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1. Introducció 

El treball consisteix en realitzar una aplicació web per l’aprenentatge del llenguatge Structured 

Query Language (SQL). SQL és el llenguatge estàndard per la creació, manteniment i 

consultes de les bases de dades relacionals. Aquesta aplicació es centra principalment en la 

resolució d’exercicis proposats pels responsables de l’aplicació.  Els usuaris podran aprendre i 

posar en pràctica els seus coneixements a través de la resolució de diferents consultes i 

comprovar els seus resultats. 

La idea va sorgir a partir de que cada cop hi ha més ofertes de feina en l’àmbit informàtic i 

són més les persones que volen aprendre a programar de forma autònoma. També, hi ha 

molts professionals que volen desenvolupar els seus propis programes, de manera que 

sorgeix la necessitat de guardar i consultar les seves dades i, per això, cal un formació bàsica 

en bases de dades, especialment del llenguatge SQL per poder realitzar qualsevol tipus de 

consulta. 

1.2. Motivacions 

Com a estudiant de la carrera del grau d’enginyeria informàtica, vaig aprendre diferents 

llenguatges de programació nous els quals m’han servit com a base pel coneixement futur. 

Un llenguatge important i que destaca entre la resta és SQL. Trobo que tot estudiant de l’àmbit 

informàtic necessita aprendre SQL, ja sigui per les ofertes professionals que requereixen tenir 

coneixement del llenguatge o pel fet de desenvolupar els seus propis programes que amb 

tota seguretat hauran d’emmagatzemar dades en una base de dades. 

Un aspecte important del treball és el fet de que es vol utilitzar les últimes tecnologies per 

deixar un projecte actualitzat, preparat per futures millores i poder aprendre sobre el que 

s’està treballant actualment en el món del desenvolupament del software. 
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1.3. Què es vol fer en aquest TFG? 

La idea d’aquest projecte és la següent: les persones responsables de l’aplicació han de poder 

penjar a l’aplicació diferents bases de dades, cadascuna amb les seves taules i cada taula ja 

contindrà un conjunt extens de files (registres) amb els valors corresponents de cada camp. 

També es mostrarà l’esquema de la base de dades, on es podrà visualitzar totes les taules, 

juntament amb els camps claus principals i foranes. Aquests responsables de l’aplicació també 

penjaran un conjunt d’exercicis (consultes sobre la base de dades) que els estudiants podran 

resoldre. Cada exercici portarà associada la sentència SELECT correcta per la resolució de 

l’exercici. Tot i que un mateix exercici es pot resoldre de moltes maneres diferents, solament 

s’entrarà una solució correcte. La informació d’aquestes bases de dades, de les seves taules, 

dades, exercicis i solucions a aquests exercicis es guardaran en la base de dades MySQL que 

es crearà en aquest TFG. 

Una vegada entrada tota aquesta informació en l’aplicació desenvolupada, ja es podrà posar 

a disposició dels estudiants. Quan un estudiant entri en la aplicació podrà seleccionar una de 

les bases de dades disponibles. Per exemple, un estudiant de videojoc li pot interessar treballar 

amb una base de dades d’un videojoc i un estudiant d’informàtica, potser, li interessa més 

treballar en una base de dades de gestió d’una empresa. Una vegada l’estudiant hagi 

seleccionat una base de dades visualitzarà l’esquema de la base de dades, o sigui les taules 

amb els camps i claus de cadascuna d’elles. També, visualitzarà el llistat d’exercicis proposats 

per cada base de dades i la tipologia, per exemple, consultes inicials, amb JOIN’s, etc. 

L’estudiant podrà seleccionar la que vulgui, escriure la sentència SELECT que cregui oportuna 

i enviar-la a corregir. 

Quan el sistema rebi la proposta enviada per l’estudiant farà dues coses: primer executarà la 

consulta enviada per l’estudiant i a continuació la consulta que té la base de dades guardada 

com a correcte. Una vegada fet això, es compararan els resultats i si aquests són iguals es 

donarà la sentència de l’estudiant com a correcte. Hem de pensar que un mateix exercici es 

pot resoldre de moltes maneres diferents amb la qual cosa estem obligats a executar la solució 

enviada i la correcte. També podrem facilitar, després de varis intents fallits, la solució correcte 

a l’estudiant. La plataforma no és per avaluar sinó per que l’estudiant practiqui amb l’execució 

d’aquests exercicis. 
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1.3 Objectius 

L’objectiu principal d’aquest TFG és desenvolupar l’anàlisi, disseny i implementació d’una 

aplicació web sòlida, accessible i pràctica per permetre als usuaris la realització d’exercicis SQL 

i que en pugin validar la seva correctesa. De manera més específica s’han proposat els 

diferents requisits que haurà de satisfer aquesta aplicació:  

• L’usuari ha de poder registrar-se a la pàgina web amb un usuari i contrasenya. 

• L’usuari ha de poder entrar a la pàgina web amb un usuari i contrasenya prèviament 

registrat correctament en la pàgina web. 

• S’ha de poder configurar diferents bases de dades amb exercicis per resoldre. 

• L’usuari ha de poder resoldre diferents exercicis amb sentències SQL sobre diferents 

bases de dades ja creades. 

• Poder visualitzar l’esquema i les taules de les bases de dades per la realització dels 

exercicis. 

• Poder afegir bases de dades, taules, esquemes, exercicis i les seves solucions a 

l'aplicació. 
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2. Estudi de viabilitat 

A l’hora d’escollir un TFG, vaig proposar als meus tutors la idea de desenvolupar una aplicació 

amb aquestes característiques. Els va semblar una bona idea, sobretot pensant amb els 

estudiants de l’escola que havien de cursar l’assignatura de bases de dades, tant els de 

l’Enginyeria Informàtica, com els de Biomedicina, com els del Grau en Videojocs. 

En vam estar parlant i entre tots vam veure que era un projecte viable pels següents motius: 

• Des d’un punt de vista estratègic.  

- En el mercat ja hi ha alguna aplicació semblant però vam creure que 

desenvolupar-ne una de pròpia ens podria aportar millores. Per exemple, es 

podria aprofitar tot el material de teoria que disposa l’assignatura per tal de 

facilitar als usuaris de l’aplicació l’aprenentatge bàsic de bases de dades. 

També es podria aprofitar tota la part pràctica de creació i càrrega de dades 

de diferents bases de dades que ja està elaborat. 

- La plataforma ACME no disposa de cap corrector de sentències SQL. Es va 

considerar oportú que aquesta aplicació funcionés de forma independent i 

que en futur es podria integrar a l’ACME. 

- Seria una bona eina docent de cares als alumnes que cursen assignatures de 

bases de dades,  tant els de la Universitat de Girona, com d’altres universitats 

i també pels dels centres on s’imparteixen cicles de formació professional. En 

els darrers anys, tan sols a l’EPS han cursat aquesta assignatura uns 180 

estudiants cada curs. 

• Des d’un punt de vista tecnològic: 

- L’aplicació es desenvoluparia utilitzant les darreres tecnologies en el 

desenvolupament d’aplicacions web. Aquest fet aporta un grau d’innovació 

que la pot fer més competitiva i duradora. 

• Des d’un punt de vista econòmic 

- Les eines amb que es desenvoluparà seran de codi obert i la UdG ja disposa 

de servidors i de la infraestructura necessària per allotjar-la. Al tractar-se de 
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un treball acadèmic que s’ha de fer en el marc del TFG, els costos de la 

implementació de l’aplicació no els hem tingut en compte 

Resumint, van considerar que desenvolupar una aplicació amb aquestes característiques seria 

totalment viable. 

  



9 

3. Metodologia 

Una metodologia és el conjunt de procediments per obtenir un objectiu o resultat desitjat. En 

una metodologia de desenvolupament de software definim una estratègia i conjunt de 

tècniques per dissenyar solucions de software informàtic. 

Per al desenvolupament del projecte s’ha fet servir una metodologia en cascada. La 

metodologia en cascada es caracteritza per seguir un ordre rigorós i organitzat d’amunt a 

baix. 

Els passos que s’han seguit de la metodologia són els següents: 

1. Determinar i estudiar els requisits. 

2. Analitzar els diferents llenguatges, frameworks i llibreries. 

3. Anàlisi i disseny de les solucions per satisfer els requeriments. 

4. Planificar les diferents solucions i dividir-les en diferents parts. 

5. Desenvolupament del projecte en parts. 

6. Realització de proves per verificar el correcte funcionament. 

A continuació, explicaré diferents apartats importants que m’han ajudat a desenvolupar el 

projecte. 

3.1. Documentació 

Per tenir un codi més entenedor s’ha documentat totes les diferents funcions del projecte. Per 

qualsevol cas que algú més hagués de treballar en el projecte o volgués fer alguna 

modificació, tingui la facilitat de poder entendre les diferents funcions i variables. Tanmateix, 

s’ha utilitzat dos paquets per poder visualitzar d’una manera més visual el codi i la 

documentació. 

Per exemple i tal com veurem més endavant, per la part de Frontend amb Angular s’ha utilitzat 

el paquet compodoc. Aquest paquet et permet visualitzat tots els components, mòduls i 

serveis de l’aplicació d’una manera ordenada. 
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Figura 1. Exemple d’una funció comentada amb Angular. 

Per altre banda, en la part de Backend desenvolupada amb Go s’ha utilitzat el paquet go-

swagger. Igual que el paquet d’Angular, aquest ens permet visualitzar els diferents paquets i 

funcions de l’aplicació de manera més visual. 

3.2. Control de versions 

Pel desenvolupament del projecte s’ha fet ús de Git. És una eina de control de versions que 

ens dona confiabilitat i flexibilitat amb les diferents versions que anem desenvolupant del 

projecte. A més a més, també s’ha utilitzat juntament amb el gestor de repositoris GitHub. 

Això ens permet evitar les còpies de seguretat locals. 

Per altra banda, Git permet la creació de branques. La idea principal és tenir la possibilitat de 

desenvolupar diferents funcionalitats del projecte de manera ramificada. S’ha treballat amb la 

idea de que cada branca ha de contenir una única funcionalitat. Tots els commits de la branca 

han de ser funcionals i descriptius.  

3.3. Arquitectura hexagonal 

Per desenvolupar el codi de l’aplicació s’ha proposat seguir una arquitectura del software que 

avui en dia es força popular, l’arquitectura hexagonal o també coneguda com arquitectura de 

ports i adaptadors. L’arquitectura hexagonal planteja una metodologia que sigui capaç de ser 

escalable, mantenible, eficaç, flexible i avaluable. 

Normalment quan comencem a programar sense una idea inicial de com volem estructurar 

el codi, apareix el codi espagueti. Aquesta manera de programar no és la ideal però tampoc 

significa que no compleixi el seu propòsit. Per aquest motiu, abans de començar amb el 

projecte, es va plantejar seguir una estructura que ens faciliti entendre millor el codi i que en 

qualsevol necessitat de modificar alguna part important del codi no tenir cap dificultat. 
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Aquesta arquitectura consisteix en separar el sistema en tres capes: 

• infraestructura 

• aplicació 

• domini 

Aquesta separació entre capes implica que hi hagi un baix acoblament o, fins i tot, un total 

desacoblament, és a dir, cada capa té la seva responsabilitat i això permet una major capacitat 

per ser avaluable. A més, tenir el sistema separat per diferents responsabilitats facilitarà la 

reutilització del codi. 

Per que el disseny sigui correcte cal respectar l’ordre de les capes. El domini no ha d’utilitzar 

objectes de la capa aplicació, així com l’aplicació no ha d’utilitzar objectes de la capa 

infraestructura. Les dependències de les capes van de fora fins a dins. Per exemple, el domini 

representa el nucli i aquest no està acoblat a res extern. La solució és la creació d’interfícies 

les quals el nucli si coneix, però no la seva implementació. Més endavant trobarem un exemple 

d’implementació de l’arquitectura de l’aplicació. 
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4. Planificació 

En aquest apartat tractarem la planificació del projecte i la manera en com s’ha anat 

desenvolupant al llarg del temps. 

La proposta del projecte és va presentar el Maig del 2022 i la data proposada per l’entrega i 

presentació era la convocatòria de Setembre del 2022. De manera que el projecte ha estat 

desenvolupat amb una duració, més o menys, de 3 mesos. 

Podem dividir la planificació del projecte en els següents punts principals: 

• Anàlisi i estudi dels requeriments. 

• Disseny de la base de dades i la interfície. 

• Implementació del client-servidor. 

• Documentació de la memòria. 

Tot seguit es pot visualitzar els passos de la planificació d’una manera detallada i cronològica 

en format d’un diagrama de Gantt. 



 

 

 

Activitat Durada

Setmanes 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S

Analitzar i estudiar els requisits. 1 setm.

Analitzar i escollir els llenguatges, frameworks i llibreries. 1 setm.

Disseny i creació de la base de dades. 2 setm.

Disseny i creació dels problemes. 1 setm.

Disseny de la interfície. 3 setm.

Desenvolupament del client-servidor. 6 setm.

Proves de funcionament. 3 setm.

Documentació de la memòria. 3 setm.

Juny Juliol Agost

Figura 2. Diagrama de Gantt. 



 

5. Marc de treball i conceptes previs 

En aquest apartat es descriurà diferents conceptes tècnics i necessaris per tal de poder 

desenvolupar el TFG. 

5.1. Estructura client-servidor 

La comunicació client-servidor és la relació entre dues entitats. Aquesta comunicació es fa via 

internet, és a dir, a través de la web. L’arquitectura està format per dos parts apreciablement 

diferenciables: 

• Client: el remitent d’una sol·licitud. És caracteritza per ser el qui inicia les peticions, espera 

i rep la resposta del servidor, es pot connectar a varis servidors alhora i l’usuari final 

interactua de manera habitual amb una interfície gràfica. 

• Servidor: el receptor de les sol·licituds. Aquest rep les peticions, les processa i envia un 

resposta al client. 

Per poder fer la comunicació entre client-servidor s’utilitza un protocol de comunicació. 

Aquest descriu la informació que es pot intercanviar i com es poden comunicar. Els dos 

protocols més destacables són: 

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) :  és el protocol més utilitzat per la comunicació entre 

client-servidor. És el protocol bàsic que utilitzarem en la nostra arquitectura client-

servidor. 

• SSH (Secure Shell): és el protocol més comú per l’accés a màquines remotes a través de 

la xarxa. Permet gestionar la màquina a través de comandes. 

• FTP (File Transfer Protocol):  és el protocol estàndard per l’enviament de fitxers entre dos 

màquines. 
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Figura 3. Estructura d’un client-servidor. 

5.2. Structured Query Langauge 

És el llenguatge estàndard per la creació, manteniment i consultes sobre bases de dades 

relacionals. És un llenguatge de programació que ens permet manipular i pujar dades en una 

base da dades. Segueix, encara, com el llenguatge de comunicació més popular dels sistemes 

de gestió de bases de dades. 

Un sistema de gestió de bases de dades és un programa informàtic dissenyat per 

emmagatzemar dades en una base de dades. Els sistemes de gestió de bases de dades 

relacionals més populars són SQLServer, PostgreSQL i MySQL. Cal destacar MySQL per ser 

un dels sistemes més populars per gestionar bases de dades relacionals. De fet,  és el que 

s’utilitza en aquest projecte i que ens permetrà gestionar els usuaris i els problemes. 

Com he mencionat abans, SQL és un llenguatge de programació per interactuar amb la base 

de dades. Aquest destaca per tenir diferents sentencies segons l’operació que es vulgui 

realitzar. Les sentencies més comunes són: 

• SELECT: fer una consulta en una taula. 

• UPDATE: actualitzar la informació de les files d’una taula. 

• DELETE: eliminar informació d’una taula. 

• INSERT: afegir informació com una fila en una taula. 
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5.3. API REST 

És una interfície que defineix la comunicació amb una aplicació. Aquest ens permetrà definir 

la comunicació en la nostra arquitectura client-servidor. 

Una part important d’una aplicació REST són les diferents crides HTTP, aquestes permeten 

definir diferents operacions segons l’acció que es vulgui realitzar. Les operacions més 

importants que cal destacar són les següents: 

• GET: sol·licita un recurs en específic. 

• POST: envia dades per ser tractades que defineix com s’ha de modificar un recurs. En 

cas que no existeixi cap recurs, el crea. 

• PUT: envia una part del recurs per ser processat. 

• DELETE: esborra un recurs especificat. 

5.4. JSON Web Token 

Un JSON Web Token, de manera abreviada JWT, és un token d’accés que ens permet 

l’intercanvi segur d’informació entre un emissor i un receptor. El JWT conté tota la informació 

important per identificar i validar la identitat del emissor. Així doncs, no cal consultar a la bases 

de dades la sessió d’un usuari, per consegüent no cal guardar-la. Les aplicacions REST que 

no guarden l’estat són conegudes com aplicacions stateless, és a dir, sense estat. 

El JSON Web Token ens permetrà desenvolupar l’autenticació en la nostra arquitectura client-

servidor. Així mateix, tampoc haurem de guardar cap informació de sessió dels usuaris. 

Un JWT està format per tres parts ben diferenciades: 

• Capçalera: Serveix per identificar l’algorisme amb que ha estat generada la signatura. Els 

algorismes més comuns són HMAC amb SHA-256 o, també conegut com HS256 i RSA 

amb SHA-256, que també es pot identificar com RS256. 
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Figura 4. Exemple de la capçalera d’un JWT. 

Exemple de capçalera amb un algorisme HS256. 

• Contingut:  Conté la informació del usuari que es consideri necessària per l’intercanvi del 

JWT, així com informació addicional que es vulgui afegir. També, l’especificació del JWT 

defineix diferents camps estàndards. El que s’utilitza a l’aplicació del projecte és el camp 

exp. Aquest ens permet definir una data per indicar fins a quan el JWT és vàlid. 

 

Figura 5. Exemple de contingut d’un JWT. 

• Signatura: Servei per validar l’emissor del JWT de forma segura. El càlcul consisteix en 

codificar la capçalera i el contingut en Base64. Seguidament, és concatena la capçalera i 

el contingut en format Base64 amb un punt. Per últim, el resultat es xifra amb l’algorisme 

indicat en la capçalera i un secret. 
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6. Requisits del sistema 

A continuació, es descriuran els requisits funcionals i no funcionals de l’aplicació. 

6.1. Requisits funcionals 

• L’usuari ha de poder registrar-se a l’aplicació amb un usuari i contrasenya. 

• L’usuari ha de poder iniciar sessió amb el seu compte. 

• L’usuari ha de poder tancar sessió. 

A banda de les tres funcionalitats bàsiques dels usuaris, seguidament podem separar els 

requisits funcionals en dos grans blocs, la gestió de les bases de dades i la gestió dels 

problemes. 

6.1.1. Gestionar bases de dades 

• L’usuari ha de poder visualitzar un llistat de les bases de dades disponibles per la 

resolució d’exercicis. 

• L’usuari ha de poder accedir a una base de dades i visualitzar l’esquema de taules de 

la base de dades. 

• L’usuari ha de poder llistar els problemes d’una base de dades. 

6.1.2. Gestionar problemes 

• L’usuari ha de poder visualitzar un llistat de tots els problemes. 

• L’usuari ha de poder filtrar la llista de problemes segons dificultat i base de dades. 

• L’usuari ha de poder seleccionar un problema per resoldre. 

• L’usuari ha de poder enviar la solució d’un problema i visualitzar el resultat de la 

consulta i el resultat esperat. 

• L’usuari pot visualitzar la solució correcta del problema. 

• L’usuari ha de poder visualitzar un llistat de tots els intents d’un problema. 
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• El sistema ha de ser capaç d’executar sentències SELECT. 

• El sistema ha de ser capaç de comparar els resultats de les execucions i visualitzar les 

execucions. 

6.2. Requisits no funcionals 

• Disposar d’una aplicació web interactiva que l’usuari pugui fer d’ella un ús pràctic i 

educatiu. 

• Proporcionar una aplicació web segura que mantingui la confidencialitat de les dades 

dels usuaris. 

• Disposar d’una aplicació web amb una interfície responsive.  
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7. Estudis i decisions 

En aquest apartat descriurem els entorns de treball que he utilitzat pel desenvolupament de 

l’aplicació , el frontend , el backend i la base de dades sobre la que s’ha treballat. 

7.1. Entorn de treball 

El projecte de final de grau és va desenvolupar sencer en un ordinador de sobretaula amb les 

següents especificacions tècniques:  

• Hardware: 

- CPU: AMD Ryzen 5 2600. Sis nuclis amb una freqüència 3.4 GHz. 

- RAM: 16 GB. 

- Disc dur: SSD de 500 GB. 

- Gràfica: GeForce GTX 1660 SUPER OC 6GB GDDR6. 

• Software: 

- Sistema operatiu: Windows 10. 

- Navegador web: Google Chrome, versió 104.0.5112.102 de 64 bits. 

- Editor de desenvolupament: Visual Studio Code, versió 1.70.2. 

7.2. Desenvolupament del frontend 

Per desenvolupar la interfície es presentaven dues opcions les quals podia aplicar. La primera 

opció era treballar amb Angular. Angular és un framework pel desenvolupament d’aplicacions 

web d’una sola pàgina (single web application). Aquest està basat en el clàssic model vista-

controlador (MVC). 

D’altra banda, havia l’opció de desenvolupar-ho amb React. React també és un framework 

pel desenvolupament web d’una sola pàgina, però aquest té una curvatura d’aprenentatge 

molt inferior respecte a Angular i, a més, té una comunitat d’usuaris més gran.  
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De les dues opcions presentades anteriorment, la que he posat en pràctica i la que he pogut 

treballar en l’entorn laboral i personal ha estat Angular. Per tant, he obtingut més coneixement 

i per afegit he pogut obtenir més benefici en aquest aspecte. 

 

Figura 6. Logo Angular. 

De manera resumida, Angular es basa principalment en els components. Un component està 

format per tres fitxers que representen bonament l’arquitectura MVC. El component conté un 

fitxer HTML i CSS que representen la vista i un fitxer TYPESCRIPT que representa el model y 

controlador. 

7.2.1. Llibreries 

Les llibreries més destacables que s’han utilitzat per el desenvolupament de la interfície amb 

Angular són els següents: 

• Tailwind: és un framework de CSS pel desenvolupament de pàgines web. Aquest 

paquet ens proporciona una sèrie de classes CSS d’utilitat que ens serveix per decorar 

els diferents elements del DOM. Trobo que ha sigut molt pràctic i la seva senzillesa la 

fa més atractiva respecte altres, com ara Bootstrap. 

• Codemirror: és un paquet que ens ofereix un component d’editor de text. Aquest 

editor ens aporta el ressaltat de sintaxi de diferents llenguatges de programació. En 

el meu cas, l’utilitzo com editor de text per SQL. 

 

 Figura 7. Codemirror editor de text SQL. 

• RxJS: és un paquet que ens permet aplicar el paradigma de programació asíncron. És 

un paquet bàsic que s’utilitza juntament amb el paquet HttpClient d’Angular per rebre 

les respostes de les peticions HTTP de manera asíncrona. 
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• Typescript: és el llenguatge principal d’Angular. És un superset de Javascript. La 

característica a destacar és que dona suport a un llenguatge fortament tipat. 

• Compodoc: paquet que ens permet generar la documentació d’Angular. 

7.3. Desenvolupament del backend 

En aquest apartat parlarem del desenvolupament del backend, però amb anterioritat 

descriurem amb una breu definició sobre el backend. El backend és la part de l’aplicació 

responsable de gestionar les dades i les diferents accions dels usuaris. Tenint en compte la 

definició, podem procedir a dirigir-nos sobre el desenvolupament del backend. Per al 

desenvolupament d’aquest bloc, vaig decidir desenvolupar-ho amb Go. Go és un llenguatge 

desenvolupat per Google, de programació concurrent, orientat a objectes, compilat i amb 

tipat estàtic. 

Des d’un primer moment tenia molt clar que volia realitzar el backend amb Go ja que tenia 

experiència amb el llenguatge i, així mateix, el volia posar en pràctica. D’afegitó, el llenguatge 

disposa d’una llibreria estàndard molt potent amb multitud d’utilitats d’alt nivell. A més a més,  

Go té implementat la recollida de memòria brossa, com ara Java. Per últim, el punt més 

destacable i que s’agraeix a l’hora de desenvolupar és el temps de compilació. 

 

Figura 8. Logo Go. 

7.3.1. Llibreries 

Les llibreries que s’han utilitzat pel desenvolupament del servidor amb Golang amb més 

importància són els següents: 

• Kardianos: paquet que ens permet executar l’aplicació de Go com un servei. Té suport 

per Windows i Linux. 

• Gin: és el framework HTTP més conegut pel desenvolupament d’una API REST en Go. 

• Gorm: és una llibreria ORM (Object-relational mapping) que ens permet treballar amb 

les bases de dades. Molt útil i intuïtiu per treballar amb bases de dades relacionals 
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independentment del sistema de gestió de bases de dades, ja que ens ofereix un 

interfície comuna per realitzar consultes. 

• Golang-jwt: paquet que serveix per treballar amb JWT. Útil per la creació i verificació 

dels JWT. 

• Go-swagger: paquet que ens permet generar la documentació de Go. 

• Crpyto: llibreria estàndard que implementa diferents algoritmes d’encriptació. En el 

meu cas es va utilitzar per encriptar les contrasenyes amb Bcrypt. 

7.4. Desenvolupament de la Bases de dades 

Per la creació de la bases de dades de l’aplicació es va considerar diferents opcions: Oracle, 

SQL Server o MySQL. Vaig triar MySQL perquè ja havia treballat amb aquest sistema de gestió 

de base de dades i, també, coneixia millor la sintaxis del llenguatge. Per gestionar la bases de 

dades és va utilitzar DBeaver, una eina molt pràctica que m’ha permès administrar les diferents 

bases de dades de l’aplicació amb facilitat. 

7.4.1. Bases de dades del problemes 

Un cop es va definir la base de dades de l’aplicació, és a dir, la que s’utilitzava per guardar la 

informació dels usuaris, problemes i solucions, va ser el moment de decidir en quin sistema 

de gestió de bases de dades s’havia d’utilitzar per crear les diferents bases de dades amb les 

taules on els usuaris executarien les seves consultes. 

En un primer moment, es va plantejar la idea de que els usuaris puguin decidir en quin sistema 

de gestió de bases de dades volen executar la consulta, ja que investigant diferents pàgines 

webs de resolució de problemes SQL, aquestes ofereixen aquesta possibilitat. És va descartar 

la idea, pel fet que la sintaxis de les consultes són iguals, independentment del gestor i no 

aporta cap benefici a l’usuari. 

Per últim, l’aspecte més destacat de l’aplicació és la decisió de restringir els problemes a 

només consultes SELECT. La complicitat que comportava les consultes UPDATE,  INSERT, entre 

d’altres, era el fet que els usuaris podrien modificar les bases de dades sense tenir jo el control. 

Hi havia diferents propostes per solucionar aquest problema, com ara fer ROLLBACK o crear 
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múltiples taules i eliminar-les un cop l’usuari havia acabat de resoldre l’exercici. Cap 

d’aquestes idees es van posar a pràctica. 

7.4.2. Encriptació de la contrasenya 

Un dels aspectes més importants que s’ha de tenir en compte quan es gestiona usuaris d’una 

aplicació és el fet de emmagatzemar de manera segura la informació. És a dir, oferir seguretat 

i confidencialitat de la informació en la base de dades. Així evitar que qualsevol pugui llegir, 

per exemple, les contrasenyes si té accés. 

En l’aplicació es va considerar que la única informació sensible que es guarda dels usuaris és 

la contrasenya. Per conseqüència, es va haver d’investigar diferents algoritmes d’encriptació i 

vaig decidir-me per bcrypt. 

Podríem considerar bcrypt com un algoritme de hash bastant popular per encriptar les 

contrasenyes. Aquest és molt més eficaç i amb un cost inferior respecte altres algoritmes com 

SHA256 o SHA512. 

Un avantatge de bcrypt és la incorporació del salt en el propi algoritme. El salt és un valor de 

bits aleatoris que permet que dues contrasenyes no generin el mateix hash. És a dir, 

normalment els algoritmes de hash reben com entrada la contrasenya i un salt, però hi ha 

l’inconvenient que s’ha de guardar aquest salt a la base de dades. En canvi, amb bcrpyt 

únicament em de guardar el hash generat, ja que el salt es troba en el mateix hash generat. 

 

Figura 9. Estructura d’un hash generat amb bcrpyt. 

  



25 

8. Anàlisi i disseny del sistema 

Una vegada es tenia clar el que havia de fer l’aplicació, definits els requisits es va passar a fer 

l’anàlisi i disseny de l’aplicació. En aquest apartat es descriu l’anàlisi dels requisits de l’aplicació 

en detall i diferents elements del seu disseny. 

8.2. Anàlisi 

D’entrada veurem els tipus d’usuaris i com poden interactuar amb el sistema. He realitzat el 

diagrama de casos d’ús, amb les fitxes corresponents, així com el model de dades del sistema,  

8.2.1. Actors 

Anònim 

Aquest usuari no requereix cap autenticació. Ha de poder únicament: 

• Donar-se d’alta. 

Usuari 

Aquest usuari requereix autenticació. Ha de poder: 

• Iniciar sessió. 

• Tancar sessió. 

• Visualitzar les bases de dades. 

• Visualitzar les taules de les bases de dades. 

• Visualitzar tots els problemes d’una base de dades. 

• Visualitzar tots els problemes. 

• Visualitzar la descripció d’un problema. 

• Resoldre un problema i veure el resultat de la seva execució 

• Visualitzar tots els intents realitzats d’un problema. 

• Visualitzar la solució correcta. 
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8.2.2. Diagrames de casos d’ús 

En aquest apartat, hi ha els principals diagrames de casos d’ús que s’han definit segons les 

funcionalitats dels actors de l’aplicació. 

Casos d’ús de visió general per l’actor Anònim 

 

Figura 10. Diagrama cas d’ús de visió general per l’actor Anònim. 

Casos d’ús de visió general per l’actor Usuari 

 

Figura 11. Diagrama cas d’ús de visió general per l’actor Usuari. 

Diagrama de casos d’ús: Gestió de bases de dades 

 

Figura 12. Diagrama cas d’ús per la gestió de bases de dades. 

 

 



27 

Diagrama de casos d’ús: Gestió de problemes 

 

Figura 13. Diagrama cas d’ús per la gestió de problemes. 

Diagrama de casos d’ús: Gestió d’un problema 

 

Figura 14. Diagrama cas d’ús per la gestió d’un problema. 
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8.2.3. Fitxes de casos d’ús 

Seguidament, tenim les fitxes de casos d’ús dels diagrames mostrats anteriorment amb la seva 

descripció, la precondició i la postcondició, juntament amb el flux principal del que s’ha de 

fer. 

Fitxes de casos d’ús: Registrar-se 

Cas d’ús Registrar-se. 

Descripció L’anònim és dona d’alta a l’aplicació. 

Actors Anònim. 

Precondició L’usuari no està registrat. 

Postcondició L’usuari queda registrat a l’aplicació. 

Flux principal 1. L’usuari entrà a l’aplicació i fa clic al botó de “Registra’t” 

2. L’usuari emplena el formulari amb les seves dades. 

3. L’usuari fa clic al botó “Crear compte” 

4. La pàgina el redirigeix a la pàgina per iniciar sessió. 

Taula 1. Fitxa cas d’ús: Registrar-se. 

Fitxes de casos d’ús: Iniciar sessió 

Cas d’ús Iniciar sessió. 

Descripció Iniciar sessió. 

Actors Usuari. 

Precondició L’usuari ha d’estar registra’t a l’aplicació. 

Postcondició L’usuari entra a l’aplicació amb el seu usuari. 

Flux principal 1. L’usuari entra a l’aplicació i li apareix el formulari d’iniciar sessió. 

2. L’usuari emplena el formulari amb l’usuari i contrasenya. 

3. L’usuari fa clic al botó “Entrar”. 

4. L’usuari entra a l’aplicació amb el seu usuari. 

Taula 2. Fitxa de cas d’ús: Iniciar sessió. 
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Fitxes de casos d’ús: Tancar sessió 

Cas d’ús Tancar sessió. 

Descripció L’usuari tanca la sessió. 

Actors Usuari. 

Precondició L’usuari està autenticat i ha iniciat sessió a l’aplicació. 

Postcondició L’usuari tanca la sessió. 

Flux principal 1. L’usuari fa clic al botó de “Tancar sessió” 

2. L’aplicació tanca la sessió i el redirigeix a la pàgina d’iniciar sessió. 

Taula 3. Fitxa cas d’ús: Tancar sessió. 

Fitxes de casos d’ús: Gestió de bases de dades 

Cas d’ús Llistar bases de dades. 

Descripció L’usuari llista les bases de dades. 

Actors Usuari. 

Precondició L’usuari està autenticat i ha iniciat sessió a l’aplicació. 

Postcondició L’usuari visualitza la llista de bases de dades amb la seva informació. 

Flux principal 1. L’usuari entra a l’aplicació i inicia sessió amb el seu usuari. 

2. L’usuari fa clic al botó de “Bases de dades” en la barra de navegació. 

3. L’usuari visualitza una llista de les bases de dades amb la seva informació i 

té la opció de fer clic. 

Taula 4. Fitxa cas d’ús: Llistar bases de dades. 

Cas d’ús Llistar les taules d’una base de dades. 

Descripció L’usuari llista les taules d’una base de dades en concret. 

Actors Usuari. 

Precondició L’usuari està autenticat i ha iniciat sessió a l’aplicació. 

Postcondició L’usuari visualitza la llista de taules que té una base de dades. 

Flux principal 1. L’usuari entra a l’aplicació i inicia sessió amb el seu usuari. 

2. L’usuari fa clic al botó de “Bases de dades” en la barra de navegació. 

3. L’usuari visualitza una llista de les bases de dades. 

4. L’usuari fa clic a una base de dades. 

5. L’aplicació llista les taules de la base de dades. 

Taula 5. Fitxa cas d’ús: Llista les taules d’una base de dades. 
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Cas d’ús Visualitzar problemes d’una base de dades 

Descripció L’usuari llista tots els problemes d’una base de dades. 

Actors Usuari. 

Precondició L’usuari està autenticat i ha iniciat sessió a l’aplicació. 

Postcondició L’usuari visualitza la llista de problemes que té una base de dades. 

Flux principal 1. L’usuari entra a l’aplicació i inicia sessió amb el seu usuari. 

2. L’usuari fa clic al botó de “Bases de dades” en la barra de navegació. 

3. L’usuari visualitza una llista de les bases de dades. 

4. L’usuari fa clic a una base de dades. 

5. L’aplicació mostra les taules de la base de dades i un botó. 

6. L’usuari fa clic al botó “Problemes”. 

7. L’aplicació llista tots els problemes de la base de dades. 

Taula 6. Fitxa cas d’ús: Llista els problemes d’una base de dades. 

Fitxes de casos d’ús: Gestió de problemes 

Cas d’ús Llistar problemes. 

Descripció L’usuari llista tots els problemes. 

Actors Usuari. 

Precondició L’usuari està autenticat i ha iniciat sessió a l’aplicació. 

Postcondició L’usuari visualitza tots els problemes. 

Flux principal 1. L’usuari entra a l’aplicació i inicia sessió amb el seu usuari. 

2. L’usuari fa clic al botó de “Problemes” en la barra de navegació. 

4. L’aplicació llista tots els problemes. 

Taula 7. Fitxa cas d’ús: Llistar problemes. 

 

Cas d’ús Filtrar problemes. 

Descripció L’usuari filtra tots els problemes segons els filtre escollit. 

Actors Usuari. 

Precondició L’usuari està autenticat i ha iniciat sessió a l’aplicació. 

Postcondició L’usuari filtra la llista de problemes. 

Flux principal 1. L’usuari entra a l’aplicació i inicia sessió amb el seu usuari. 

2. L’usuari fa clic al botó de “Problemes” en la barra de navegació. 
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3. L’aplicació llista tots els problemes. 

4. L’usuari escull alguna opció de filtrar per dificultat o base de dades. 

5. L’aplicació filtra la llista de problemes pel filtre seleccionat. 

Taula 8. Fitxa cas d’ús: Filtrar problemes. 

 

Cas d’ús Ordenar problemes. 

Descripció L’usuari ordena els problemes pels diferents camps de la taula. 

Actors Usuari. 

Precondició L’usuari està autenticat i ha iniciat sessió a l’aplicació. 

Postcondició L’usuari visualitza la llista de problemes ordenat. 

Flux principal 1. L’usuari entra a l’aplicació i inicia sessió amb el seu usuari. 

2. L’usuari fa clic al botó de “Problemes” en la barra de navegació. 

3. L’aplicació llista tots els problemes. 

4. L’usuari escull un camp de la taula per ordenar. 

5. L’aplicació mostra la llista de problemes ordenada pel camp seleccionat. 

Taula 9. Fitxa cas d’ús: Ordenar problemes. 

Fitxes de casos d’ús: Gestió d’un problema 

Cas d’ús Visualitzar problema. 

Descripció L’usuari visualitza el problema. 

Actors Usuari. 

Precondició L’usuari està autenticat i ha iniciat sessió a l’aplicació. 

Postcondició L’usuari visualitza un problema. 

Flux principal 1. L’usuari entra a l’aplicació i inicia sessió amb el seu usuari. 

2. L’usuari fa clic al botó de “Problemes” en la barra de navegació. 

4. L’aplicació llista tots els problemes. 

5. L’usuari fa clic a un problema en concret. 

6. L’aplicació mostra tota la informació del problema per poder resoldre’l. 

Taula 10. Fitxa cas d’ús: Visualitzar problema. 
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Cas d’ús Llistar respostes. 

Descripció L’usuari llistar totes les respostes entrades d’un problema. 

Actors Usuari. 

Precondició L’usuari està autenticat i ha iniciat sessió a l’aplicació. 

Postcondició L’usuari visualitza la llista de respostes entrades d’un problema. 

Flux principal 1. L’usuari entra a l’aplicació i inicia sessió amb el seu usuari. 

2. L’usuari fa clic al botó de “Problemes” en la barra de navegació. 

4. L’aplicació llista tots els problemes. 

5. L’usuari fa clic a un problema en concret. 

6. L’usuari fa clic al botó de “Respostes”. 

7. L’aplicació llista totes les respostes entrades de l’usuari del problema. 

Taula 11. Fitxa cas d’ús: Llista respostes. 

 

Cas d’ús Visualitzar solució. 

Descripció L’usuari visualitza la solució d’un problema. 

Actors Usuari. 

Precondició L’usuari està autenticat i ha iniciat sessió a l’aplicació. 

Postcondició L’usuari visualitza la solució del problema. 

Flux principal 1. L’usuari entra a l’aplicació i inicia sessió amb el seu usuari. 

2. L’usuari fa clic al botó de “Problemes” en la barra de navegació. 

4. L’aplicació llista tots els problemes. 

5. L’usuari fa clic a un problema en concret. 

6. L’usuari fa clic al botó de “Solució”. 

7. L’usuari visualitza la solució del problema. 

Taula 12. Fitxa cas d’ús: Visualitzar la solució. 

 

Cas d’ús Solucionar problema. 

Descripció L’usuari soluciona el problema. 

Actors Usuari. 

Precondició L’usuari està autenticat i ha iniciat sessió a l’aplicació. 

Postcondició L’usuari soluciona el problema. 

Flux principal 1. L’usuari entra a l’aplicació i inicia sessió amb el seu usuari. 
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2. L’usuari fa clic al botó de “Problemes” en la barra de navegació. 

4. L’aplicació llista tots els problemes. 

5. L’usuari fa clic a un problema en concret. 

6. L’usuari introdueix la seva consulta i fa clic al botó de “Solucionar”. 

7. L’aplicació mostra el resultat de l’usuari, el resultat esperat i si la solució 

entrada és correcta. 

Taula 13. Fitxa cas d’ús: Solucionar problema. 
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8.2.4. Model de dades 

Una vegada analitzats els diferents requisits i tenim clar el que volem, podem passar a definir 

el model de dades. Abans de definir el model de la base de dades, em d’analitzar quina és la 

informació que volem emmagatzemar segons els requeriments que s’han plantejat. La 

informació que volem guardar és: 

• El sistema ha de guardar les dades d’un usuari, com per exemple, l’usuari i 

contrasenya. 

• El sistema ha de guardar les dades respecte a la base de dades de problemes. Aquest 

pot tenir un nom i una petita descripció. 

• Cada base de dades està formada de diferents taules que també s’han de guardar. 

De cada taula podem guardar el nom i un esquema que representi model de la taula. 

• El sistema ha de guardar tots els exercicis relacionats amb una base de dades. Per 

cada problema hem de guardar un títol, un enunciat, la solució del problema i un 

esquema del valor esperat. 

• El sistema ha de guardar una taula que defineixi els diferents tipus de problemes. 

• El sistema ha de guardar les respostes dels usuaris. Hem de guardar la consulta de 

l’usuari, la hora en que s’ha fet i si la resposta és correcta o no. 

Un cop analitzat les dades que volem guardar, podem definir el model de la base de dades. 
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Taula 14. Model de la base de dades. 

A continuació, es descriurà de manera més detallada els camps i el tipus d’informació que es 

guarda a cada taula: 

Taula user: Conté totes les dades d’un usuari. 

Camps (usuari_id, username, password, created) 

Camp Tipus Null Clau Extra 

usuari_id int NO Primary auto_increment 

username varchar NO - - 

password varchar NO - - 

created datetime YES - - 

Taula 15. Taula user. 

• El camp username és el nom d’usuari. 

• El camp password és la contrasenya de l’usuari. Aquest està encriptat amb bcrypt, un 

algoritme de hash. 

• El camp created és la data quan es va registrar l’usuari. 

 

Taula database_info: conté la informació de les bases de dades. 
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Camps (database_info_id, title, description, number_tables, number_problems) 

Camp Tipus Null Clau Extra 

database_info_id int NO Primary auto_increment 

title varchar NO - - 

description varchar NO - - 

number_tables int NO - - 

number_problems int NO - - 

Taula 16. Taula database_info. 

• El camp title és el nom de la base de dades. 

• El camp description és una petita descripció de la base de dades. 

• Els camps number_tables i number_problems és el número de taules i número de 

problemes, respectivament, que té la base de dades. 

Taula type: conté el tipus de consulta que es tracta. 

Camps (type_id, name) 

Camp Tipus Null Clau Extra 

type_id int NO Primary auto_increment 

name varchar NO - - 

Taula 17. Taula type. 

• El camp name és el nom dels diferents tipus de problemes. 

Taula problem: conté tota la informació dels problemes. 

Camps (problem_id, database_id, type_id, title, description) 

Camp Tipus Null Clau Extra 

problem_id int NO Primary auto_increment 

database_id int NO Foreign - 

type_id int NO Foreign - 

title varchar NO - - 

description text NO - - 

Taula 18. Taula problem. 
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• Els camps database_id i type_id són l’identificador d’una base de dades a la que 

pertany i el tipus de problema, respectivament. 

• El camp title és el títol del problema. 

• El camp description és la descripció/enunciat del problema. 

Taula solution: conté tota la informació respecte a la solució d’un problema. 

Camp Tipus Null Clau Extra 

solution_id int NO Primary auto_increment 

problem_id int NO - - 

solution varchar NO - - 

scheme_table text NO - - 

Taula 19. Taula solution. 

• El camp problem_id és l’identificar d’un problema. 

• El camp solution és guarda la solució correcta del problema. La solució és una consulta 

SQL que servirà per comprar la resposta del usuari. 

• El camp sheme_table serveix per guardar una representació de la taula resultant amb 

els camps i tipus en format text. És a dir, serveix perquè l’usuari pugui veure quins 

camps ha de retornar. 

Taula answer: conté la informació de la resposta d’un usuari per un problema. 

Camps (answer_id, problem_id, user_id, query, correct, date) 

Camp Tipus Null Clau Extra 

answer_id int NO Primary auto_increment 

problem_id int NO Foreign - 

user_id int NO Foreign - 

query text NO - - 

correct tinyint NO - - 

date datetime NO - - 

Taula 20. Taula answer. 

• Els camps problem_id i user_id són els identificadors del problema i l’usuari de la 

resposta. 
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• El camp query és la consulta SQL que ha entrat l’usuari. 

• El camp correct és un booleà per saber si la solució proposada per l’usuari és correcta. 

El camp està representat per 0 i 1, incorrecte o correcte, respectivament. 

• El camp date és la data en que l’usuari va entrar la seva resposta al problema. 

Taula table_info: conté la informació d’una taula. 

Camps (table_info_id, database_id, name, scheme_table) 

Camp Tipus Null Clau Extra 

table_info_id int NO Primary auto_increment 

database_id int NO Foreign - 

name varchar NO - - 

scheme_table varchar NO - - 

Taula 21. Taula table_info. 

• El camp database_id és l’identificador de la base de dades a la que pertany la taula. 

• El camp name és el nom de la taula. 

• El camp scheme_table serveix per guardar una representació de la taula amb els 

camps i tipus en format text. 

 

Figura 15. Exemple del contingut del camp scheme_table. 

Taula problem_table_info: Conté la informació respecte a la relació N:M de les taules problem 

i table_info. 

Camps (problem_table_info_id, problem_id, table_info_id) 

Camp Tipus Null Clau Extra 

problem_table_info_id int NO Primary auto_increment 

problem_id Int NO Foreign - 
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table_info_id int NO Foreign - 

Taula 22. Taula problema_table_info. 

• Els camps problem_id i table_info_id són els identificadors de problema i taula, 

respectivament. 
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8.3. Disseny de les interfícies 

Una vegada que tenim el disseny de la base de dades, els requisits i els diagrames i fitxes de 

cas d’ús ens podem disposar a dissenyar les interfícies de l’aplicació. 

8.3.1. Pantalla d’iniciar sessió 

 

Figura 16. Pantalla d’iniciar sessió. 

La pantalla d’iniciar sessió només hauria de tenir el formulari amb usuari i contrasenya i un 

botó per poder entrar a l’aplicació. 

8.3.2. Pantalla de registrar-se 

 

Figura 17. Pantalla per registrar-se. 
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La pantalla per registrar-se ha de tenir un formulari per crear un usuari i un botó per confirmar 

l’acció. 

8.3.3. Pantalla de bases de dades 

 

Figura 18. Pantalla amb la llista de bases de dades. 

Un cop dins de l’aplicació, s’haurà de veure en la part superior la barra de navegació amb 

botons per portar-nos a les diferents pantalles de l’aplicació i un altre botó per tancar la sessió. 

En la pantalla principal es veurà el llistat de les bases de dades disponibles per la realització 

d’exercicis. Quan fem clic ens haurà de portar a la pantalla d’una base de dades. 
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8.3.4. Pantalla d’una base de dades 

 

Figura 19. Pantalla d’una base de dades. 

En aquesta pantalla s’accedeix quan és fa clic en una base de dades. En aquesta pantalla 

mostrarem informació respecte a les taules que té la base de dades. Quan fem clic una taula 

ens haurà de mostrar les dades de la taula. 

8.3.5. Pantalla de problemes 

 

Figura 20. Pantalla de la llista de problemes. 

Podem accedir a aquesta pantalla a partir del menú de navegació. En aquesta pantalla 

mostrarem un llistat amb tots els problemes disponibles. També, hi ha haurà la opció de poder 

filtrar els problemes. 
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8.3.6. Pantalla d’un problema 

 

Figura 21. Pantalla d’un problema. 

Aquesta serà la pantalla més interessant per l’usuari. Aquí l’usuari pot intentar resoldre un 

problema que hagi triat. En la part esquerrà es trobarà l’enunciat i la informació necessària 

perquè l’usuari pugui treballar. En la part dreta tindrà un bloc de text per escriuré la seva 

consulta SQL. Just amunt, té diferents botons que tenen la següent funcionalitat: 

• Descripció: mostrar l’enunciat del problema. 

• Respostes: mostrar tots els intents de l’usuari. 

• Solució: mostrar la resposta del problema. 

• Solucionar: l’usuari executarà la seva resposta. 
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9. Implementació i proves 

Un cop s’ha fet l’anàlisi de les funcionalitats de l’aplicació i del disseny del sistema i d’haver 

decidit les llibreries i programari que s’ha fet ús, en aquest apartat tractarem diferents aspectes 

de desenvolupament de l’aplicació i els problemes que hagin sorgit. 

Tal com s’havia comentat anteriorment, s’ha utilitzat Angular per la part del frontend, Golang 

pel backend  i com sistema de gestió de bases de dades s’ha utilitzat MySQL. 

9.1. Creació de la base de dades 

D’entrada comencem amb la creació de la base de dades. Per crear la base de dades he 

utilitzat DBeaver. DBeaver és una aplicació que s’utilitza com a client de bases de dades SQL. 

Aquesta eina ha sigut molt pràctic per crear les bases de dades i les taules corresponents. 

Permet gestionar diferents bases de dades i taules alhora i fa senzill visualitzar les dades. A 

continuació, explicaré pas a pas la creació d’una base de dades amb les seves taules. 

Primer cal obrir DBeaver i crear la connexió amb el servidor de base de dades, en el nostre 

cas MySQL. Un cop connectats podem veure la següent informació de la connexió: 

 

Figura 22. Visualització d’una connexió a un servidor. 

Si fem clic dret sobre Databases, com a la imatge anterior mostrada, ens dona l’opció de crear 

una base de dades. 

 

Figura 23. Formulari per crear una base de dades. 
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En aquest formulari només cal entrar el nom de la base de dades i seleccionar les diferents 

opcions que es poden configurar. En el nostre cas, s’ha deixat tot per defecte. Un cop decidit 

el nom de la base de dades, fem clic al botó “Aceptar”. Si tot ha anat correcte ens mostrarà 

la següent pantalla. 

 

Figura 24. Visualització d’una base de dades. 

Un cop creat la base de dades, fem clic dret sobre Tables i tenim la opció de crear una taula. 

Quan fem clic a crear una taula se’ns obrirà la següent pantalla. 

 

Figura 25. Crear taula. 

En aquesta pantalla tenim l’opció de posar un nom a la nova taula i, també, afegir les diferents 

columnes de la taula i poder configurar-les segons si es una clau primària o clau forana. 

DBeaver també permet afegir, eliminar i modificar les dades de les taules amb la interfície del 

programa. Aquestes funcionalitats han sigut molt pràctic per poder realitzar proves i afegir a 

mà algunes dades segons feien falta. 
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9.1.1. Creació d’un usuari restringit 

Tal com havia comentat en les decisions del projecte, l’aplicació està restringit a exercicis de 

només consultes SELECT. Per aquest motiu, hem de restringir les accions dels usuaris amb la 

base de dades, i així evitar també que l’usuari pugui eliminar dades sense permís. 

Per tant, per crear un usuari podem utilitzar DBeaver. 

 

Figura 26. Creació d’un usuari amb DBeaver. 

En el formulari de creació d’un usuari et demana un nom d’usuari i el host del servidor. 

A continuació, un cop creat l’usuari, amb la següent comanda només donem permís a un 

usuari per realitzar consultes SELECT en una base de dades: 

GRANT SELECT ON db_name.* TO user_name@host_name; 

Per verificar que tot està configurat correcte, podem executar la següent comanda: 

SHOW GRANTS FOR user_name@host_name; 

I verifiquem que l’usuari creat tingui els següents permisos: 

 

Figura 27. Permisos d’usuari. 

Si volguéssim afegir una altra base de dades amb taules per resoldre exercicis. Doncs, hauríem 

d’executar la primera comanda amb el nom de la base de dades en qüestió. 

Finalment, per garantir que l’usuari només fa consultes SELECT hem d’utilitzar aquest usuari 

que hem creat en totes consultes dels usuaris de la nostra aplicació. 

 



47 

9.2. Desenvolupament del backend 

En aquest punt, comentarem només els aspectes més importants del desenvolupament del 

backend amb Go. 

9.2.1. Estructura del projecte 

Per estructurar les carpetes del projecte s’ha seguit el layout estàndard de Go. Aquest 

estàndard defineix els diferents noms de les carpetes, la seva funcionalitat i com s’ha 

d’estructurar. En el nostre cas, l’estructura del projecte ha acabat d’aquesta manera: 

 

Figura 28. Estructura de carpetes del backend amb Go. 

La funcionalitat de les diferents carpetes són les següents: 

• cmd: aplicació main del projecte. 

• configs: fitxers de configuració del projecte. 

• internal: són les llibreries privades de l’aplicació. 

- api: servidor HTTP. 

- app: llibreries privades per arrancar l’aplicació.. 

• pkg: són les llibreries públiques que poden ser utilitzades per aplicacions externes. 

- auth: mòdul encarregat de l’autenticació. 

- config: mòdul encarregat de la lectura de fitxers de configuració. 

- database: mòdul encarregat de les diferents bases de dades d’exercicis. 
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- jwt: llibreria d’utilitats de JWT. 

- listing: mòdul encarregat de llistar diferents informacions de l’aplicació. 

- problem: mòdul encarregat dels exercicis. 

- solve: mòdul encarregat de solucionar els exercicis. 

- storage: mòdul encarregat de la connexió amb la base de dades. 

9.2.1. Desenvolupament del JWT 

Per gestionar les sessions dels usuaris es va utilitzar JWT. De manera que el nostre servidor 

backend és stateless, és a dir, no guardem cap informació de les sessions dels usuaris en la 

base de dades. 

Quant un usuari inicia sessió a la nostra aplicació aquest fa una petició al backend. Els passos 

que segueix són els següents: 

 

Figura 29. Codi en Go per iniciar sessió. 

Primer, es verifica que l’usuari existeix. Seguidament s’obté de base de dades l’usuari i és 

verifica que la contrasenya sigui correcte. Si la contrasenya introduïda per l’usuari és correcta 

es crea el token i es retorna cap a l’aplicació frontend. 
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Figura 30. Codi en Go per crear un token. 

Per la creació del token hem afegit al contingut del token l’identificador i nom d’usuari i la 

data de caducitat del token.  

Per altra part, cal tenir en compte que l’aplicació frontend és l’encarregat de gestionar el token 

i d’enviar en totes les peticions el token en la capçalera, altrament el backend rebutjarà les 

peticions. 

9.2.2. Resolució dels problemes 

En aquest punt tractarem el desenvolupament de la resolució de problemes i la 

implementació. 

En primer lloc l’usuari des de la interfície de l’aplicació entra la seva consulta SQL i envia una 

petició al backend per verificar el resultat de l’exercici. El backend segueix els següents passos: 

 

Figura 31. Funció de Go per solucionar un problema. 
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Primer, s’obté el problema i la solució del problema de la base de dades. Seguidament, com 

que tenim diferents bases de dades amb les taules on l’usuari treballa, llavors demanem el 

repository segons l’identificador de la base de dades del problema. Aquest repository està 

configurat amb una connexió a una base de dades. Aquest repository ens permet fer les 

nostres consultes a la base de dades. 

A continuació, a partir de la solució del problema intentem verificar la solució de l’usuari amb 

el paquet validator. 

 

Figura 32. Codi amb Go per verificar una resposta de l’usuari. 

La funció Solve del paquet validator executa la consulta de l’usuari i la consulta de la resposta 

correcta del problema. Per últim, es verifica que els resultats siguin iguals. La verificació 

d’igualtat verifica cada fila i cada columna en el mateix ordre.  

Finalment, es guarda la resposta de l’usuari a la base de dades i es retorna el resultat de la 

consulta al frontend. 

9.3. Desenvolupament del frontend 

El desenvolupament del frontend es va realitzar amb Angular. El codi del client no té massa 

misteri, només realitza les peticions al backend i després aquest les rep per mostrar-les d’una 

manera més visual. 

Podem destacar que el frontend s’encarrega de guardar el token generat en la memòria del 

navegador. Aquest token es guarda en la memòria de sessió del navegador. D’aquesta 

manera es pot accedir al token en qualsevol moment i així poder verificar l’autenticitat de 

l’usuari en les peticions realitzades al backend. 
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10. Implantació i resultats 

10.1. Procés d’implantació 

El procés de desenvolupament del projecte s’ha dut a terme de manera local i no s’ha pensat 

en desplegar l’aplicació en un servidor. Així doncs, totes les proves realitzades s’han fet, també, 

de manera local.  

El principal problema de l’aplicació és la falta d’exercicis. El cost de crear les bases de dades i 

afegir els diferents exercicis és alt, ja que tota aquesta informació s’ha d’afegir a mà a la base 

de dades. De manera que per falta de temps de moment l’aplicació té pocs exercicis. 

No obstant, explicaré el procés de desplegament del client i el servidor en locla. Primer de 

tot, cal tenir en consideració que fan falta les següents dependències per poder desplegar-

ho: 

• NodeJS 

• MySQL 

• Golang 

• NPM (Node package manager) 

Per arrancar el servidor cal tenir instal·lat la versió 1.18 de Golang. Després, podem realitzar 

les següents comandes per executar el servidor: 

# cd cmd/capysql 

# go run . 

El servidor s’arrancarà en localhost en el port 8080. 

Per arrancar el client de manera local s’ha de seguir els següents passos: 

1. Dins del projecte d’Angular s’ha d’instal·lar els paquets amb la següent comanda: 

# npm install 

2. Un cop instal·lat ja es pot arranca: 

# npm start 
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3. L’aplicació s’engegarà per defecte en localhost en el port 4200. 

4. Si és volgués els fitxers estàtics de l’aplicació s’hauria d’executar: 

# ng build  

Amb els fitxers estàtics es podria configurar un servidor nginx per exposar l’aplicació a la xarxa 

exterior. 

10.2. Resultats 

Tots els objectius que s’havien plantejat en el projecte s’han assolit, obtenint una aplicació 

desenvolupada completament amb totes les funcionalitats que s’havien pensat, Com ja havia 

comentat, l’aplicació en aquest moment no està funcionant en cap àmbit real, però es 

mostrarà diferents exemples del funcionament de l’aplicació per així comprovar els resultats 

obtinguts. 

Per començar començarem amb la pantalla de registrar-se i iniciar sessió. Aquestes pantalles 

no tenen cap complicació. Per començar a utilitzar l’aplicació ens hem de crear un compte. 

 

Figura 33. Pantalla per registrar-se. 

Un cop creat el compte, aquest ens redirigeix a pantalla d’iniciar sessió. Ara només cal introduir 

l’usuari i contrasenya del compte creat. 
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Figura 34. Pantalla d’iniciar sessió. 

Tot seguit, entrarem a l’aplicació i la primera pantalla que se’ns mostra són les bases de dades 

disponibles. 

 

Figura 35. Pantalla amb les bases de dades. 

Podem veure que tenim diferents opcions en la barra de navegació. Podem accedir a la llista 

de bases de dades, que és la pantalla mostrada, a la llista de problemes o tancar la sessió. 

Si fem clic a una base de dades, podrem visualitzar les diferents taules i problemes per aquella 

base de dades. En canvi, si volguéssim mostrar tots els problemes, podem accedir des de la 

barra de navegació a la secció de “Problemes”. 
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Figura 36. Pantalla amb la llista de tots el problemes. 

En aquesta pantalla de problemes tenim l’opció de filtrar per base de dades i per la seva 

tipologia. També, podem ordenar alfabèticament els diferents camps de la taula. Accedim a 

al primer problema per mostrar un exemple de resolució. 

 

Figura 37. Pantalla d’un problema per solucionar. 

En aquesta pantalla trobem la descripció del problema en la part esquerra i un bloc de text 

per escriure la consulta en la part dreta. En la descripció tenim les taules que hem d’utilitzar 

per resoldre l’exercici, en aquest cas només la taula “Persona”, un enunciat per saber què s’ha 

de fer i, per últim, es mostra un exemple de resposta. L’exemple de resposta serveix perquè 

l’usuari pugui saber quins camps ha de retornar. 
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Figura 38. Consulta SQL. 

Escrivim la nostra consulta per solucionar l’exercici i fem clic al botó “Solucionar”. 

 

Figura 39. Resultat del problema. 

L’aplicació ens mostrarà el resultat de l’execució de la consulta de l’usuari i el resultat correcte que 

s’esperava. Si la solució es correcte es mostrarà el text de “Correcte” just a sota, altrament mostrarà 

“Incorrecte”. 

Si accedim a la pestanya de respostes  fent clic al botó “Respostes”, podrem visualitzar totes les 

respostes entrades per aquest problema. 
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Figura 40. Respostes del problema. 

Per últim, el següent exercici és un exemple una mica més complicat amb JOINS. 

L’exercici següents ens demana retornar un llistat amb el nom i els dos cognoms dels 

professors que no imparteixen cap assignatura. 

 

Figura 41. Taules per realitzar l’exercici. 

Si executem la següent comanda obtenim que el resultat és incorrecte. 

 

Figura 42. Consulta incorrecte del problema. 
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La resposta no està del tot malament, però fa falta només mostrar el nom i els dos cognoms 

i, també, mostrar aquells professors que no tenen cap assignatura. Si observem la taula 

resultat podem observar que ens mostra lo següent: 

 

Figura 43. Resultat de l’execució. 

Hi ha alguns professors amb identificador d’assignatura i alguns que no. Per només mostrar 

aquells professors que no imparteixen cap assignatura cal indicar que l’identificador de 

assignatura és NULL. 

 

Figura 44. Consulta correcte del problema. 

D’aquesta manera obtenim la taula resultat i una resposta correcte. 

 

Figura 45. Resultat correcte del problema. 
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11. Conclusions 

L’objectiu del projecte era desenvolupar una aplicació web perquè els alumnes o qualsevol 

professional de l’àmbit informàtic pugui posar en pràctica els seus coneixements en SQL 

resolent exercicis. Tots els requisits del projecte que s’havien planificat s’han pogut assolir de 

manera satisfactòria.  

Per altra banda, m’ha agradat poder practicar Golang, crec que ha sigut una molt bona elecció 

pel projecte plantejat. Amb el desenvolupament d’aquest projecte he pogut posar en pràctica 

els meus coneixements de programació en diferents llenguatges: 

• HTML 

• CSS 

• Javascript 

• SQL 

• Framework d’Angular 

• Golang 

Tenint en compte que el desenvolupament del projecte s’ha fet en un temps curt, estic satisfet 

amb els resultats obtinguts. Per últim, trobo que és una aplicació bàsica per només resoldre 

consultes amb SELECT i que l’aplicació podria tenir més funcionalitats que per falta de temps 

no s’han implementat. Tot i així, penso que l’aplicació pot ser la base per futures millores. 
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12. Treball futur 

Com a treball futur hi ha moltes millores possibles i, també funcionalitats que podrien millorar 

la interacció de l’usuari amb l’aplicació. 

• Implementació d’exercicis amb sentencies UPDATE, INSERT i DELETE de SQL. 

• Que els usuaris puguin gestionar les dades de perfil. 

• Que els usuaris puguin visualitzar quins exercicis tenen fets i quins els falten. 

• Que els usuaris puguin veure de manera visual algun tipus de progrés dels exercicis. 

• Afegir una nova secció en l’aplicació amb temari per aprendre SQL. 

• Que els usuaris puguin visualitzar les dades guardades en les taules amb les que 

realitzen els exercicis. 

• Afegir un nou usuari amb rol de professor que tingui la capacitat de gestionar els 

usuaris. 

• Poder crear exercicis des de la interfície de l’aplicació. 

• Ampliar els problemes amb la importació de scripts amb taules i dades de diferents 

bases de dades. 
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