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Software per a la correcció automàtica a 
servidor 

Xavier Sancho Ruiz 
       

Resum — Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'una eina software client-servidor per a docència a l'Escola 
d'Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest aplicatiu s'allotja a un servidor i permet realitzar correccions 
concretes de manera senzilla. Aquestes correccions són sobre pràctiques de programari de diferents assignatures impartides a 
la facultat. L'eina permet comunicar-se amb el servidor per mitjà d'un client configurable on s'especifiquen diversos paràmetres 
que el servidor necessita per processar les peticions de correcció que els alumnes duen a terme. A més a més, permet a 
centralitzar els diferents correctors que els professors utilitzen en la mateixa plataforma i en facilita la introducció de nous 
correctors al servidor, ja que és una eina configurable a partir d'un fitxer d'inicialització. Ajuda a simplificar el treball del profesor, 
ja que s'encarrega de tota la transferència de fitxers i identificació d'alumnes a l'hora de peticionar una correcció i amaga dels 
usuaris els diferents arxius que les correccions necessita. L'eina esta desenvolupada en C++ per dispositius Windows i usa 
llibreries com WS2tcpip.h per les connexions dels clients, std::thread per permetre connexions simultànies al servidor i llibreries 
open-source pel logging, lectura fitxers.ini i format d'string. 

Paraules clau — Client, Servidor, Socket, Multithreading, Corrector, Automàtic, C++, open-source, Software docent, 
configurable, .ini. 

Abstract — This Project is about the development of a software tool that will be used for teaching in l’Escola d’Enginyeria of 
Universitat Autònoma de Barcelona. This application is located in a server and permits to do certain corrections in a simple way. 
These corrections are about software practices from diferents courses. The tool allows to communicate to the server application 
through a configurable client where its specified various parameters that the server needs to run the petitions of corrections that 
the studens will do. In addition, helps to centralize different correctors that the teachers use in the same platform and facilitates 
the introduction of new correctors to the server given that this tool is configurable by an init file. Helps to simplify the teacher 
workflow given that the tool manages all the file transfer and identification of the students when a correction runs and hide the 
different files that the server uses from users. This tool is developed in C++ for Windows devices and uses libraries like 
WS2tcpip.h for socketing, send and receive data, std::thread to allow simultaneous connections to the server thanks to 
multithreading and open-source libraries for logging, read .ini files and string formatting. 

Index Terms — Client, Server, Socket, Multithreading, Corrector, Automatic, C++, open-source, Teaching software, 
configurable, .ini. 

• E-mail de contacte: Xavier.sanchor@autonoma.cat 

• Menció: Enginyeria del Software 

• Treball tutoritzat per: Javier Sanchez Pujadas 

• Curs 2021/2022 

——————————   ◆   —————————— 

1 INTRODUCCIÓ

El projecte neix de la necessitat per part de Javier Sánchez 
Pujadas, tutor d'aquest projecte i docent de l'Escola d'En-
ginyeria, d'unificar en una mateixa plataforma els dife-
rents correctors que utilitzen les assignatures de Compi-
ladors, Anàlisi i Disseny d'Algorismes (ADA), TDA, i 
Disseny d'Algorismes (DA) de manera que es facilita als 
alumnes realitzar correccions sobre les pràctiques de 
software que desenvolupen durant l'estudi de les assigna-
tures i poder fer-ho fer de manera ràpida i automàtica. 
L'aplicatiu s'encarrega de la transferència de fitxers d'en-
trada i sortida que es reben i s'envien al client. Aquests 
fitxers de sortida són els resultats de les correccions que 
s'executen al servidor. A més a més, aquest aplicatiu 
permetria l'opció de portar un control sobre les correcci-
ons que duen a terme els alumnes perquè està dotat d'un 
autenticador que restringeix la utilització de l'eina a usua-
ris autoritzats i d'aquesta extreure'n dades o gràfics d'evo-
lució a partir de la informació que es crea amb la utilitza-
ció de l'aplicatiu. La idea també és obrir la possibilitat de 
que altres assignatures de la carrera d'Enginyeria que 
utilitzen sistemes de correcció similars s'hi puguin afegir i 

utilitzar el sistema. 

2 ESTAT DE L’ART 

Actualment, els correctors de software són molt utilitzats 
a les universitats, ja que és una eina que utilitzen els do-
cents per agilitzar els processos de correcció i permetre 
l'obtenció d'una puntuació acurada de l'estat del software 
dels alumnes que presenten un codi que ha de ser avalu-
at. 
 
En podem diferenciar diversos tipus a les Universitats: 
 
- Executable que en la seva realitza les comprovacions o 
tests especificats pel professor. Necessiten uns fitxers 
d'entrada que els usuaris que el volen usar han de proveir 
i en genera informes amb els resultats de la correcció. 
Aquests en l'actualitat són utilitzats per exemple a la 
menció Computadors a les assignatures d'Anàlisi i Dis-
seny d'Algorismes o Computadors i són el tipus de cor-
rector que l'eina desenvolupada permet utiltizar. 
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- Tests simples que els professors afegeixen als treballs 
que els alumnes han de desenvolupar que s'encarreguen 
de córrer les funcionalitats que els alumnes han de codifi-
car per aprovar la pràctica i simplement mira que els 
outputs de cada test són correctes. 
 
- Aplicacions web on els usuaris que fan ús hi pugen els 
arxius necessaris per dur a terme la correcció de manera 
que al servidor es compilen aquests arxius i s'executa els 
programa tal com es faria a la màquina client de l'usuari 
que fa la pet-ció de correcció. Un bon exemple seria jut-
ge.org[1]. 
 

3  CORRECTORS 

S'ha mencionat fins ara la paraula corrector vàries vega-
des i s'ha realitzat una petita introducció de qui els fa 
servir i per què, però no s'ha especificat que fa exacta-
ment. Aquests correctors s'utilitzen de la següent manera: 
un corrector és un executable que rep diferents paràme-
tres d'entrada i segons aquests es realitza una correcció en 
concret. Es requereix un fitxer .exe o .csl[2] de l'alumne 
que el corrector executarà de manera que pugui avaluar 
el codi de l'alumne. De moment l'abast del projecte aplica 
a dos correctors: corrector d'ADA, de Compiladors, de 
TDA, i DA. 
 
A l'assignatura d'Analisi i Disseny d'Algoritmes a l'apar-
tat de pràctiques es resol el problema Salesman[3] mitjan-
çant diversos algorismes: Backtracking, Branch and 
Bound, Dijkstra i Greedy. Els alumnes per poder aprovar 
l'apartat pràctic de l'assignatura amb èxit han de solucio-
nar aquests algorismes sota unes condicions mínimes de 
temps. El corrector s'encarrega de d'executar el .exe de 
l'alumne que conté les funcionalitats mencionades i el 
corrector llença diferents proves que executen els algo-
rismes de l'alumne i els avaluen. Els resultats s'emmagat-
zemen en un fitxer o diversos fitxers que serveixen per 
informar a l'alumne si ha funcionat bé l'algorisme especi-
ficat, si se'n han produït errors, quins resultats s'han pro-
duït i la nota pertinent. 
 
Aquest corrector està composat per un fitxer .exe i un 
seguit de carpetes que contenen els tests i fitxers .bat amb 
les crides al corrector. Un exemple de com un alumne 
crida al corrector mitjançant un dels arxius .bat seria la 
següent: 
 
Corrector.exe SALESMAN_BACKTRACKING "Gra-
phApplication.exe". 
 
 D'aquesta manera l'alumne executa el corrector d'ADA 
especificant que vol corregir l'algorisme Backtracking de 
la seva pràctica GraphApplication.  
Un dels propòsits és traslladar tot aquest aglutinament de 
fitxers mencionat al servidor, de manera que l'alumne 
mitjançant l'aplicació client, configura el tipus de correc-
tor que vol utilitzar i simplement realitza la petició al 
servidor executant l'aplicació client enviant-li el fitxer 
.exe. El servidor s'encarregarà d'executar el corrector i 

retornar-ne al client el resultat de l'execució. 

4  OBJECTIUS 

L'objectiu global que busca satisfer el projecte és el desen-
volupament de dues aplicacions: una app client i una app 
servidor que es comuniquen entre elles i tenen les se-
güents característiques: 
L'aplicació servidor s'allotjaria a un entorn virtualitzat 
que permetrà als seus usuaris connectar-se remotament 
mitjançant l'aplicació client. Aquest servidor s'encarrega 
de processar les peticions de correcció que realitzen els 
usuaris. Els usuaris especifiquen la correcció i el tipus de 
correcció que volen dur a terme i transfereixen els fitxers 
que requereix el corrector per poder dur a terme la cor-
recció correctament. Finalment, el servidor retorna el 
fitxer o fitxers resultants  d'aquesta correcció al client 
mitjançant una transferència de fitxers. 
 
A continuació, es desglossa l'objectiu global en objectius 
principals i específics que donen completesa a l'objectiu 
global proposat. 
 
4.1 OBJECTIUS PRINCIPALS 

 
O.P.1. Desenvolupament d’una aplicació funcional com-
posada per una app client i un altre app servidor que han 
de ser capaces de comunicar-se i interactuar entre elles. 

 
O.P.2 Tant el client com el servidor han de ser configura-
bles mitjançant un fitxer .ini respectivament. Aquest fitxer 
conté les configuracions necessàries pel correcte funcio-
nament de cada aplicatiu. 

 
O.P.2 Desenvolupar l’aplicatiu de manera que és capaç 
d’acceptar els correctors d’ADA i de Compiladors princi-
palment. S’ha de poder afegir els correctors de DA i TDA 
sense dificultats. 

 
O.P.3 Dissenyar l’aplicació client de manera que és senzi-
lla d’utilitzar pels alumnes, de manera que es puguin 
llençar correccions ràpides i fàcils de configurar. 

 
O.P.4 El prototip ha de resultar en una base solida que 
permeti el seu futur desenvolupament despres de la fina-
lització del projecte. 
 
 

 

4.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 
O.E.1 Establir una metologia de desenvolupament i una 
planificació per la realització del projecte. 
 
O.E.2 Les correccions han de ser executades al servidor 
mitjançant un procés de Windows. 
 
O.E.3 Utilizar les tecnologies que proporcionen les llibre-
ries Winsock[4] de Windows per les comunicacions cli-
ent-servidor de l’aplicació. 
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O.E.4 Permetre connexions concurrents al servidor, és a 
dir, tractar les connexions entrants amb multi-
threading[5]. 
 
O.E.5 Establir un sistema de cues que permeti gestionar i 
servir més d’una petició simultanea al servidor. 
 
O.E.6 La lògica del sistema ha de permetre transferir fit-
xers des del client al servidor i a la inversa. 
 
O.E.7 Autenticació de les connexions i peticions al servi-
dor que realitzen els clients. 
 
O.E.8 Introduir un sistema de LOGS que permeti contro-
lar l’estat del servidor i els events que s’hi produeixen. 
 
O.E.9 Desenvolupar tests que  asseguren la robustesa i 
acceptació de les funcionalitats desenvolupades. 
 
O.E.10 Afegir correctors d’una assignatura ha de ser sufi-
cent mitjançant un directori de recursos i afegint les en-
trades de cada corrector al fitxer server.ini. 

5 BENEFICIS 

Els beneficis que el projecte aportarà són els següents: 
 
B.1 Centralització dels correctors i els fitxers que aquests 
necessiten per corregir els fitxers dels alumnes en un 
servidor. D'aquesta manera els usuaris de l'aplicació no-
més necessiten app client i els fitxers a transferir resultant 
en un menor aglutinament de fitxers que l'usuari no ne-
cessita tenir al seu sistema. D'aquesta manera s'evita que 
els alumnes vegin fitxers o tests que els professors no 
volen que siguin vistos, tot i que els podrien deduir de la 
teoria. 
 
B.2 Més qualitat i facilitat a l'hora de realitzar correccions 
per part dels alumnes. 
 
B.3 Creació de volums de dades que els docents poden 
utilitzar per avaluar més detingudament l'evolució de les 
pràctiques de les assignatures d'ADA i Compiladors. 
Aquestes dades també poden ser utilitzades per realitzar 
seguiments personalitats de cada alumne. 
 
B.4 El corrector del servidor es podrà utilitzar per fer la 
correcció de tota la classe per posar les notes finals. 

6   METODOLOGIA I PLANIFICACIÓ 

 
El desenvolupament del projecte s’ha enfocat en la realit-
zació d’un prototip inicial senzill que realitza una transfe-
rència simple de fitxers entre un client que es connecta a 
un servidor i rep altres fitxers de tornada. Aleshores, la 
idea ha sigut evolucionar-lo afegint noves característiques 
i refinant-ne les actuals.  

6.1 METODOLOGIA INCREMENTAL I ITERATIVA 

Donada aquesta premissa, es va decidir que la medotolo-
gia Ágil[6] que més s’adapta a aquesta manera de desen-
volupar és la Metodologia Incremental i Iterativa[7] ja que 
encaixa perfectament a la problemàtica. La metodologia 
que proposa es basen en la definició d’Sprints[8] o iteraci-
ons de manera que al final d’aquests es presenta al client 
un prototip funcional el qual anem evolucionant i millo-
rant contínuament. D’aquesta manera el client esta rebent 
valor tangible des d’un inici i som més àgils a l’hora 
d’enfrentar-nos a canvis que es puguin produir en les 
diferents fases de desenvolupament i es construeixen les 
característiques necessàries en cada moment. 

6.2 PLANIFICACIÓ 

En total s’han produït 4 reunions de progrés amb el tutor 
en la qual s’havien de presentar els progressos efectuats. 
D’aquesta manera, es va planificar des d’un inici el 
desenvolupament de 3 prototips(3 prototips per les 3 
primeres reunions). L’última reunió serviria per refinar el 
producte i introduir canvis finals i ja no seria un prototip 
ja que seria el producte final el que hem anomenat eina o 
aplicatiu durant l’article. 
 
Es desglossa a continuació com ha evolucionat l’aplicació 
a cada reunió de seguiment, reforçant d’aquesta manera 
el perquè de la medotologia escollida i els resultats que ha 
aportat. S’exposa un diagrama esquemàtic de l’aplicatiu 
en cada etapa de desenvolupament. 
 
Cada reunió de seguiment és tractada com una iteració o 
Sprint. 
 
Reunió de seguiment 1 
Aquesta reunió va ser molt important degut a que signifi-
cava arribar a una base sòlida a partir de la qual comença-
ríem a desenvolupar les diferents característiques  que 
han de donar validesa als objectius especificats anterior-
ment. 
Aquest primer prototip estava planificat que simplement 
fos una aplicació client-servidor que permetés la transfe-
rència simple de fitxers entre les dues entitats. Tant el 
client com el servidor han de ser configurables a partir 
d’un fitxer .ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Fig 1. Prototip inicial 

 
 



 

 

Reunió de seguiment 2 
Donat el prototip inicial, l’objectiu d’aquest segon Sprint 
era l’obtenció d’un nou prototip que incorporés les se-
güents funcionalitats: 
 
F-1: Tant el client com el servidor han de ser capaços de rebre i 
enviar més d’un fitxer. 
F-2: El fitxer client.ini ha d’incorporar les configuracions ne-
cessàries perquè es pugui dur a terme una correcció. 
F-3: El servidor ha de ser capaç d’executar la correcció especifi-
cada per l’usuari. Si la correcció s’efectua correctament es re-
torna al usuari el fitxer resultant de la correcció. En cas de que 
falles també se’l notifica. 
 
El corrector escollit per dur a terme aquesta fase de 
desenvolupament és el corrector SALES-
MAN_BACKTRACKING d’ADA. 
 
 
 

    Fig. 2 Prototip 2 
 
 

Reunió de seguiment 3 
Confirmats els avenços efectuats fins ara, ja comptem 
amb un aplicatiu que compleix amb l’objectiu del projecte 
però d’una manera bàsica. Encara cal afegir nous reque-
riments i millorar funcionalitats. 
Els requeriments planificats per aquesta tercera iteració 
són els següents: 
 
F-1:  El servidor ha de ser capaç de rebre i gestionar més d’una 
connexió simultània d’usuaris. Per tant, cal introduir mul-
tithreading a l’app servidor. 
F-2: Tractar cada petició com una tasca. 
· Implementar una cua de tasques, de manera que si es produei-
xen peticions en un curt període de temps, s’afegeixen a la cua i 
el servidor va processant les peticions de la cua de manera FI-
FO[9] fins que quedi buida. 
F-3: Si la cua no esta buida significaria que el servidor esta 
ocupat processant una petició. La petició de l’usuari es col·loca 
a la cua de tasques i s’en notifica a l’usuari. Una vegada dita 
petició és la primera a la cua se'n notifica a l’usuari i es proces-
sa la correcció. 
F-4: Si la cua esta buida es processa directament la petició de 
l’usuari. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Prototip 3 

 
Amb el prototip 3 consolidem molts dels objectius propo-
sats en l’apartat anterior. Ens falten per assolir els objec-
tius O.E.7 i O.E.8 de manera que es planifiquen els se-
güents requisits per la iteració 4: 
 
F-1: El servidor ha d’autenticar les peticions que realitzen els 
usuaris. Un alumne té un NIU i una contrasenya que primer es 
valida i a continuació, es comprova si l’usuari té permisos per 
utilitzar el corrector en concret, és a dir, un alumne d’ADA 
però que no està cursant Compiladors no hauria de ser capaç 
d’utilitzar el seu corrector. 
F-2: El servidor suporta un sistema de LOGs, de manera que 
s’enregistren events, errors que es puguin produir durant la 
posada a producció del projecte. 
F-3: S’introdueix el corrector de Compiladors al sistema. Cal 
realitzar els canvis necessaris perquè el servidor sigui capaç de 
resoldre peticions del corrector d’ADA i Compiladors. 
 
Finalment, hem obtingut una aplicació que compleix amb 
els objectius que s’han signat a l’inici del projecte i que 
són necessaris superar i completar amb èxit el desenvolu-
pament del projecte. 
 

 

Fig. 4 App final 
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7 CONFIGURACIÓ 

 
Tal com s’ha comentat a l’O.P.2 tant el servidor i el client 
es serveixen d’un fitxer de configuració que carreguen 
informació important pel seu funcionament i configuren 
les aplicacions quan s’executen. 
 
Veiem més detingudament cada un d’aquests fitxers: 

7.1 SERVER.INI 

 
[settings] 
ip = 127.0.0.1 
port = 8888 
 
[COURSE 1] 
id = ADA 
course_file = AlumnesADA.csv 
 
[CORRECTOR 1] 
course=ADA 
id = SALESMAN_BACKTRACKING 
path = ADA-Corrector 
input_files= GraphApplication.exe 
command= Corrector.exe SALESMAN_BACKTRACKING 
GraphApplication.exe 
output_files = informe.txt Outputs\Output.txt 

Fig. 5 Server.ini 

 
A la figura 5 es mostren les 3 seccions diferents que conté 
el fitxer .ini. Cada una té una funcionalitat específica a 
l’hora de configurar el servidor. 
 
[Settings] conté la IP i Port al que s’aixecar el servidor i 
escolta i rep connexions. 
 
[Course 1] conté la clau id indicant el curs i el course_file 
indica el fitxer que conté les identificacions dels alumnes 
d’aquest curs en concret. Aquestes identificacions són 
importants perquè relacionen el curs amb les identificaci-
ons, de manera que actuaran com a credencials a l’hora 
de validar el permís de l’usuari a l’hora de fer servir el un 
corrector en concret.  
En el pròxim apartat comentarem més detingudament el 
funcionament de l’autenticador del servidor. 
 
[Corrector 1] conté les claus course indicant el curs al que 
pertany, id indicant de quin corrector es tracta, el path on 
es troben els recursos del corrector, command són els 
arguments que pendrà el corrector a l’hora d’executar la 
correcció i els input i output files els fitxers d’entrada i 
sortida. 
 
Donat aquest format és molt senzill afegir cursos i correc-
tors. Si ho volguéssim fer s’hauria d’afegir una nova en-
trada COURSE n o CORRECTOR n al fitxer i el servidor 
els afegiria al seus repositoris com a UserRepository o 
Corrector respectivament. 
A més a més permet saber al servidor quants fitxers espe-

ra per part de l’usuari donat el corrector i quins fitxers 
són generats, per, una vegada acabada la correcció amb 
èxit enviar-los al client. 
 
.  
7.2 CLIENT.INI 
 
[settings] 
PORT = 8888 
HOST = 127.0.0.1 
COURSE = ADA 
CORRECTION = SALESMAN_BACKTRACKING 
NIU = 1000000 
PWD = prof 
INFILES = GraphApplication.exe 
OUT_FILES_PATH = Report\ 

Fig. 6 Client.ini 

 
S’observa a primera vista que seguim la mateixa filosofia 
de configuració que al servidor. Sota la configuració [Set-
tings] especifiquem els IP i Port al que ens volem connec-
tar i, a continuació, s’especifiquen totes les dades que el 
servidor necessitarà per dur a terme la correcció. Cal que 
l’usuari indiqui correctament aquestes configuracions o 
no funcionarà correctament. Com a últim detall a comen-
tar observem que l’usuari especifica una contrasenya. A 
continuació aprofundim més sobre el sistema de creden-
cials. 
 
7 AUTENTICACIÓ I CREDENCIALS 
 
Tornant als objectius (si, ara parlem de tu O.P. 7), s’havia 
especificat la necessitat d’autenticar les diferents peticions 
que els usuaris realitzen al servidor. Cada petició passa 
per dos layers: 
 
- Autenticació usuari: es comprova la contrasenya i NIU 
de l’usuari. Aquesta contrasenya és una contrasenya au-
togenerada pel professor que s’entregarà amb l’inici de 
les pràctiques de l’assignatura en concret. L’aplicació 
comprova contra un fitxer .csv on estan emmagatzemats 
els usuaris que aquestes dades siguin correctes. En cas 
afirmatiu, passem al següent layer. Per últim, sense 
aquesta capa de protecció es podria utiltizar el corrector 
sota una identitat falsa, per exemple, un alumne fent ser-
vir l’identificació d’un altre alumne sense el seu permís. 
 
- Comprovació de credencials: com havíem parlat al punt 
7.1 era necessari impedir a alumnes que no pertanyin a 
l’assignatura l’ús del seu corrector. 
 
Mirar la llista d’alumnes es molt ràpid i no fa falta cap 
base de dades o cache. 

8 TECNOLOGIES EMPRADES 

Pel desenvolupament del projecte s’han emprat diferents 
tecnologies i sistemes. Es desglossen a continuació. 
 
 



 

 

8.1 LLENGUATGE DE PROGRAMACIÓ 

 
S’ha emprat C++ com a llenguatge de programació ja que 
el tutor, que és l’interessat al que se li proveeix el projecte, 
és expert en aquest llenguatge i es una avantatge a l’hora 
de desenvolupar el projecte ja que és una font 
d’informació important. També una vegada acabat el 
projecte, com s’ha comentat, se li proveirà el projecte per 
donar-li continuïtat. 
A més a més, el C++ té llibreries que s’adapten molt bé a 
la problema a resoldre i és un llenguatge ràpid i amb 
molta llibertat d’optimització. 

 
8.2 IDE 

 
En compar-sa amb C++, un dels IDE més utilitzats avui 
dia per desenvolupar amb aquest llenguatge de progra-
mació és Visual Studio. La meva experiència fins ara per 
desenvolupar C++ ha sigut utiltizant Visual Studio i per 
tant va ser el candidat des d’un inici per desenvolupar el 
projecte.  

 
8.3 LLIBRERIES OPEN-SOURCE 

 
SimpleIni[10] 
És una llibreria open-source de C++ multiplataforma on 
la seva funcionalitat és la lectura de fitxers INI(fitxers de 
configuració). És molt senzilla d’utilitzar i header-only de 
manera que només cal afegir l’arxiu .h al projecte per 
poder-la utilitzar. 

 
spdlog[11] 
Llibreria open-source de C++ multiplataforma que per-
met realitzar LOGs de diferent grau. És thread-safe i hea-
der-only. Dona la possibilitat d’emmagatzemar els LOGs 
en un fitxer .txt que l’usuari pot o no especificar. És molt 
senzilla d’utilitzar. 
 
Fmt[12] 
Llibreria open-source C++ de formateig que proposa una 
forma més fàcil  i segura a stdio i iostreams. D’aquesta 
manera es poden formatar strings molt més còmodament 
que utilitzant sprintf_s. 

 
8.4 CONTROL DE VERSIONS 

 
S’ha utilitzat Github com a sistema de control de versions. 
Fins ara s’ha treballat de la següent manera. Partíem 
d’una branca master amb un projecte buit a l’inici del 
projecte. D’aquesta branca master creavem branques on 
es desenvolupava el prototip corresponent a cada entre-
ga. Per exemple, per l’entrega de seguiment d’aquest 
informe les branques tenen aquest format: 

 
Master -> feature/prototype2 

 
Una vegada aprovat pel tutor el desenvolupament 
d’aquest prototip es la metodologia a seguir és realitzar 
una Pull request a Master resultant en un merge entre les 
dues branques, de manera que la branca master queda 

actualitzada amb els nous desenvolupaments i la branca 
feature/prototype2 queda eliminada quan el merge és 
satisfactori. 

9 DISSENY DEL SOFTWARE 

En aquesta es procedirà a exposar l’enginyeria de softwa-
re que ha fet possible el desenvolupament del projecte.  
 
9.1 DIAGRAMA DE CLASSES 

Com hem comentat abans l’aplicatiu esta format per dues 
aplicacions més petites: l’app client i l’app servidor. Les 
classes que s’han dissenyat per donar solució als diferents 
prototips fins obtenir el prototip final són les següents: 

 
9.1.2 CORRECTOR SERVER 

 
Fig. 7 Diagrama classe Server 

 
Server – S’encarrega d’inicialitzar el servidor i rebre con-
nexions. Cada connexió client es tracta en un thread apart 
al que se li pasa la funció handleConnection(socket) per 
que interactui amb el client. També inicialitza el Logger i 
valida les requests. Cada petició que realitzen els clients 
es posen a la cua de tasques i s’executa sempre la primera. 
Notifica als usuaris mentre es troben en cua i quan finalit-
za el procés de correcció s’elimina la tasca de la cua. 

 
Task – Conté les rutines per executar, rebre i enviar fit-
xers al client. Envia al client els fitxers resultants de la 
correcció i els esborra del servidor. Mitjançant la funció 
SystemEx() s’executa en un Proces de Windows la co-
manda especifica del tipus de correcció especificat per 
l’usuari. 
 
TaskQueue – Cua de tasques basada en una cua tradicio-
nal de c++ i implementat amb les llibreries STL. Al tenir 
un codi multi-threaded és important construir una cua 
thread-safe que asseguri consistència a l’hora d’accedir a 
la cua. Mitjançant mutex[13] i std::lock_guard[14] obte-
nim una manera de protegir la cua quan s’intenta accedir 
a un recurs de manera simultània per més d’un thread. 
D’aquesta manera el thread que esta utilitzant la cua alli-
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bera el recurs quan el lock_guard queda fora del scope i a 
continuació podrà ser accedit per un altre thread. 
 
CorrectorRepository – Repositori en memòria de correc-
tors. 
 
CredentialRepository – Repositori en memòria de les 
credencials dels usuaris. 
 
UserRepository – Repositori d’usuaris que conté les da-
des de cada alumne. 
 
9.1.3 CLIENT 

Fig. 8 Diagrama classe Client 

 
Client – Classe encarregada de la inicialització del client. 
Es connecta al host especificat i realitza una petició de 
correcció al servidor enviant dades espeficiques. Envia i 
rep fitxers i tanca la connexió una vegada s’ha finalitzat la 
recepció del fitxer resultant de la correcció. 

 
CClient – Classe que configura el client amb les dades 
llegides al fitxer client.ini. 

 
9.2 LÒGICA DEL SISTEMA 

La lògica del sistema implementada per l’aplicació és 
senzilla: volem enviar una informació en concret al servi-
dor i a partir d’aquí, el servidor executarà o no una cor-
recció.  
A partir d’aquí cal realitzar certes comprovacions i asser-
cions per assegurar la consistència del programa i sàpiga 
respondre davant fallades. 
Si aquesta informació és correcte es procedeix a executar 
la correcció al servidor. Si la correcció té èxit procediríem 
a comprovar que els fitxers esperats s’han generat correc-
tament i, si és cert, s’enviaren al client. El servidor li diu al 
client quants fitxers ha d’esperar rebre i comença la trans-
ferència. Una vegada la transferència finaltiza correcta-
ment s’eliminen els fitxers resultats de la correcció i els 
enviats per l’usuari. Si alguna cosa d’aquest procediment 
falles, s’aturaria la correcció i s’informaria al usuari sobre 
l’error. 
 
Per una major comprensió ens donem suport en un dia-
grama de flux que donarà una comprensió global i ente-
nedora de com i que és el que esta succeint quan 
l’aplicatiu s’executa i rep interacció per part dels clients. 
 
 
 
 

Server 

Fig. 9 Diagrama flux Server 

 
Client 

  

Fig. 10 Diagrama flux Client 



 

 

10   TESTING 

En un inici, es va plantejar desenvolupar el projecte utilit-
zant Test Driven Developent[15]. Degut a la problemàtica 
a resoldre i la poca experiència amb l’IDE i el desenvolu-
pament en C++ va ser descartat. Evidenment cal testejar, i 
molt a poder ser!. D’aquesta manera es va trobar com a 
solució utilitzar el  Black box Testing com a metodologia 
de test i la manera de poder donar acceptació als proto-
tips que hem anat desenvolupant al llarg del desenvolu-
pament d’aquest projecte. 
 
Black Box Testing 
Amb aquesta metodologia el tester realitza proves d’una 
aplicació sense conèixer el funcionament intern de 
l’aplicació i ho des d’un punt de vista usuari. A partir 
d’uns inputs esperem un outputs en concret perquè el test 
sigui satisfactori. 
 
Llibreria de test 
Doctest[16] és una llibreria open-source que dona facili-
tats a l’hora de combinar codi de producció i test. Com a 
punts forts pel qual el recomanaria per a persones in-
teressades en el desenvolupament de C++ és la poca ins-
trusivitat, facilitat per incloure el framework al projec-
te(només cal un fitxer header), es lleuger i thread-safe. 
Permet organitzar tests cases amb sub test cases dins de 
test suites de manera que et permet crear com una estruc-
tura jeràrquica a l’hora de testejar una o unes funcionali-
tats en concret. També, si el teu interès és realitzar Beha-
vior Driven Development[17] testing pot ser una bona 
opció a tenir en compte. 
 
Com hem comentat volem donar validesa al prototip des 
d’un punt de vista usuari, sense tenir en compte les fun-
cionalitats i només tenint en compte els outputs a partir 
dels inputs que rep el programa. Per fer-ho ens hem servit 
d’una classe MockedClient que és comporta de la mateixa 
manera que la classe Client vista anteriorment però sense 
necessitar el fitxer .ini que el configuri. A la vegada ens 
servim d’un TestHelper on hi ha definits estaticament un 
client per cada corrector que el programa pot realitzar, 
d’aquesta manera assegurant que obtenim per cada cas 
els outputs desitjats. 
 
També es cobreixen casos on la correcció pot fallar, com 
casos en els que l’usuari no envia correctament les cre-
dencials o hi ha un problema amb els infiles de l’usuari i 
no es pot realitzar la correcció. 
 
Un exemple dels test cases desenvolupats pel testing és 
com el següent, que cobreix el cas en que l’usuari demana 
una correcció SALESMAN_BACKTRACKING i l’output 
esperat són dos arxius: 
 

Fig. 11 Test case correction Salesman Backtracking 

 

Primer fem que el client comenci el proces de correcció i, 
una vegada finalitza, es comprova que els fitxers obtin-
guts pel client mockejat han sigut els esperats. En aquest 
cas serien els fitxers informe.txt i Output.txt. 
 
En total tenim un banc de proves de 7 test cases diferents, 
on 4 són correccions d’ADA i 1 de Compiladors. Les res-
tants tracten casos d’excepció al servidor, com podria ser 
un fallo d’autenticació de l’usuari o que la correcció no 
fos correcte. 

Fig. 12 Test cases 

11 RESULTATS 

En aquest apartat s’exposen els resultats obtinguts fruit 
del desenvolupament del projecte. 
 
11.1 CLIENT 

Una execució normal utilitzant un corrector del curs 
d’ADA demanant una correcció Saleman Backtracking el 
que l’usuari veuria en la seva consola és el següent si la 
correcció fos bona: 

Fig. 13 Client interface correction OK course ADA 
 
S’informa al usuari que esta connectat al servidor i rep el 
missatge Correction started quan l’autenticació és correcte 
i la petició del client es la primera a la cua de tasques. En 
aquest cas rebem dos fitxers, l’Output.txt que dona in-
formació addicional sobre la correcció i informe.txt que 
conté la puntuació de la prova. 
 
L’execució del corrector de Compiladors és molt sem-
blant: 

Fig. 14 Client interface corrector OK course Compiladors 
 
Quan un usuari esta en cua esperant a que la seva correc-
ció sigui completada el que l’usuari veuria a la seva con-
sola sería el següent: 

 
Fig. 15 Client interface servidor ocupat 
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Cada 3 segons, l’usuari és informat del seu estat a la cua i 
quan és el seu torn, el servidor l’informa que la seva cor-
recció comença. 
 
Un altre cas que és pot doanr si l’autenticació no és cor-
recte es notifica al usuari: 

Fig. 16 Client autorització denegada 

 
Finalment, el cas que es podria donar és que la correcció 
falles. En cas que això pases s’aturaria la correcció al ser-
vidor i s’e-n notificaria al usuari: 

Fig. 17 Client correcció errònea 

 

11.1.2 SERVER 

A continuació és mostren els logs que s’enregistren a 
mesura que es van realitzant peticions al servidor. També 
s’exposarà un benchmark amb el temps d’execució de 
cada correcció. 
 
El procediment de logeig del servidor és: notificar que 
s’ha connectat el client, si l’autenticació ha sigut exitosa, 
que la seva petició s’ha posat a la cua, quina correcció 
s’esta tractant, la comanda que s’executa i el temps 
d’execució de la tasca.  

 

11.1.3 BENCHMARK 

A continuació, s’exposen els temps aproximats del que 
podria ser l’execució normal de cada una de les connexi-
ons. La mostra utilitzada per realitzar les correccions són 
les pràctiques programades per Javier Sanchez, tutor 
d’aquest  TFG i professor de Compiladors i ADA i, per 
tant, són temps considerats molt bons. Les pràctiques dels 
alumnes és poden variar els temps d’execució dràstica-
ment. 
 

Course Correction Execution time (s) 

ADA BACKTRACKING 0.726 

ADA BRANCH & BOUND 9.017 

ADA DIJKSTRA 49.057 

ADA GREEDY 0.354 

CMP DEFAULT 1.018 

Fig. 19 Server Benchmark 

11.1.4 LOGS 

Cada event que és produeix al servidor, ja sigui informa-
tiu o d’error, s’enregistra a un fitxer log.txt a logs/ del 
path on s’executa l’aplicació servidor. 
 

Fig. 20 Fitxer log.txt 

 

Aquests logs resulten de vital importància per tenir un 
seguiment sobre l’ús del servidor i si s’en produïssin 
errors, tenir una traça d’on poder extreu-re’n informació 
rellevant per la seva solució. 

12   CONCLUSIONS 

Amb aquest projecte s’aconsseguit implementar una apli-
cació client-servidor que és capaç de processar peticions 
d’usuaris clients i realitzar una transferència de fitxers 
automàtica d’entrada i sortida que cada petició requereix. 
A més a més, hem aconseguit que les dues aplicacions són 
configurables a partir de fitxers .ini i també s’ha imple-
mentat una cua FIFO que corregeix les peticions que múl-
tiples usuaris poden arribar a realitzar. 
 
Podem dir que s’han assolit els objectius establerts amb el 
kick-off el projecte amb uns resultats satisfactoris, tal com 
hem anat desgranant amb els diversos apartats que s’han 
exposat en aquest paper i aquestes últimes conclusions. 
 
Personalment, no tenia molta experiència amb C++ ni 
amb la majoria de llibreries emprades pel desenvolupa-
ment d’aquest prototip com seria la llibreria thread pel 
multi-threading, winsock2 pels sockets i enviar i rebre 
dades inclós transferència de fitxers, spdlog per enregis-
trar logs o utilitzar un framework de testing sobre Visual  

 Fig. 18 Consola server loggejant events 

 
Studio. També va resultar un repte l’utilització de mutex i 
trobar la manera de tancar recursos de la cua de tasques  
 
que diversos threads poden intentar accedir simultània-
ment i com alliberar-los. Crec que com a experiència final 
m’ha donat uns coneixements molt bons que es poden 
aplicar a altres llenguatges i he obtingut i millorat habili-
tats a l’hora d’enfocar problemes i com resoldre-l’s. 

13   LINIES FUTURES 

Un dels objectius de futur que podria seguir el projecte és 
la implementació d’una base de dades. Actualment treba-
llem sobre fitxers .ini i .csv que fan bé la feina però si 
l’aplicació necessites escalar-se seria una bona opció. 
Els Logs són una font d’informació que els professors 
volen utiltizar, de manera que es poden desenvolupar 
algorismes que s’encarreguin d’explotar les dades i gene-
rar gràfiques per exemple, amb l’evolució d’un alumne al 
llarg de la pràctica.  
Una altre manera de millorar el sistema és afegir un front-
end que faci l’eina més visual i intuïtiva pels usuaris. Els 



 

 

usuaris actualment configuren correccions com ja sabem 
mitjançant un fitxer .ini i, amb una interfase gràfica, mi-
lloraríem aquest aspecte potencialment. 
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