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Introducció

Actualment, existeixen moltes formes de compartir fitxers entre els diferents
usuaris de la xarxa. Entre elles la transferència a través de correu electrònic,
de sistemes de missatgeria instantània i/o aplicacions que pengen els fitxers a
servidors temporals. Aquestes aplicacions no solen ser les més adequades si el
fitxer és d’una longitud elevada o si conté informació delicada que no es vol
emmagatzemar en servidors de tercers.

Donats aquests inconvenients, s’ha identificat la necessitat d’implementar un
sistema de transferència de fitxers més segur que no depengui de servidors in-
termediaris per a l’emmagatzematge temporal dels fitxers a compartir.

Objectius

L’objectiu d’aquest treball és construir una aplicació web (amb versions d’escrip-
tori i mòbil per a diferents S.O.) que permeti la transferència de fitxers entre
dos usuaris directament (és a dir, amb una arquitectura peer-to-peer). L’usuari
emissor s’identificarà i podrà enviar un fitxer a un dispositiu de la seva llista
de dispositius agregats. El dispositiu (receptor) al que s’enviï el fitxer rebrà una
notificació, que en ser acceptada farà que s’uneixi a la sala de transferència. Per
agregar un dispositiu es farà servir un enllaç, i a través d’una API es podran
agregar dispositius entre ells i s’actualitzarà la informació del dispositiu recep-
tor en cas que sigui necessari.

WebRTC (Web Real-Time Communications) és un projecte de codi obert – pro-
mogut per Google, Mozilla i altres – que permet comunicacions en temps real
plug-ins a través d’una API en JavaScript. Facilita les aplicacions de trucades de
veu, vídeo, xat i compartiment d’arxius entre navegadors [1].

Es vol dissenyar una interfície senzilla, còmode i intuïtiva per l’usuari final. Així
doncs, les diverses tasques que s’han de realitzar en aquest projecte són:

• Estudi de la transferència de fitxers a través de WebRTC.

• Estudi dels servidors de senyalització per tal de connectar els usuaris entre
si.

• Disseny i desenvolupament de la interfície web de l’aplicació.

• Comprovació del funcionament de l’aplicació en diferents dispositius.



2

• Desenvolupament d’una API REST per tal de facilitat la comunicació entre
la base de dades i l’aplicació.

• Desenvolupament d’un sistema d’intercanvi de fitxers a través de WebRTC.

• Conversió de l’aplicació web a aplicacions mòbil i d’escriptori.

• Desenvolupament d’un sistema per a mostrar les notificacions de transfe-
rència al mateix dispositiu.

Per al desenvolupament del projecte s’ha utilitzat la següent arquitectura (ve-
geu la Fig. 1):

Figura 1: Arquitectura del projecte.

Al servidor al núvol hi trobem l’aplicació web i l’API. Per tal que els usuaris es
puguin connectar de manera Peer-to-Peer és necessari que utilitzin un servidor
STUN/TURN per poder saber l’IP@PORT on l’altre usuari s’hauria de connectar.

Marc de treball i requisits funcionals

Per a la realització d’aquest projecte, s’han utilitzat entorns de desenvolupament
i llibreries comunament empleades per la creació de llocs web. El projecte s’ha
dut a terme en un servidor al núvol gratuït tot i que s’hauria pogut realitzar en
un de local.

La implementació s’ha dut a terme utilitzant principalment:
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• Node.js com a entorn.

• Express.js com a framework.

• CertBot per a l’obtenció d’un certificat TLS.

• Visual Studio Code, com a editor de codi.

• Insomnia com a Client d’API REST.

• MongoDB com a sistema de gestió de bases de dades.

La transferència de fitxers s’ha aconseguit realitzar utilitzant WebRTC, un pro-
jecte de codi obert i gratuït que té com a objectiu incorporar capacitats de veu,
dades, vídeo i missatgeria instantània en temps real mitjançant d’APIs en JavaS-
cript dins dels navegadors web.

Per tal de poder fer la connexió entre els 2 usuaris s’utilitza un servidor de
senyalització (Signaling Server), aquest gestiona un seguit de missatges per tal
que es puguin connectar entre ells (peer-to-peer).

L’aplicació pot ser utilitzada per 2 tipus d’actors: l’usuari identificat i l’usuari no
identificat. En el moment en què es crea la sala de transferència (on s’enviarà el
fitxer), tots els usuaris són tractats com a usuaris no identificats. Identificar-se
serveix per poder notificar a les teves amistats i que aquestes et notifiquin.

Els requisits funcionals que ofereix l’aplicació segons el tipus d’actor són els
següents:

• Usuari no identificat

– Identificar-se (iniciar sessió).

– Registrar-se.

– Crear una sala de transferència.

– Unir-se a una sala de transferència.

– Connectar-se amb l’altre usuari.

– Carregar un fitxer.

– Baixar un fitxer.

• Usuari identificat
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– Crear una sala de transferència enviant una notificació a l’amistat
amb qui compartir el fitxer.

– Crear una sala de transferència per a un usuari no identificat (no
registrat).

– Afegir una amistat.

– Tancar sessió.

– Afegir un dispositiu.

– Eliminar un dispositiu.

Per a poder enviar notificacions als usuaris, s’ha utilitzat la tecnologia Web Push
Notificacion. Les notificacions Web Push són notificacions que es poden enviar a
un usuari mitjançant el navegador d’escriptori i el navegador del telèfon mòbil.
Aquests són missatges de tipus alerta que llisquen a l’extrem superior o inferior
dret d’una pantalla d’escriptori, depenent del sistema operatiu. I en el cas dels
dispositius mòbils apareixen d’una manera gairebé idèntica a les notificacions
push enviades des de les aplicacions.

Les notificacions push web s’envien a l’escriptori o a la pantalla del mòbil d’un
usuari cada vegada que el seu navegador està obert, tant si l’usuari es troba al
lloc web com si no.

Per tal d’adaptar l’aplicació web a la seva versió per a mòbils i per escriptori,
s’ha convertit en una Progressive Web App. Una Progressive Web App (PWA), és
un tipus de programari d’aplicació lliure, construït mitjançant tecnologies web
comunes, com ara HTML, CSS, JavaScript i WebAssembly. Està pensat per funci-
onar en qualsevol plataforma amb un navegador que compleixi els estàndards,
inclosos els dispositius d’escriptori i mòbil. Així doncs, permet convertir una
aplicació de navegador en una aplicació de dispositiu mòbil o d’escriptori de
manera molt senzilla.

Conclusions

Després d’haver finalitzat aquest projecte s’ha pogut concloure diferents aspec-
tes. Dels objectius que s’havien plantejat inicialment al full de projecte:

• La transferència de fitxers a través de WebRTC funciona correctament.

• L’aplicació s’ha dissenyat i desenvolupat amb èxit.
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• L’aplicació funciona en Windows i en Linux, malauradament no funciona
en iOS.

• L’API REST funciona correctament i utilitza un token per autenticar els
usuaris.

• La conversió de l’aplicació web a les seves versions de web i mòbil, s’ha
realitzat amb èxit.

• El sistema per a mostrar notificacions funciona molt bé, cal remarcar que
l’usuari ha de tenir les notificacions al navegador activades.

Per tant, els objectius del projecte s’han pogut assolir.

El treball m’ha servit per aprendre molt, no només pel que fa a l’intercanvi de
fitxers. Dissenyar una aplicació des de zero, implementar una API per tal de
comunicar-la amb la base de dades, afegir-hi el sistema de notificacions push i
utilitzar la tecnologia PWA.

La realització del treball m’ha permès plasmar en un projecte molts dels co-
neixements i aptituds apresos al llarg del grau.
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