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1 Introducció                                                                                                     

La idea d'aquest Treball de Recerca va sorgir quan els companys intercanviàvem resums dels 

apunts de les diferents matèries per tal de preparar futurs examens. Ho fèiem mitjançant el 

MSN Messenger. Quedàvem a certa hora i ens ho enviàvem. A vegades fèiem els resums a 

mitges de manera que calia tornar a coincidir per obtenir la versió final del fitxer.

És en aquest moment quan sorgeix la idea de crear usuaris pels companys al servidor FTP1 

(File Transfer Protocol) que tenia operatiu al meu ordinador des de feia algun temps. Al fer la 

prova es va comprovar que a vegades els companys tenien dificultats per fer alguna de les 

accions amb els arxius.

És per aquest motiu que em va semblar interessant basar el meu Treball de Recerca en la 

creació d'una aplicació informàtica que facilités als estudiants l'intercanvi d'apunts i resums de 

les diferents matèries.

1 Un servidor FTP és un servidor bastat en el  Protocol de Transmisió de Fitxers,  que com el seu nom indica, 
serveix únicament per operar amb fitxers, és a dir, per descarregar-ne i pujar-ne.
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2 Objectius                                                                                                        

La finalitat  d'aquest  Treball  de Recerca és la  creació d'un programa per mitjà  del  qual  els 

alumnes de batxillerat puguin compartir, a través d'Internet, resums o fitxers amb informació 

rellevant sobre les matèries que estan estudiant sense la necessitat de coincidir “en línia”.

Com en qualsevol situació comunicativa calen certs elements bàsics perquè es produeixi la 

“comunicació”. Però, deixant de banda el missatge, el canal i la situació, ens quedem amb dues 

peces clau: l'emissor i el receptor. No tindria sentit, doncs, crear un programa emissor, si no n'hi 

hagués un altre que fes la funció receptor, és a dir, que el pogués escoltar.

És evident que, per dur a terme aquesta tasca, calen dos programes que mantinguin converses 

intercanviant-se els papers d'emissor i de receptor.

Un dels programes, que a l'inici fa de receptor, ha d'ésser instal·lat en un ordinador l'adreça del 

qual  tothom conegui.  Quan ens connectem a Internet,  el  nostre ISP (Proveïdor de serveis 

d'Internet,  normalment  la  nostra  companyia  telefònica)  ens  adjudica  una  adreça  virtual 

anomenada  adreça IP.  Aquesta adreça és un nombre que identifica els ordinadors i  altres 

aparells electrònics en una xarxa.

Per realitzar qualsevol connexió per Internet hem de conèixer l'adreça de l'ordinador al que ens 

volem connectar. Com que seria una feina molt carregosa haver de recordar sèries de nombres 

per poder accedir a una simple pàgina web, existeixen uns servidors anomenats DNS (Servidor 

de Nom de Domini) que enllacen una cadena de caràcters amb una adreça IP. Per exemple, 

quan nosaltres escrivim www.google.com al nostre navegador, aquest, pregunta a un servidor 

DNS la direcció IP de l'ordinador registrat com a google.com després s'hi connecta.

L'ordinador que conté la pàgina web www.google.com i es dedica a enviar-la perquè els usuaris 

d'Internet la puguin veure, s'anomena servidor i pot ser perfectament un ordinador com el que 

tots  tenim a  casa.  De fet,  qualsevol  ordinador  que ofereix  un servei  (pàgines  web,  correu 

electrònic, gestió d'impressores...) rep aquest nom. 

Per poder oferir un servei cal tenir un programa que estigui “escoltant” a l'ordinador servidor de 

manera que quan es connecti algú li pugui respondre amb el que demani. Aquests programes 

també  s'anomenen servidors  i  els  programes  que  s'hi  connecten  i  demanen la  informació 

s'anomenen clients.
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És per això, que els dos programes necessaris per aquest treball són:

– El  client.  És  el  programa  que  té  cada  alumne/a  al  seu  ordinador.  La  seva  funció  és 

connectar-se a un servidor.

– El servidor. És el programa encarregat d'administrar la xarxa de la que formen part tots els 

alumnes (clients). Les seves funcions bàsiques són: gestionar les connexions i respondre a 

les peticions dels clients de la manera més eficaç possible.

L'objectiu del programa client és que l'alumne, a través del seu ordinador, tingui la possibilitat 

de descarregar arxius, afegir-ne de nous, modificar els existents i  fins i  tot valorar el treball 

d'altres companys. 

El del servidor és gestionar les connexions, respondre les peticions dels diferents clients que 

estiguin connectats i administrar els fitxers correctament evitant pèrdues d'informació i fitxers 

falsos.

Podem concloure dient que l'objectiu d'aquest Treball  de Recerca és aconseguir el correcte 

funcionament dels dos programes tant en Internet com en una xarxa domèstica i,  per tant, 

intentar facilitar l'estudi als alumnes de batxillerat.
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3 Programació                                                                                                  

3.1 La necessitat de programar

Des dels seus inicis, la humanitat sempre ha intentat crear màquines (entenem com a màquina, 

una palanca, per exemple) i altres estris per facilitar la seva existència i per fer la vida més 

còmoda i més agradable.

Un programa s'ha de veure com una màquina,  amb la funció de simplificar processos que 

serien molt complexos de realitzar manualment, com, per exemple, ordenar alfabèticament una 

llista amb centenars de dades, la comparació d'aquestes o qualsevol cosa que ens puguem 

imaginar.

Si  a  la  societat  actual  no  existissin  ordinadors  ni  programes  hauríem de  realitzar  tasques 

complexes amb quantitats d'informació exagerades que ens ocuparien molt de temps i poca 

precisió.

3.2 Què fa l'ordinador en realitat?

Normalment,  quan  utilitzem  l'ordinador  realitzem diverses  tasques  alhora:  escoltar  música, 

utilitzar el Word, connectar a Internet... Per tant estem executant diversos programes diferents 

al mateix temps. De fet, això només és una il·lusió. El sistema operatiu s'encarrega d'enviar les 

dades  al  processador  de  tal  manera  que,  tenint  en  conte  la  gran  velocitat  d'aquest  per 

processar-les,  es  crea  l'efecte  que  s'estan  realitzant  dues  o  més  accions  alhora.  Aquesta 

característica amb la que compten alguns sistemes operatius es denomina Multitasca.

Cal comentar que actualment ja estat operatius un nou tipus de processadors anomenats de 

doble nucli que tenen la capacitat de processar dues instruccions independents alhora.

Ara bé. Hi ha un fet ignorat per la majoria d'usuaris que utilitzen un ordinador: quan un usuari 
inicia  un  programa,  el  que  està  fent  en  realitat  és  permetre  l'execució  de  milers 
d'instruccions que comporten accions amb un efecte concret sobre l'ordinador. 
A l'executar aquestes instruccions, cada programa consumeix recursos de l'ordinador, és a dir, 

memòria,  espai  al  disc  dur,  utilització  del  processador...  Fets  que  percebem  com  una 

disminució de la velocitat de l'ordinador.

La quantitat de recursos consumida pels programes ve determinada per les instruccions que ha 

d'executar i aquestes han estat definides prèviament per la persona que ha creat el programa: 

el programador.
El programador, per tal d'indicar-li a la “màquina” quines accions cal realitzar en cada situació, 
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ha utilitzat un llenguatge especial per comunicar-s'hi. Aquest llenguatge especial utilitzat pel 

programador s'anomena llenguatge de programació. 

3.3 El llenguatge de programació

Un llenguatge de programació no és més que un tipus de llenguatge informàtic que s'utilitza per 

donar instruccions a un ordinador, que, com ja ha estat comentat, li indiquen com ha d'actuar 

en determinades situacions.

De llenguatges de programació n'hi ha molts i, com els idiomes al món real, cadascun consta 

d'un conjunt de regles sintàctiques i semàntiques, que no tenen perquè coincidir amb cap altre 

llenguatge. Aquestes regles són molt estrictes per tal que s'interpretin correctament i no donin 

peu a confusions.

Com  s'ha  comentat,  mitjançant  els  llenguatges  de  programació  se  li  donen  instruccions  a 

l'ordinador,  però,  de  fet,  els  ordinadors  no  entenen  directament  aquests  llenguatges  de 

programació,  únicament  entenen  un  llenguatge  inintel·ligible  per  nosaltres  anomenat 

popularment  llenguatge  màquina (o  codi  màquina).  És  un  llenguatge  que  consisteix  en 

cadenes numèriques, en base 2, representades per conveni pel codi binari,  que indiquen a 

l'ordinador  què  ha  de  fer.  El  llenguatge  màquina  és  característic  de  cada  arquitectura  de 

processador2.

Davant la dificultat que comportava programar en llenguatge 

màquina  a  causa  de  l'alt  nivell  de  coneixement  que  se 

n'havia de tenir i  del temps que s'hi havia de dedicar per tal 

de  realitzar  tasques  simples,  els  programadors  varen 

començar a utilitzar abreviatures mnemotècniques (fàcils de 

recordar)  similars  a  l'anglès  que,  tot  i  que  es  continuava 

requerint  un  alt  coneixement  del  processador,  va  facilitar 

enormement  la  programació.  Aquest  llenguatge  en  que 

s'utilitzen abreviatures s'anomena Ensamblador i encara és 

utilitzat avui dia.

Per poder executar un programa escrit  en Ensamblador,  i  en qualsevol llenguatge, s'ha de 

traduir  a  llenguatge  màquina per  tal  que l'ordinador  els  pugui  interpretar.  Per  dur  a  terme 

aquesta  acció  és  necessari  un  programa anomenat  compilador.  El  compilador  tradueix  les 

abreviatures a llenguatge màquina desant la traducció en un fitxer extern (com per exemple un 

2 L'arquitectura del processador és la tecnologia que fa servir aquest per processar les dades. Fins ara, la més 
habitual era l'anomenada x86 utilitzada pels processadors de 32 bits, però amb la introducció dels de 64bits 
l'arquitectura ha canviat a x64.
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.exe en Windows) que la màquina ja pot entendre i per tant executar.

Exemple per a processadors d'arquitectura x86:

Llenguatge màquina: 10110000 01100001
Llenguatge Ensamblador: mov  al, 061h

Aquestes  línies  mostren  la  mateixa  instrucció  escrita  en  llenguatge  màquina  i  en 
Ensamblador:  mouen  el  valor  hexadecimal  61  (en  decimal  és  el  91)  a  un  registre  del 
processador anomenat al.

3.3.1 Compilació i interpretació

Em  explicat  que  per  tal  que  l'ordinador  pugui  interpretar  les  instruccions  escrites  en 

Ensamblador, aquestes s'han de traduir a llenguatge màquina (mitjançant el compilador). Tot i 

que  molts  llenguatges  requereixen  ésser 

compilats per executar-los, no tots actuen de 

la mateixa manera. Això és perquè existeixen 

dues maneres d'executar un programa:

– La  compilació,  que  és  la  utilitzada  per 

l'Ensamblador,  es  duu  a  terme  per  un 

programa anomenat compilador.

– La  interpretació,  duta  a  terme  per  un 

programa anomenat intèrpret.

L'intèrpret  analitza  les  instruccions  del  codi 

font del programa, és a dir, dels arxius que contenen les instruccions escrites pel programador, 

i les tradueix i executa una per una. Això és útil per depurar els errors d'un programa, ja que és 

molt més ràpid que el fet de compilar tot el codi sencer, executar-lo i finalment depurar-lo.

Per altra banda, el  compilador tradueix el programa a codi màquina en un fitxer a part,  de 

manera que, el programa pot funcionar per ell mateix sense necessitat d'un programa auxiliar, 

com seria un intèrpret. L'avantatge que tenen aquest tipus de programes, és que són molt més 

ràpids d'executar ja que no cal traduir les instruccions a codi màquina cada vegada que es vol 

executar.

3.3.2 Nivells

Un programa escrit en llenguatge màquina i en Ensamblador gaudeixen d'alguns avantatges 

respecte a la resta.
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La gran adaptació a l'equip i  la  increïble velocitat  fent  servir  la  mínima memòria en serien 

exemples;  però  també  comporten  inconvenients  els  quals  pesen  més  que  els  avantatges. 

Aquests  inconvenients  són,  principalment,  que  el  codi  és  relatiu  a  cada  arquitectura  de 

processador, cosa que fa que els programes no siguin transportables, i que la dificultat en la 

programació i en la comprensió dels programes és elevada.

És  per  aquest  motiu  que,  a  finals  dels  anys  50,  van  sorgir  un  nou  tipus  de  llenguatges, 

anomenats  de tercera generació  o d'alt nivell.  Aquests nous llenguatges solucionaven els 

inconvenients dels anteriors  cedint una mica dels avantatges.

El  nom  “llenguatges  d'alt  nivell”  pot  portar  a  confusions.  Alt  nivell  no  significa  que  siguin 

superiors, sinó, que tenen un major grau d'abstracció respecte el llenguatge màquina. 

Aquest grau d'abstracció es reflecteix en què, en comptes de tractar amb registres, direccions 

de memòria i les famoses piles d'execució, els llenguatges d'alt nivell utilitzen variables, matrius 

i expressions booleanes i aritmètiques complexes. A més a més, altres característiques com 

trets del llenguatge orientat a objectes (explicat en el següent apartat), rutines per manipular 

cadenes de text i per la lectura i escriptura d'arxius també poden ser-hi presents.

Seguint el criteri de l'anterior definició podem dir, doncs, que els  llenguatges de baix nivell 
són aquells que ofereixen poca o cap mena d'abstracció respecte el llenguatge màquina i per 

tant són més propers al hardware, és a dir, a les peces internes de l'equip.

Fins i tot podem parlar d'un tercer nivell situat entre l'alt i el baix nivell: els  llenguatges de 
nivell mig. A aquest grup hi pertanyeria el C, ja que té trets tant d'alt com de baix nivell.

Tot i això, la classificació en nivells no és tan clara, i la separació entre nivells és una línia molt 

difusa. 

Un programador en un llenguatge d'alt nivell modern podria classificar un altre d'alt nivell antic 

com  a  llenguatge  de  baix  nivell  o,  un  programador  en  Java  pot  considerar  el  C  com  un 

llenguatge de baix nivell,  mentre que un programador en Ensamblador el  consideraria d'alt 

nivell i, fins i tot, un altre programador en Python podria considerar el Java de baix nivell.

3.3.3 Programació Orientada a Objectes

La programació orientada a objectes és un mètode de 

programació on un programa és vist  com un conjunt 

d'objectes  que  funcionen  com  “mini-programes” 

independents amb la capacitat d'interactuar entre ells. 
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Més tècnicament, podem dir que un objecte és la instància d'una classe, és a dir, la instància 

d'un conjunt abstracte de dades que conté, a més, les instruccions necessàries per accedir a 

elles.

El primer llenguatge que va ser dissenyat per facilitar la programació orientada a objectes va 

ser el Simula (Simulation Language) que serà descrit més endavant.

3.3.4 Historia dels llenguatges

3.3.4.1 La màquina analítica

Charles Babbage (1791 – 1871), inventor i matemàtic anglès, va ser 

el primer en tenir la idea de fer una màquina programable. Abans, 

però,  va  dissenyar  altres  ginys  com  la  Màquina  Diferencial,  un 

aparell capaç de realitzar càlculs matemàtics senzills fent servir un 

mètode anomenat Mètode de les Diferències. 

Després de la Màquina Diferencial, entre l'any 1833 i el 1842 va 

començar a desenvolupar el seu projecte més famosa: la Màquina 
Analítica, que ja era programable i és considerada actualment com 

el primer ordinador del món.

El  seu disseny està  basat  en  el  teler  de  Joseph  Marie  Jacquard,  que  feia  servir  targetes 

perforades per determinar com s'havien de fer les costures. Babbage decidí utilitzar les targetes 

perforades per indicar a la màquina quin càlcul calia realitzar (sumar, restar, multiplicar...). La 

creació d'un prototip de la Màquina Analítica es va iniciar l'any 1835, però, no es va acabar per 

problemes de finançament.

Babbage va trobar recolzament en la comtessa de Lovelace, Lady 

Ada Augusta Byron King (1815 – 1852), més coneguda com Ada 

Lovelace. Ella, per mitjà d'una conferència de Dionysus Lardner, va 

conèixer  l'existència del  projecte de Babbage i  s'hi  interessà.  En 

aquell  moment  i  amb  només  17  anys,  Lady  Ada  va  entrar  en 

contacte amb Babbage.

Lady Ada era una persona molt intel·ligent i amb un gran talent per 

les  màquines.  Va  solucionar  molts  dels  problemes  residents  al 

disseny de Babbage i, fins i tot, va dissenyar un programa per la 

Màquina Analítica capaç de calcular els valors dels nombres de  

Bernouilli.
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Lady Ada i Charles Babbage van lluitar per tirar endavant el projecte, i van publicar notes força 

influents  sobre  la  Màquina  Analítica.  Ella  signava  amb  les  seves  inicials,  per  por  a  la 

discriminació sexual, i s'autoanomenava analista: un concepte molt revolucionari per l'època. 

Mentrestant, Charles Babbage declarava que Lady Ada era només una simple transcriptora de 

les seves pròpies idees i  no va ser fins molt  més tard que es va descobrir  la veritat  i,  en 

conseqüència, el mèrit de Lady Ada Augusta Byron King. Des d'aquell moment és considerada 

la primera programadora de la història.

3.3.4.2 De 1900 fins 1950

Després d'un gran salt en la història, l'any 1940, les necessitats 

militars  (l'encriptació  i  desencriptació  de dades,  els  càlculs  de 

trajectòria,  etc.)  van  portar  al  desenvolupament  dels  primers 

ordinadors.

Aleshores  els  ordinadors  eren  enormes,  podien  ocupar  sales 

senceres. També eren lents i cars. Els descobriments tecnològics 

posteriors a la segona guerra mundial com, l'invent del transistor, 

i,  més  tard,  de  circuits  integrats  i  microxips,  van  permetre  la 

creació d'ordinadors electrònics molt més pràctics, més fiables i 

més senzills d'utilitzar.

Va ser llavors quan l'enginyer alemany Konrad Zuse va pensar 

en la creació d'un llenguatge de programació que tenia com finalitat  l'ajuda en l'enginyeria. 

Finalment el va desenvolupar sota el nom de Plankalkül (en alemany, “càlculs plans”).

Tot i que Plankalkül va ser el primer llenguatge en veure la llum, fou Fortran, un temps més 

tard,  el  primer  llenguatge  de  programació  àmpliament  utilitzat.  Fortran  encara  s'utilitza  en 

l'actualitat  per  realitzar  càlcul  numèric,  en  una versió  més moderna que s'adequa a  l'últim 

estàndard internacional de l'any 2004.

3.3.4.3 De 1950 fins l'actualitat

Un altre gran fet a remarcar en la història de la programació és l'aparició 

del  famós llenguatge anomenat  C,  desenvolupat  per  Dennis  Ritchie  i 

Brian Kernighan l'any 1970. Quinze anys més tard, el 1985, va aparèixer 

el  C++ que  aportava  nombroses  millores  al  seu  antecessor.  C++  va 

ésser presentat com un llenguatge de programació orientada a objectes 

i, a més, compatible amb C, ja que tan sols modificava lleugerament la 

sintaxi.
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C i C++ són llenguatges molt utilitzats avui en dia. Gràcies a la seva potència permeten fer 

qualsevol cosa: des de programes senzills fins a sistemes operatius (gran part de Windows 

està programat en C i C++ igual que el sistema operatiu Linux).

Els llenguatges de programació han estat en desenvolupament constant durant molts anys, i 

així seguiran durant molts més. Als seus inicis van aconseguir que amb una llista d'instruccions 

un ordinador realitzés una única tasca. Aquestes instruccions cada vegada han anat adquirint 

noves  i  millors  característiques.  Els  primers  llenguatges  es  caracteritzaven  pel  fet  que  es 

destinaven  a  un  sol  propòsit,  i  el  propòsit  els  distingia  els  uns  dels  altres.  En  canvi  els 

llenguatges actuals, es diferencien en la manera d'ésser programats però, poden ésser utilitzats 

per a, gairebé, qualsevol propòsit. 

3.3.5 Alguns dels llenguatges3

Plankalkül (1943-1945) – Autor: Konrad Zuse

És un llenguatge desenvolupat amb finalitats d'ajuda a l'enginyeria. No es va publicar fins l'any 

1972 a causa de la guerra i la postguerra al país de l'autor, Alemanya, i perquè Zuse va centrar 

els seus esforços en la comercialització dels ordinadors Z3 i posteriors.

Fortran (1954-1955) – Autor: equip d'IBM liderat per John W. Backus

El Fortran (Formula Translation) és considerat el primer llenguatge de programació d'alt nivell 

per ordinadors ja que la publicació de Plankalkül no fou fins 1972.

L'objectiu de la creació d'aquest llenguatge era el desenvolupament d'un llenguatge d'alt nivell 

que  permetés  escriure  programes  independents  de  la  màquina,  però  que  tinguessin  una 

velocitat d'execució semblant als escrits en Ensamblador. El llenguatge va ser un èxit rotund i 

ràpidament acceptat per la comunitat científica. 

Fortran és considerat el  pare de molts dels conceptes fonamentals de la programació d'alt 

nivell:  variables,  expressions,  instruccions,  instruccions  condicionals,  subrutines  compilades 

independentment...

L'aparició  de  nous  llenguatges  i  noves  necessitats,  van  fer  que  Fortran  quedés  endarrerit 

respecte  altres  llenguatges  del  moment.  Per  aquest  motiu  han  anat  sortint  revisions  del 

llenguatge que eliminen característiques obsoletes. Tot i això, actualment quasi no s'utilitza sinó 

únicament per realitzar programes de càlcul científic i d'anàlisi numèrica.

3 Nota: Els exemples, si no s'indica el contrari, representen el codi necessari, en cada llenguatge, per ensenyar les 
paraules “Hello world!” per la pantalla de l'ordinador. No he fet servir els mots en català, “Hola, món! “,  per 
respectar la problemàtica que podria tenir l'ús d'un accent en un llenguatge antic.
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Exemple
   PROGRAM HELLO
     PRINT *, 'Hello, world!'
   END

ALGOL 58 (1958) i ALGOL 60 (1960) – Autor: ACM/GAMM
La paraula ALGOL, com en el cas de Fortran, és un acrònim, en aquest cas de  Algorithmic 

Language. 

A la dècada de 1960 va ser un llenguatge molt popular a les universitats, però no va quallar mai 

en la utilització comercial. L'ALGOL va ser un pas important en el món de la programació i ha 

influenciat llenguatges posteriors, que són molt utilitzats en l'actualitat, com Pascal, C o Ada.

Exemple
   BEGIN
   FILE F (KIND=REMOTE);
   EBCDIC ARRAY E [0:11];
   REPLACE E BY "HELLO WORLD!";
   WHILE TRUE DO
     BEGIN
     WRITE (F, *, E);
     END;
   END.

COBOL (1959) i COBOL 61 (1961) – Autor: comitè CODASYL4

Common  Business  Oriented  Language,  és  un  dels  primers  llenguatges  d'alt  nivell 

desenvolupats que té com a base l'anglès i es caracteritza per la facilitat de lectura del codi. 

COBOL era ell llenguatge exigit pel departament de defensa dels EE.UU. (actualment ho és 

Ada).

Com en altres llenguatges, l'ANSI (American National Standars Institute), va crear un estàndard 

(i les seves respectives revisions) per resoldre problemes d'incompatibilitat entre les diferents 

versions del llenguatge.

Exemple
   IDENTIFICATION DIVISION.
   PROGRAM-ID.     HELLO-WORLD.
   
   ENVIRONMENT DIVISION.
   
   DATA DIVISION.
   
   PROCEDURE DIVISION.
   DISPLAY "Hello, world!".
   STOP RUN.

4 CODASYL: Conference On Data Systems Languages
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SIMULA (1962) – Autor: Norsk Regnesentral (Centre informàtic de Noruega)

Es considera una millora respecte ALGOL 60 ja que afegia característiques noves, com les 

classes, els objectes i les co-rutines5. Per aquest motiu és considerat com el primer llenguatge 

de programació orientat a objectes de la història i antecessor de llenguatges com SmallTalk, 

C++ o Java.

Exemple
   BEGIN
     WHILE 1=1 DO (* això és un bucle sense fi *)
       BEGIN
         outtext("Hello World!");
         outimage;
       END;
   END;

BASIC (1964) – Autor: Kemeny i Kurtz

L'objectiu de BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) era permetre fer servir 

un ordinador a tots els estudiants que no fossin de ciència. En aquells temps per utilitzar un 

ordinador l'usuari havia de fer ell mateix els programes necessaris, és per això que només els 

estudiants de ciència i de matemàtiques solien fer-ho. 

BASIC va tenir una gran ressò en conseqüència de la popularitat dels ordinadors personals a la 

dècada dels 80, i, encara avui en dia és molt utilitzat, sobretot els seus “dialectes”, fortament 

desenvolupats.

Exemple

Estàndard
   10 PRINT "Hello, world!"
   20 END

PBASIC
   DEBUG "Hello, world!", CR

Qbasic (QuickBasic)
   PRINT "Hello, World"

Visual Basic
   Sub Main
     Print "Hello, world!"
   End Sub
Visual Basic .NET
   Module HelloWorldApp
     Sub Main()
        System.Console.WriteLine("Hello, world!")
     End Sub
   End Module

5 Co-rutina:  component  d'un  programa que permet  la  interrupció  i  la  continuació  de  l'execució  del  mateix  en 
diferents punts.
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Pascal (1971) – Autor: Niklaus Wirth

Aquest  llenguatge que deu el  seu nom al  matemàtic  i  filòsof  Blaise Pascal,  està basat  en 

ALGOL (que Wirth va ajudar a desenvolupar) simplificant-ne la sintaxi i afegint-hi nous tipus de 

dades. 

L'objectiu del Pascal era l'eficiència tant d'implementació com d'execució, permetre la creació 

de programes ben estructurats i organitzats (veure Annex 1. Programació estructurada) i per 

facilitar l'ensenyament dels conceptes de programació bàsics.

La seva enorme popularitat es va incrementar exponencialment quan la companyia  Borland 

International va crear el Turbo Pascal, un compilador de Pascal molt ràpid i de baix cost per 

sistemes MS-DOS i posteriorment també per Windows.

Exemple
   program HelloWorld;

   begin
     writeln('Hello World');
   end.

C (1972) – Autor: Bell Laboratories (Dennis Ritchie)

La majoria de principis de C van ésser agafats de B i d'anteriors, 

com  BCPL  i  CPL.  B,  el  seu  antecessor  immediat,  fou 

desenvolupat per un altre treballador també de Bell Laboratories.

CPL (Combined  Programming  Language)  va  ser  creat  amb la 

idea que el programador tingués el control de la màquina com si 

es tractés d'un llenguatge d'alt i baix nivell alhora, però CPL tenia 

un problema, ocupava massa espai i memòria per utilitzar-lo en la 

majoria  de  programes.  Per  solucionar  aquest  problema,  l'any 

1967, va néixer BCPL (Basic  CPL) que contenia únicament les 

característiques bàsiques del CPL. 

Posteriorment, l'any 1970, Ken Thompson va treballar encara més 

en el projecte BCPL per tal de reduir-lo. Aquesta tasca va donar 

com a fruit el B, un llenguatge pensat, sobretot, per la programació de sistemes. 

Finalment, dos anys més tard, Dennis Ritchie, company de Ken Thompson, va retornar algunes 

de les característiques de BCPL al potent B, apareixent així el que nosaltres coneixem com C.

Davant  la  potència  d'aquest  llenguatge,  sistemes  operatius  com Unix,  que  estaven  escrits 

inicialment en Ensamblador, van ésser reescrits utilitzant C.

La  fama adquirida  pel  llenguatge va  fer  que moltes  organitzacions  comencessin  a  utilitzar 

versions pròpies de C,  donant  com a resultats nombroses incompatibilitats.  Finalment  l'any 

1983 l'ANSI va presentar un estàndard.
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Exemple
   #include <stdio.h>

   main()
   {
     printf("Hello World");
   }

dBase (dècada de 1980) – Autor: Ashton-Tate

Va  ser  el  primer  llenguatge  d'administració  de  base  de  dades  àmpliament  utilitzat.  Amb 

l'aparició de MS-DOS va ésser un dels productes més venuts durant anys, però mai es va 

adaptar  completament  a Windows i,  per  això,  va ésser substituït  per  altres productes com 

Paradox,  FoxPro  o  l'Access  (els  dos  primers  són  dialectes  del  mateix  dBase).  dBase 

incorporava un intèrpret en temps d'execució que permetia executar instruccions escrivint-les a 

la línia d'instruccions.

El següent exemple obre una taula de treballadors anomenada “treba” i incrementa el salari de 

cada supervisor en un 10%. Finalment ensenya la llista de noms i salaris.

Exemple
   use treba            
   replace all salary with salary * 1.1 FOR supervisors > 0
   list all fname, lname, salary to print

C++ (1983) – Autor: Bell Laboratories (Bjarne Stroustrup)

El C++ és una extensió de C que aporta un nombre important de característiques 

que poleixen  el  C,  però  sobretot  és  important  perquè  permet  la  programació 

orientada a objectes.  Tot  i  això, manté una certa independència permetent  al 

programador programar tant en un estil de C, com en un d'orientat a objectes o 

en els dos estils alhora.

Exemple
   #include <iostream.h>

   main()
   {
       cout << "Hello World!";
       return 0;
   }
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SQL (1983) – Autor: IBM

L'Structured  Querry  Language és el més utilitzat per accedir a sistemes de bases de dades 

relacionals  (RDBMS6).  És  un  llenguatge  normalitzat  que  permet  treballar  amb  qualsevol 

llenguatge de programació en combinació amb una base de dades relacional. És a dir, no es 

tracta d'un llenguatge de programació com els que s'han vist fins ara, sinó que s'utilitza per 

complementar altres llenguatges permetent fer consultes interactives a bases de dades. 

La principal característica és la seva simplicitat ja que no es requereixen grans coneixements 

per dominar-lo però gaudint d'una gran potència.

Python (1990) – Autor: Guido van Rossum

És un llenguatge interpretat, és a dir, que requereix un intèrpret, 

de codi obert7 i influenciat per ABC, Perl, Lisp, Smalltalk i  Tcl 

entre altres. És molt popular degut a la seva potència i similitud 

amb altres llenguatges.

Exemple
   print "Hello, world!"

Ada (1983) – Autor: equip liderat per Jean Ichbiah

L'Ada, que es diu així en honor a Ada Lovelace va ser dissenyat per encàrrec del Departament 

de Defensa dels Estats Units, és un llenguatge orientat a objectes utilitzat als entorns on es 

necessita  una gran seguretat  i  fiabilitat  com en defensa,  aeronàutica,  gestió  del  tràfic  aeri, 

indústria aeroespacial...

Exemple
   with Ada.Text_IO; 

   procedure Hello is
   begin
     Ada.Text_IO.Put_Line("Hello, world!");
   end Hello;

6 Relational Database Management System
7 En anglès open source. Els programes de codi obert són aquells els quals pots obtenir-ne el codi font. Això no 

comporta que el programa sigui un software lliure o semilliure. Per més informació veure la secció Codi Obert a 
l'annex 1.
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JavaScript (1995) – Autor: Netscape Communications Corporation

És un llenguatge orientat a objectes molt popular. El seu ús més conegut és a les pàgines web, 

on  aconsegueix  que  el  contingut  sigui  dinàmic,  però  també  és  molt  corrent  utilitzar-lo  per 

permetre l'accés, normalment utilitzant algun tipus de scripting8, a objectes continguts per altres 

aplicacions.

Exemple
   <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

   function Hello()
   {
      alert("Hello World!");
      document.write('Hello, world!');
   }

   <SCRIPT>

PHP (1997) – Autor: Rasmus Lerdorf i porsteriorment Zeev Suraski i Andi Gutmans

Actualment acrònim de “PHP: Hypertext Processor”, el PHP, és un 

llenguatge de programació interpretat server-side9, d'alt nivell, que 

s'incrusta  dintre  del  codi  de  les  pàgines  HTML  aconseguint  la 

creació  de  continguts  dinàmics  i  permetent  la  utilització 

d'aplicacions  de  servidor,  lleugeres  i  potents.  Una  de  les  seves 

característiques més importants i que li ha donat més fama és que, 

PHP, és un llenguatge de codi obert. És útil, per exemple, per enviar correus a través d'un 

formulari web, o en combinació amb SQL per mostrar un llistat dels registres que conté una 

base de dades.

Exemple
   <?php
     echo "Hello, world!\n";
   ?>

8 Scripting és el nom que reben els llenguatges que són interpretats en comptes de compilats. PHP, ASP, Phyton, 
Perl, Visual Basic Script, Action Script i Ruby en són clars exemples.

9 A diferència d'altres llenguatges client-side com JavaScript, els llenguatges server-side s'executen al servidor en 
comptes de al client. La traducció literal seria: a la banda del servidor.
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4 El projecte                                                                                                      

Els  programes  que  composen  aquest 

projecte  han  estat  escrits  en  Visual 
Basic.  S'ha  escollit  aquest  llenguatge ja 

que la sintaxi del codi font és relativament 

entenedora  i  ofereix  uns  programes 

resultants força acceptables. Tot i ser un 

dialècte  de  Basic  creat  per  Microsoft, 

Visual  Basic  consta  d'una  sintaxi  quasi 

única i pròpia, molt fàcil d'entendre. Conté 

un  entorn  de  desenvolupament  integrat 

(IDE),  que  simplifica  la  creació  de  la 

interfície gràfica dels programes, i en part, 

la  programació.  Tot  i  que  aporta  nombroses  avantatges,  Visual  Basic,  també  té  una  gran 

nombre d'inconvenients. És per això que molts programadors comencen utilitzant Visual Basic i 

després canvien a llenguatges més potents.

Malgrat  que  ofereix  algunes  limitacions,  és  vàlid  tant  per  programadors  novells  com  per 

experimentats  i  permet  escriure  des  de  programes  senzills  fins  a  solucions10 corporatives 

complexes, passant per aplicacions de client-servidor que és el que s'ha fet en aquest Treball 

de Recerca.

Aquest projecte consta de dos programes que es comuniquen entre ells mitjançant la xarxa. 

Per tal de comunicar-se, el client i  el servidor s'envien missatges, en forma de  paquets de 
dades. És per això que podem dir que la comunicació es produeix quan s'envien i es reben 

paquets de dades. En els programes d'aquest Treball de Recerca, aquests paquets tenen una 

estructura  per  defecte  que  no  té  perquè  utilitzar-la  cap  altre  programa.  L'estructura  està 

formada  per  cadenes  de  caràcters  mitjançant  les  quals  s'indica  al  programa  receptor  del 

missatge la informació bàsica per processar-ne el contingut.

Cada paquet està format per tres elements separats entre ells per un salt de línia, conegut 

popularment com “Intro”.

A la taula de l'esquerra es pot observar l'estructura base d'un 

paquet de dades. El mòdul destinatari indica al receptor el tipus 

de missatge: si està relacionat amb el sistema, amb els fitxers, ... 

El segon paràmetre (paraula clau) senyala l'acció que s'ha de 

dur a terme. El missatge és la resta d'informació necessària per 

completar el procés. Per exemple, si el servidor revés un paquet en el que el mòdul destinatari 

10 Una solució informàtica és com s'anomenen comercialment els programes.
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fos l'encarregat de processar fitxers, la paraula clau indicaria si el client vol descarregar-ne o 

pujar-ne un (en les opcions d'afegir  o d'actualitzar un fitxer)  i  el  missatge indicaria el  fitxer 

concret sobre el que s'ha de dur l'acció.

4.1 El client

El client és el programa que els alumnes tindran al seu ordinador. El seu nom 

és Estudiant Suite ja que hi ha la possibilitat d'afegir més programes i funcions 

en un futur i crear una suite de programes, és a dir, un conjunt de programes.

El codi font i totes les impressions de pantalla de l'Estudiant Suite es troben a l'Annex 2, a 

l'apartat anomenat “Client”.

4.1.1 Funcionament

Una vegada instal·lada l'aplicació, el programa detecta si és la primera vegada que s'executa i 

en cas afirmatiu mostra un assistent per tal de configurar còmodament les opcions bàsiques, 

necessàries per un correcte funcionament: adreça del servidor, nom d'usuari i contrasenya, i 

altres opcions.

Després de configurar el client, o quan no és la primera vegada que s'inicia, es mostra el diàleg 

de connexió. En aquesta finestra, l'usuari ha d'omplir la informació relativa a la identificació per 

ésser identificat a la xarxa (nom d'usuari i contrasenya). Una vegada ha introduït les dades i ha 

premut el botó acceptar, canvia el format de la finestra i es mostra una animació11 i una barra 

de progrés per poder observar l'estat de la connexió.

Si es produeix un error de connexió es 

mostra un missatge d'error característic 

del programa. No es fan servir els típics 

missatges  de  Windows  per  indicar  un 

error  ja  que  aquests  paralitzen  el 

programa i  podrien  causar  problemes. 

La finestra d'alerta també apareix  en altres ocasions,  amb diferents  icones,  per  transmetre 

idees, advertències, consells i errors.

Una vegada el programa està connectat queda visible la finestra de l'Administrador de fitxers i 

s'afegeix una icona a la safata del sistema12 que, com és habitual amb Windows, té la capacitat 

d'interactuar amb l'usuari ja sigui ensenyant la finestra principal del programa o, al fer clic amb 

11 L'animació  consisteix  en  una  lupa  que  es  mou  per  sobre  una  “bola  del  món”.  Primer  es  generen  unes 
coordenades aleatòries que indiquen la posició on ha d'anar la lupa. Quan hi arriba se'n generen unes altres i s'hi 
fa desplaçar la lupa, i així fins que es produeix la connexió (o un error de connexió, és clar).

12 La safata del sistema és com s'anomena el lloc on resideixen les icones d'aplicacions actives a la barra d'inici del 
Windows, al costat del rellotge. També s'anomenen icones del “notify” o “systray”.
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el botó dret, ensenyar un menú contextual.

La finestra de l'Administrador de fitxers està formada per una barra d'eines, una barra d'estat, 

una llista de carpetes (amb les diferents assignatures que cursen els alumnes de batxillerat) i 

una llista dels fitxers que conté cada carpeta.

Mentre la barra d'eines permet obrir els diàlegs necessaris per: afegir un nou fitxer, modificar la 

configuració del programa i veure informació sobre el programari, la barra d'estat ens dóna 

informació sobre l'usuari, el servidor, els crèdits, el total de resums i, les notificacions.

Interacció
Al fer clic a una carpeta, automàticament es carrega la llista d'arxius que conté. Cadascun amb 

la icona corresponent segons la puntuació, el bloqueig i l'acceptació, (veure fig. 4.3). Quan els 

selecciones es carrega la informació al lloc pertinent. 

Si en comptes de fer clic a la llista de carpetes amb el botó esquerra ho fem amb el botó dret 

del  ratolí  ens  apareix  un menú contextual  amb l'opció  de  triar  la  modalitat  de  batxillerat  i 

d'aquesta manera podrem seleccionar el conjunt d'assignatures que ens interessen.

Al llistat dels fitxers hi passa una quelcom semblant: si fem clic amb el botó dret apareix un 

menú (diferent si el fitxer ha estat aprovat o no); si ho ha estat, es mostra el menú amb les 

diferents  accions  disponibles  per  realitzar  sobre  l'arxiu.  Si  no,  només  es  mostra  la  opció 

d'aprovar-lo.

Per facilitar la interacció en un usuari de Windows, al  fer doble clic sobre el  fitxer que ens 

interessa se n'inicia la descàrrega.

A més a més, hi ha altres objectes sensibles a clics, com la barra de menús i la barra d'estat. 

En aquests, els clics responen a l'acció indicada a l'etiqueta del control, és a dir, al text que 
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posa on fem clic.

Preferències

Al diàleg de preferències es poden configurar les opcions 

del programa, relacionades amb l'inici,  el recordatori de 

dades,  els  fitxers,  el  comportament  o  la  connexió.  A 

continuació hi ha una llista amb les opcions classificades 

per apartats i  una breu explicació del que fa cada una 

d'elles.

Log-in
Recordar usuari Recordar el nom d'usuari introduït.
Recordar contrasenya Recordar la contrasenya introduïda.
Connectar automàticament Connectar automàticament a l'executar el programa.

Inici
Iniciar amb el Windows Iniciar el programa amb el Windows.
Mode automàtic No ensenyar missatges d'error ni alertes. Tot queda registrat a 

la finestra de notificacions accessible des de la barra d'estat 

de l'administrador de fitxers i des de la safata del sistema.
Ensenyar pantalla de “Splash” Ensenyar pantalla de càrrega mentre es carregui el programa.

Opcions Diverses
Minimitzar a la safata Posar el programa a la safata del sistema al prémer el botó 

minimitzar.
Carpeta de descàrrega Carpeta on es desaran els fitxers descarregats.

Servidor del programa
Direcció del servidor Adreça del servidor al que es vol connectar. Tant pot ésser un 

nom de host13 com una adreça IP.
Port Port del servidor al que ens volem connectar.

Servidor de proba
Direcció del servidor Adreça del servidor que volem utilitzar com a comprovador de 

connexió.
Port Port del servidor de proba.
TimeOUT de connexió Temps  d'espera  abans  de  declarar  fallida  una  espera  de 

connexió.

13 Nom únic que se li dona a un dispositiu connectat a una xarxa informàtica. És útil per no haver de memoritzar les 
adreces IP. De fet els noms de host es resolen a adreces IP als servidors DNS (explicats als objectius)
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4.1.2 Estructura

A  part  de  l'executable,  el  client  es  composa  de  diferents  fitxers  que  fan  que  funcioni 

correctament. Aquests fitxers tenen diverses funcions, com, desar les preferències per poder-

les carregar a la propera execució del programa, o, desar la codificació dels fitxers per poder-

los enviar codificats. Els fitxers que formen part del client són:

Fitxer Descripció
 config.ini Conté les configuracions del programa

 acces.dll Historial amb les estructures de dades que registren les accions 
sobre el programa dels diferents usuaris de l'ordinador. És útil per 
recordar quins arxius ja han estat descarregats, aprovats, etc.

 histcanvis.txt Conté l'historial dels canvis referents a la versió del programari

 “tmp-”+format+”-”+ID+“.tmp” Fitxers temporals amb nom “tmp-” + format + ”-” + ID + “.tmp”

 esc.exe Fitxer executable del client

4.1.3 Problemàtica

Problema 1
El problema sorgia amb la idea que un usuari tingués la capacitat de descarregar el treball 

d'altres alumnes però no col·laborar amb la “comunitat”.

Per  solucionar  aquest  inconvenient  vaig  pensar  en  utilitzar  un sistema de  crèdits.  Tothom 

comença amb una quantitat de crèdits determinada i quan algú descarrega un fitxer se li resten 

2 crèdits dels X inicials (cada servidor té la capacitat de decidir el numero de crèdits inicials que 

dóna als usuaris). Per tal de recuperar crèdits s'ha de crear nous fitxers (+8 crèdits) o modificar-

ne algun d'existent (+4 crèdits). És per aquest motiu que cada usuari s'ha d'identificar amb un 

nom d'usuari i una contrasenya.

Fórmula de càlcul dels crèdits

Crèdit = Crèdit_Inicial - (2*Núm_Descarregues) + (8*Núm_Autories) + 
(4*Núm_Modificacions) + Crèdit_Extra

Problema 2
El problema 1 ja estava solucionat des del punt de vista que un usuari hagués de col·laborar i 

no  pogués  només  descarregar  fitxers.  Però,  després,  es  va  plantejar  un  segon  problema: 

qualsevol alumne podia afegir un arxiu suposadament vàlid, que en realitat no ho fos, i obtenir 

crèdits d'aquesta manera per poder descarregar.  En aquest cas la solució és fer necessària 

l'acceptació d'un fitxer per part dels altres usuaris. Quan tres usuaris (diferents de l'autor) han 

donat la seva opinió sobre un fitxer, aquest és declarat vàlid o invàlid. Amb aquest procediment 

fins i tot es pot penalitzar l'autor amb crèdits extra negatius (-2 crèdits).
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4.2 El servidor

El servidor ha d'estar  instal·lat  en un sol  ordinador.  Aquest  ordinador ha de 

romandre  encès  i  connectat  a  la  xarxa  per  tal  que  els  clients  s'hi  puguin 

connectar. Tot i això, l'ideal seria trobar un horari en el que el servidor estigués 

disponible, per no haver de deixar l'ordinador encès tot el dia.

El servidor s'anomena  Estudiant Suite Server ja que és el servidor pel programa Estudiant 

Suite.

Per que un usuari pugui descarregar un fitxer, aquest ha d'existir, i per tant, ha d'estar en algun 

lloc de la xarxa. Aquest lloc és l'ordinador servidor. És per aquest motiu que el servidor ha de 

romandre encès, però, a més a més, és necessari comprovar l'espai disponible al disc dur per 

garantir espai suficient per poder allotjar els fitxers. Aquest espai, dependrà del requerit pels 

arxius creats pels integrants de la xarxa, és a dir, els clients. L'usuari que comprova que el 

servidor funcioni correctament s'anomena  Administrador i  serà l'encarregat d'administrar el 

servidor (afegir, modificar o eliminar usuaris, comprovar que hi ha un mínim d'espai al disc dur, 

etc.). Quan un client tingui un problema se li comunicarà el correu electrònic de l'administrador 

del servidor per tal de posar-s'hi en contacte i solucionar-lo el més aviat possible.

El servidor, de la mateixa manera que el client, té la capacitat de romandre a la safata del 

sistema, minimitzat, en mode silenciós (sense necessitat d'interacció amb l'usuari) per tal que 

es pugui seguir treballant amb el sistema sense haver de fer cas al programa.

Nota:
Per tenir un servidor a l'ordinador de casa, cal tenir unes nocions bàsiques del que això  

comporta i saber que és necessària l'apertura d'un port a l'enrutador (router), en el talla focs  

(firewall) o en el servidor intermediari (proxy) depenent de les característiques de la nostra  

connexió.

El conceptes de “port”, “apertura d'un port”, “enrutador”, “tallafocs” i “servidor intermediari” no 

s'explicaran a  causa de la  poca rellevància que tenen amb el  tema d'aquest  Treball  de 

Recerca  i  l'extensió  que  caldria  per  que  el  lector  pogués  comprendre  cadascun  dels  

conceptes esmenats.

4.2.1 Funcionament

El servidor està format per una finestra principal dividida en tres apartats: connexions, usuaris i 

fitxers. Per accedir a cada apartat cal fer clic al botó corresponent localitzat a la barra d'eines. 

Des  dels  diferents  apartats  l'administrador  pot  administrar  els  usuaris,  els  fitxers  i  les 

connexions.
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A diferència del client, que està replè d'icones per facilitar la interacció amb l'usuari, el servidor, 

des de punt de vista gràfic és molt més auster. Això és degut a que, si a part de les operacions 

amb les connexions, fitxers i usuaris, els servidor hagués de treballar, a més a més, amb els 

gràfics,  consumiria  una  quantitat  de  recurs  de  l'ordinador  considerable  i  alentiria  el 

funcionament d'aquest perjudicant l'administrador. Tampoc incorpora auxiliars de configuració 

ni de cap altra mena.

Una vegada el servidor ha estat configurat correctament i el volem activar, només cal fer clic al 

botó de la “bola del món” de color verd i  el  text “Connectar” a la barra d'eines. Per tal  de 

desconnectar-lo només cal tornar a fer clic al mateix botó ara amb la paraula “Desconnectar” i 

la “bola de món” vermella.

Preferències

La configuració del servidor des del diàleg de preferències, 

igual que la manipulació dels usuaris, s'ha de dur a terme 

amb el servidor desconnectat.

Com en el client estan separades en seccions segons a 

què fan referència: a l'inici, a la connexió, a l'administració 

o a altres coses.

A continuació hi ha una llista amb les opcions classificades 

i  una  breu  explicació  de  l'acció  de  cada  una  sobre  el 

servidor.
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fig. 4.5. Finestra principal de l'Estudiant Suite Server

fig. 4.6. Preferències



Inici
Iniciar amb el Windows Iniciar el programa amb el Windows
Iniciar minimitzat Iniciar el programa a la safata del sistema
Connectar a l'iniciar Activar el servidor al iniciar el programa
Ensenyar pantalla de “Splash” Ensenyar pantalla de càrrega mentre es carregui el 

programa.

Connexió
Port Port al que es vol escoltar
Màx. de connexions simultànies Número  màxim  de  connexions  que  accepta  el 

servidor

Administració
Nom de l'administrador Nom de la persona que administra el servidor
Correu-e de l'administrador Adreça electrònica de l'administrador del servidor

Miscel·lània
Minimitzar a la safata Minimitzar el programa a la safata del sistema
Crèdits inicials Número de crèdits inicials (mínim 0 i màxim 10)
Permetre enviar informació del servidor Permetre enviar informació relativa al servidor, adreça 

IP, nom del host...

4.2.2 Estructura

El servidor està format per diferents fitxers:

Fitxer Descripció
 config.ini Conté les configuracions del servidor

 usuaris.dat Conté les estructures de dades amb informació sobre els usuaris 
registrats al servidor

 fitxers.dat Conté les estructures de dades amb la informació sobre els fitxers 
existents

 arx Carpeta  amb  els  fitxers.  S'anomenen  amb  el  format 
“rs”+ID[+“r”+revID] per exemple: rs0r1 (resum 0, revisió 1)

 ess.exe Fitxer executable del servidor.
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4.2.3 Problemàtica

Problema 1
El primer  problema era  estalviar  el  màxim de recurs de l'ordinador  per  tal  que el  servidor 

pogués estar instal·lat en un ordinador personal sense necessitar un súper equip. És per això 

que la transferència de fitxers es duu a terme en text pla utilitzant la mateixa connexió durant 

tota l'execució del programa.

Per  tal  de  transferir  els  arxius  en  text  pla  primer  s'han  de  codificar  utilitzant  un  sistema 

anomenat Base 64, que és el mateix que utilitzen els servidor de correu pels arxius adjunts. 

Una vegada codificat l'arxiu ja es pot enviar.

El procés de codificació i descodificació el duen a terme els clients i per tant el servidor conté 

els arxius codificats.

Problema 2
El segon problema era que dos usuaris es poguessin connectar utilitzant el mateix nom d'usuari 

al mateix temps. Per tal de solucionar-ho, s'ha utilitzat un simple condicional per comprovar que 

no hi hagi dos usuaris connectats utilitzant el mateix nom d'usuari.

4.3 Resultats

El resultat d'aquest Treball de Recerca són dos programes que funcionen correctament.

El  codi  i  les  impressions  de  pantalla  d'aquests  es  troben  a  l'Annex  2  vist  l'extensió  que 

requereixen. Per tal que el lector pugui seguir sense problemes i entendre el codi font, aquest 

està comentat completament.
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5 Conclusions                                                                                                   

La finalitat  d'aquest  Treball  de  Recerca ha estat  la  creació  d'una  aplicació  informàtica  per 

facilitar l'intercanvi de fitxers mitjançant la xarxa, utilitzant un llenguatge com és el Visual Basic. 

A més a més, calia que el  programa fos senzill,  intuïtiu i,  sobre tot,  útil  pels estudiants de 

batxillerat.

Durant l'elaboració del projecte m'he trobat amb una sèrie de dificultats. La dificultat principal ha 

estat la limitació que ofereixen els components que porta incorporats per defecte Visual Basic, 

ja que no permeten el  control  complet dels mateixos (majoritàriament els semblants al  List  

View14). Una altra dificultat ha estat la nomenclatura que utilitzen els controls d'aquest entorn de 

programació, ja que, si més no la majoria utilitzen els mateixos noms per anomenar les seves 

propietats (com el text que cal ensenyar en un botó, o d'una etiqueta en un formulari), alguns 

fan servir els mateixos noms que altres controls per definir unes altres propietats completament 

diferents.

A part de les dificultats esmentades dins els subapartats “Problemàtica” dels programes, també 

ha estat dificultós aconseguir la connexió estable dels dos programes sense que s'hi produïssin 

errors.

Crec que finalment s'ha aconseguit l'objectiu principal: la creació d'una aplicació informàtica per 

mitjà de la qual el alumnes de batxillerat poden compartir resums i fitxers. I a més, Estudiant 

Suite és un programa senzill d'utilitzar i agradable a l'ús.

Personalment, seria una gran satisfacció, veure créixer aquest projecte en un futur i que fos 

utilitzat, com una eina habitual en l'estudi dels alumnes.

14 El  List  View és el  control utilitzat per ensenyar text amb una icona relacionada que dóna l'efecte que hi  ha 
“objectes” dintre del control. Aquest control ha estat utilitzat per ensenyar els fitxers que conté cada carpeta, el 
llistat de les connexions, etc.
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6 Annex 1                                                                                                          

6.1 Programació estructurada

Per explicar aquest concepte utilitzaré un exemple escrit primer com ho faria un llenguatge de 

programació estructurada i després un de no estructurat:

Programació estructurada

  mentre hi hagi plats
     agafar plat
     mentre hi hagi brutícia
        posar-hi sabó
        passar el fregall pel plat
     si el plat és blau
        posar-lo amb els blaus

Programació no estructurada

  1 agafar plat
  2 posar-hi sabó
  3 passar el fregall pel plat
  4 si hi ha brutícia anar a la instrucció 2
  5 si el plat no és blau anar a la instrucció 7
  6 posar-lo amb els blaus
  7 si hi ha més plats anar a la instrucció 1

Es pot observar que el segon és més difícil d'entendre que el primer. En programes grans això 

és un veritable inconvenient.

La programació estructurada comprèn un inici i un final perfectament definits d'acord amb el 

diagrama  de  flux15 que  es  va  plantejar  quan  es  va  dissenyar  el  programa.  Una  altra 

característica de la programació estructurada és l'ús de comentaris al mig del codi font. Aquests 

faciliten la depuració i l'actualització dels programes.

15 El diagrama de flux s'utilitza per representar els detalls algorítmics d'un procés. És molt utilitzat en programació, 
economia i processos industrials.
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6.2 Codi obert

En anglès open source. Aquest concepte es va començar a utilitzar l'any 

1998 per la comunitat d'usuaris del software lliure16 però, en l'actualitat, la 

comunitat  del  software  lliure  i  la  del  codi  obert  es  mouen  en  direccions 

diferents.

El  significat  estricte  de  codi  obert  és  que  pots  veure  el  codi  font  d'un  programa,  però  en 

diferència  del  significat  de  software  lliure,  pots  tenir  o  no  dret  a  copiar-lo,  modificar-lo, 

redistribuir-lo, etc. Tot depèn de la llicència del programa.

La primera vegada que es va utilitzar l'expressió “codi obert” va ser en una reacció a l'acte de la 

companyia Netscape que anunciava la publicació d'un “codi font” anomenat Mozilla. L'expressió 

va ésser escollida per desfer l'ambigüitat que presentaven les paraules de software lliure, en 

anglès “free software” ja que “free” tant pot significar lliure com gratuït. 

Actualment la filosofia associada amb el terme del codi obert emfatitza el desenvolupament per 

part de col·laboradors i així difereix en la filosofia del software lliure.

16 Els  software  lliure  és  aquell  que,  una  vegada  obtingut,  pot  ésser,  copiat,  estudiat,  modificat  i  redistribuït 
lliurement.
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7 Annex 2                                                                                                          

Aquest annex s'adjunta en un dossier a part.

7.1 Codi font i formularis del client
7.2 Codi font i formularis del servidor
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