, així com la 

configuració de les URL per accedir als recursos que exposa el Web API.  

Les classes RequireHttpsAttribute i JSONFormatter són de implementació pròpia 
mentre que les altres són proveïdes per la mateixa API del .NET Framework 4.5.2. A la 
classe JSONFormatter simplement especifiquem que volem la resposta indentada i 
sobrecarreguem el mètode SetDefaultContentHeaders per tal d’aconseguir que les 
crides al Web API retornin JSON de manera predeterminada.  

Pel que respecta a la classe RequireHttpsAttribute fem que hereti d’un filtre 
d’autorització i verifiquem que l’esquema de la URL especifica el protocol HTTPS. Si no 
és HTTPS retornem un bocí d’HTML informant de que es canviïn els protocols de 
funcionament a HTTPS. 
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Totes aquestes configuracions es recullen a la classe WebApiConfig on s’implementa el 
mètode Register, que s’encarrega de enregistrar totes les configuracions que vulguem 

fer al projecte. 

 

Figura 20 Configuracions declarades a la classe WebApiConfig 

Configuració dels usuaris MySQL 
 

Essencialment hi ha dos possibles usuaris de MySQL considerats: usuari i root. Les 
configuracions de cadascun d’ells estan emmagatzemades dins es corresponents fitxers 
JSON. Quan l’aplicació arranca, es llegeixen les configuracions d’aquests fitxers i es 
creen els dos perfils corresponents. Donada tota la funcionalitat implementada només 
s’empra l’usuari “usuari” ja que té certes restriccions d’ús dins la base de dades però 
l’usuari root està allà per si en algun futur hi hagués alguna necessitat de desenvolupar 
una eina per gestionar-la tipus el phpMyAdmin. El perfil d’usuari normal no té permís per 
modificar la informació de la base de dades en sí mateixa: no pot crear taules, modificar-
les i operacions similars a aquestes. 

 

Els scripts de creació de la BDD no contemplen la creació de tals usuaris i es dona per 
suposat que ja estaran donats d’alta. 

 

Figura 21 A la esquerra, configuració del perfil d'usuari i a la dreta perfil de configuració del usuari root. El 
perfil root és el que venia de manera predeterminada i no s'ha canviat desde llavors. Seria convenient 

assignar-hi una contrassenya. 
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El front-end 
 

La aplicació web, al començar, mostra un formulari de inici de sessió on s’espera que 
l’usuari s’autentiqui. Si la autenticació ha tingut èxit, llavors es llegeix si l’usuari està 

bloquejat.  

Si és el cas, se li denega l’accés a la aplicació i se li mostra un modal amb el 
missatge que els administradors li han deixat. El modal no es pot tancar a no ser que es 
recarregui la pàgina. Quan s’ha recarregat la web, les credencials han desaparegut i 
s’ha de repetir el procés d’autenticació quedant en un bucle infinit si no s’ha desbloquejat 
al usuari. Si no està bloquejat se li garanteix accés a la web i se’l redirigeix a la secció 
de la aplicació que li correspon on pot començar a emprar-la. 

La aplicació, conforme ha rebut les credencials les enregistra a la variable de 
HTML5 localStorage i les incrusta a les capçaleres de totes les crides AJAX que pugui 
fer. 

Pel que respecta a la IGU, s’ha desenvolupat mitjançant ng-bootstrap11 i 
Bootstrap12. 

El router 
 

La principal característica de les web Single Page Application és que es basen en una 
única plana HTML. La manera en que simulen que passen d’una plana a una altra és 
fent un canvi sobre la component que mostren en un moment donat. Aquest canvi de 
component el sol controlar un mòdul anomenat router. El router és el mòdul que 
s’encarrega de gestionar les rutes a les que s’accedeixen de la aplicació i carregar el 
component adient per a cadascuna de les rutes. El router sap quin component carregar 
gràcies al mapeig que farà prèviament el programador8. 

Les limitacions a la aplicació d’administrador o a la de usuari és fan mitjançant 
altres mòduls anomenats guards o guardes. Aquests s’encarreguen de verificar alguna 
condició abans de deixar passar al usuari a la ruta que estan protegint8. Per exemple, a 
la figura de baix podem veure com l’IsAdminGuard està protegint la ruta de la aplicació 

d’administrador. 

 

Figura 22 Algunes de les rutes que s'han especificat al mòdul de encaminat d'aquesta aplicació. 
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Els guardes 
 

Els guardes són uns mòduls de la aplicació que funcionen juntament amb el router 
d’aquesta. Els guardes proveeixen una interfície amb un callback que retorna un valor 
booleà que serà el que determina si la aplicació pot accedir o no a una ruta. El fet que 
aquesta gestió és faci al costat de client elimina certa càrrega de feina al servidor. 

La problemàtica d’aquests guardes és que treballen al costat del client i el fet de 
que les credencials es troben guardades en el client tampoc ajuda, ja que en qualsevol 
moment poden esser falsificades. Tampoc podem verificar la integritat del token ja que 
no disposem de la clau privada que s’empra per generar una firma correcta. 

Per solucionar aquest problema s’han implementat dues crides al API que 
controlen si un donat token pot o no accedir a un recurs. Com que cada vegada que es 
vulgui carregar la plana d’administrador o d’usuari els guardes es disparen, es provocarà 
una crida al API per verificar que un usuari pot accedir al recurs que vol accedir. Aquesta 
tècnica es coneix async guarding, ja que realitza cridades de codi asíncron per tal de 

verificar la condició de pas8. 

 

 

Figura 23 Mètode canActivate del IsAdminGuard. Aquest callback crida al API que verifica si l'usuari pot 
accedir a la secció d'administrador i resol la promesa en funció del valor retornat o de si ha donat error. 

 

  



Capítol 5: Disseny i implementació 

33 
 

El microcontrolador 
 

Per a la Raspberry disposem de dos programes, com hem comentat al començament, 
on un s’encarrega de manejar els missatges que vindran a través de WebSocket i l’altre 
simplement interacciona amb el hardware de la Raspberry. En aquesta part s’ha decidit 
emprar una tecnologia anomenada websocketd.  

websocketd és un programa escrit en Go que gestiona un subprocés que actua 
de servidor. websocketd s’encarrega de redireccionar les sortides de entrada i sortida 
estàndard del subprocés i convertir-les en els streams de input i output del servidor de 
WebSockets de tal manera que el programa servidor s’encarrega a llegir i escriure al 
stdin i el stdout. Això permet escriure servidors de WebSocket amb molta facilitat i l’únic 
que es necessita és que el subprocés tingui accés al stdin i al stdout el qual converteix 
a quasi qualsevol llenguatge en un candidat perfecte per actuar com a servidor de 
WebSockets. 

 

Figura 24 Codi programa del programa gestor de missatges batejat com WSCP escrit en Java. WSCP 
Significa WebSocketCommandProcessor 
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És un programa realment simple. S’encarrega de llegir del stdin una string, la separa 
amb el caràcter separador #; les dues parts que espera les envia al programa que 

s’encarrega de gestionar la crida al hardware de la Raspberry.  

El retard d’un segon entre petició i petició es deu a la recomanació del professor 
Alberto Ballesteros, ja que va esmentar la possibilitat de cremar el circuit del 
taquiller amb un ús descontrolat. 

Si no hi ha exactament dues parts s’atura la execució del servidor de manera controlada. 

 

El programa que interacciona amb el hardware és un script de Python que empra la 
llibreria GPIO. L’script ha estat proveït com a exemple pel professor Alberto Ballesteros. 

 

Figura 25 Script de python que s'encarrega de gestionar el hardware. Les línies superiors que no 
apareixen a la figura s'encarreguen de mapejar els pins amb les etiquetes identificadores de les files i 

columnes del taquiller. 

Degut a que l’script que interactua amb el hardware és un programa estàtic, serà 
necessari reescriure’n un altre similar si el volem per a un taquiller nou. Serà un script 
simètric al ja existent però no podem auto generar el codi perquè existeix una 
dependència sobre els pins s’han emprat en els components de hardware i això no ho 
podem saber a nivell de programa. 

Finalment, s’ha desenvolupat un script en bash que posa en marxa el servidor de 
una manera extremadament simple. Basta amb executar-lo com:  

./start.sh & > output.log 

El símbol & farà que el programa servidor s’executi en background, mentre que la 
part > output.log farà que l’output es guardi al fitxer output.log. 
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Capítol 6: El desplegament de la solució 
 

Quan s’ha acabat la fase de desenvolupament i provat del sistema final arriba l’hora de 
muntar-lo sobre l’arquitectura que tenim disponible. Juntament amb els arxius de codi 
font es lliura un directori amb els fitxers necessaris per fer el desplegament d’aquesta 
aplicació. 

Desplegament de la base de dades 
 

Per simplicitat i per el fet de proveir una interfície d’usuari fàcil d’emprar per als tècnics 
de laboratori, el sistema de base de dades s’ha desplegat mitjançant el XAMPP. Per al 
correcte funcionament de la aplicació només ha d’estar operatiu el MySQL, de tot el 
paquet però en la etapa de desplegament ens serà útil disposar del apache amb la eina 
phpMyAdmin. 

Abans de fer res, s’hauria de donar d’alta l’usuari labelec_user amb les limitacions 
d’accions a la base de dades corresponents a aquest. Si es vol donar d’alta un usuari 
amb nom o contrasenya diferent, basta simplement amb actualitzar el fitxer 
mysql_user_config.json amb concordança a la nova configuració. El mateix passa si 
volem canviar el servidor que gestioni la base de dades o si volem canviar el port de 
servei del MySQL. 

Entre els fitxers de distribució de la aplicació n’existeix un anomenat 
LABELEC_DB-EMPTYv3.sql, aquest fitxer conté l’esquelet de la base de dades. 

 

És important fer notar que aquest fitxer només conté la essència del sistema i per 
tant no hi ha cap usuari donat d’alta. Això implica que de primeres la aplicació 
queda totalment inaccessible i blindada. L’encarregat de fer el desplegament s’ha 
d’assegurar d’enregistrar un usuari manualment amb permisos d’administrador al 
final fitxer o bé muntar el sistema i un cop creat, des de localhost/phpMyAdmin 
inserir el registre omplint el formulari corresponent.  

La sentència a afegir és la següent: 

INSERT INTO usuari VALUES(‘id_uib’, 3); 

On faltaria substituir id_uib per l’identificador de la UIB digital corresponent. 

 

Desplegament del Front-End 
 

Per desplegar la part de Front-End bastarà simplement amb compilar el projecte amb la 
comanda proveïda i fer drag-and-drop dels fitxers generats a la subcarpeta especificada 
al apartat de configuració del web server. 

ng build --prod --base-href /LockerApp –deploy-url /LockerApp 

Cal fer de notar que /LockerApp s’ha de substituir per el lloc on desitgem realment fer el 
desplegament de la aplicació. Com que teòricament la aplicació genera contingut estàtic, 
es pot desplegar sobre qualsevol servidor web sense cap tipus de problema. 
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Desplegament del Back-End 
 

El desplegament del back-end és similar al desplegament del front-end, simplement 
compilar el projecte i fer drag-and-drop a la carpeta corresponent. Cal tenir en compte 
que si s’ha modificat la variable interna DEBUG s’ha de tornar a posar a false abans de 
compilar la versió RELEASE del projecte.  

 

Desplegament de la Raspberry 
 

En aquest cas haurem de copiar els arxius de desplegament a qualsevol carpeta de la 

Raspberry i simplement bastarà amb executar la comanda:  

./start.sh & > output.log 

 

Desplegament del web server 
 

Per tal d’aconseguir que les aplicacions desenvolupades funcionin dins el Internet 
Information Services 7.5 s’han de fer un parell més de configuracions a part de donar 
d’alta de manera correcta els serveis web. 

Configuració del web app 
 

Com s’ha exposat en un apartat anterior, la pàgina SPA disposa d’un mòdul que ja 
s’encarrega de portar a terme l’encaminat de les components dins la aplicació. El 
problema ve quan un usuari escriu una URL al navegador la qual no porta a la pàgina 
index del web server. Qualsevol petició d’aquest tipus resultarà en un error 404: not 
found ja que el servidor processarà la petició com una petició qualsevol en comptes de 

passar-la a la nostra aplicació.  

Per solucionar aquest problema simplement bastarà amb escriure un fitxer XML 
que indiqui al web server que per a qualsevol petició, la redireccioni al fitxer index que 
és el nostre aplicatiu. Quan l’aplicació intenti recarregar trobarà la nova URL i el router 

s’encarregarà de carregar la component adient. 

 

Figura 26 Fitxer de configuració del web app. Web.config.xml 
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Configuració del back-end 
 

En el cas del back-end ens toca solucionar un problema generat per Microsoft. El 
problema consisteix en que les noves versions del IIS, el web server amb el que 
treballem, inclou mòduls que són capaços de compilar codi C# i demés. Pel que es veu, 
l’IIS 7.5 que és la versió que podem executar en el Windows Server 2008 R2 no disposa 
de tals mòduls i, per tant, el servidor dona error cada vegada que s’intenta carregar. 

Com que cap dels mòduls de compilació s’empra per cap raó, gracies a que la 
nostra solució ja està compilada, bastarà en eliminar les línies que declaren els 
compiladors del fitxer Web.config.xml del back-end.  

 

Figura 27 Fragment del fitxer XML que s'ha de eliminar o comentar. 

Però amb això no basta. El Web API empra els mètodes POST, GET, PUT, DELETE 
per poder facilitar una interfície CRUD a través del protocol HTTP. La problemàtica 
resideix en que hi ha un conflicte entre el mòdul WebDAV del IIS, que empra els mètodes 
PUT i DELETE per a gestions internes i, per tant, no arriba a passar-les mai al web 
server pròpiament dit. Com que el mòdul Web DAV no té cap utilitat per a nosaltres 
simplement el podem desinstalar o bé eliminar els WebDAV de les categories de mòduls 

i assignacions de controladors des de el panell d’administrador del servidor. 

 

Figura 28 Subcategories d'on s'ha d'eliminar el WebDAV. 
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Desplegant el producte final 
 

En aquesta secció anirem pas per pas creant de manera detallada l’aplicatiu final sobre 

el IIS 7.5. 

1. Obrir l’Administrador de Internet Information Services (IIS) 
2. Al panell esquerre, desplegar el nostre servidor. Hauria d’aparèixer com 

SERVEPS1. 

 

Figura 29 Solapa del servidor desplegada. Podem veure la solapa Sitios que és de utilitat en la següent 
passa. 

3. Fer clic dret a la solapa Sitios i seleccionar Agregar sitio web i emplenar el 
formulari. Mentre s’emplena el formulari seleccionar protocol HTTPS i el 
certificat del servidor de la UIB. 
 

 

Figura 30 Formulari de configuració del nou lloc web. 

4. Dins el formulari, fer clic a Conectar como... i proveir un usuari amb accés al 
sistema de fitxers. 

 

 

Figura 31 Exemple on es configura l'usuari miquel per donar accés al sistema de fitxers. 
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Figura 32 Formulari finalitzat. Si cliquem a "Probar configuración" hauriem de veure els dos camps de 
color verd i amb un tick. Si no, és que alguna cosa falla. Probablement l'usuari proveit no disposi de 

permisos o el path especificat no existeix o no és accessible. 

5. Llavors haurem de donar d’alta dos nous grups d’aplicacions. Un per el contingut 
estàtic i un per el codi C#. Haurem de fer clic dret a Grupos de aplicaciones, 
Agregar grupo de aplicaciones. 
 

 

Figura 33 Formularis per donar d'alta els grups de aplicació de contingut estàtic i codi administrat C#. En 
aquest punt és important tenir ja instalada la versió 4.5.2 del .NET Framework la qual està disponible 
gratuïtament des de la web de Microsoft o bé a través de Windows Update. 
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6. Donem permisos de accés al sistema de fitxers al grup d’aplicacions amb codi 
administrat .NET Framework 4.5.2. Per fer això haurem d’anar a Grupos de 
aplicaciones al panell esquerre, seleccionar el grup que acabem de donar d’alta 
(Aplicacions .NET Framework 4.5.2) i al panell dret seleccionem Configuración 
avanzada... i allà canviem el camp Identidad per les credencials que ja hem 
proveït anteriorment. 

 

Figura 34 Assignacions de permisos de fitxers al grup de aplicacions de codi administrat C#. 

 
7. Crear dos subdirectoris (App i API) a la arrel de on hem indicat al tercer pas. En 

aquests directoris és on s’haurà de fer el drag-and-drop dels fitxers obtinguts del 
procés de compilació o de la carpeta de desplegament proveïda amb aquest 
projecte. 
 

8. Donem d’alta el front-end 
 

 

Figura 35 Formulari d'alta de la aplicació de contingut estàtic. És important seleccionar el grup 
d'aplicacions de contingut estàtic que hem donat d'alta anteriorment i al apartat de "Conectar como..."  

proveir les mateixes credencials que en els apartats anteriors. A més, l’alias serà la part de la URL que 
s’emprarà per accedir al web app i per tant és necessàri recordar-la per a futures compilacions o 

desplegaments del aplicatiu. 

 

9. Donem d’alta el back-end similarment a com ho hem fet amb el front-end. 
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Figura 36 Formulari d'alta del Web API. És important seleccionar el grup d'aplicacions .NET Framework 
que hem donat d'alta anteriorment. L'alias formarà part de la URL que haurem d'emprar per accedir a ella. 

10. Comprovem que el nostre producte final funciona com es deu. 

 

 Figura 37 Pàgina de log-in de la aplicació. 
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Figura 38 Dashboard dels administradors 

 

Figura 39 Landing page dels usuaris 

 

Figura 40 Secció de solicituds dels usuaris 
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Capítol 7: Conclusions 
 

El principal objectiu d’aquest projecte era proporcionar una interfície web als usuaris per 
tal de que puguin obrir les taquilles que tinguin assignades, el qual s’ha assolit 
exitosament. A més, s’han implementat i integrat les característiques opcionals 
esmentades al capítol d’introducció en el subapartat de l’abast d’aquest projecte. 

També s’han superat tots els desafiaments que suposava aquest projecte per a 
l’alumne, demostrant capacitat per entregar el producte final dins el termini especificat i 
amb totes les característiques, tant voluntàries com obligatòries, tot i presentar 
mancances en els camps exposats al capítol inicial d’aquest document. S’han eliminat 
aquestes mancances mitjançant treball de recerca sobre els conceptes teòrics 
corresponents i implementant una solució pràctica on el principi de funcionament 
d’aquesta gira en torn als conceptes estudiats. 

El producte final ha resultat en un conjunt de mòduls altament diferenciables i prou 
independents com per assegurar un alt nivell d’escalabilitat. Gràcies al disseny del back-
end amb Web API aconseguim que des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa es 
pugui llegir o escriure a la base de dades, la interfície web es totalment independent de 
la tecnologia de servidor i la Raspberry segueix essent un mòdul independent als altres 
dos. El codi generat a partir del paradigma MVC ens ha deixat una estructura 
suficientment diferenciada entre el que és la vista, les dades i la lògica del sistema. A 
més, aprofitant la potència del paradigma orientat a objectes i fent ús de la herència i 
polimorfisme entre classes, el back-end resulta ser un producte fàcilment extensible a 
qualsevol nova característica, sempre que s’adeqüi a la naturalesa d’aquest.  

Com que la majoria de configuracions es fan a través de fitxers o fonts de dades 
externes a l’aplicació aconseguim una capacitat de configuració bastant elevada, podent 
indicar manualment la font d’autenticació d’usuaris, els usuaris MySQL i les diferents IP 
i ports operatius dels taquillers que es donin d’alta. 

 

Finalment podem concloure que l’àmbit d’aquest taquiller és altament extrapolable a 
altres situacions i entorns ja que cobrim qualsevol problema que requereixi de la limitació 
d’un recurs a un grup concret d’usuaris; en aquest cas podríem estar parlant de caixes 
fortes, portes de laboratori, portes de cases intel·ligents. El fet d’activar un interruptor o 
incrementar/decrementar un valor de manera remota té infinitat d’aplicacions en el món 
del IoT i són tecnologies que, avui en dia, de cada vegada s’empren més. 
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