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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): Amb la finalitat, context 
d’aplicació, metodologia, resultats i conclusions del treball 

Desenvolupament d'una aplicació mòbil per a dispositius Android que 
permetrà visualitzar un objecte 3D, en aquest cas, enfocats a mobles i 
decoració, a través de la mateixa càmera del mòbil per visualitzar-ho en la 
seva pròpia casa. Es tracte de veure com quedaria aquest objecte abans de 
comprar-lo, sigui per una APP mòbil o en tenda física i fer aquesta decisió molt 
més senzilla pel comprador. 
Com a principal objectiu és la reducció del temps invertit en la compra sobretot 
de mobles, ja que el podràs visualitzar abans en l'indret on el voldràs col·locar. 
El temps en ple segle XXI és un bé molt apreciat i el que es pretén és que la 
utilització d'aquest temps sigui més efectiva que actualment. 
Els resultats esperats són que el comprador de mobles i decoració, realment 
tingui la necessitat d'utilitzar aquesta aplicació, ja que els hi serà molt fàcil 
d'utilitzar, pràctic i estalviaran grans quantitats de temps que podran invertir en 
altres coses. 
La primera versió només existirà per mòbils i tauletes Android, però en un futur 
seria bo realitzar-ho per a IOS. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Development of a mobile application for Android devices that will allow you to 
view a 3D object, in this case, focused on furniture and decoration, through the 
same camera on your mobile phone to view it in your own home. It's a matter 
of seeing what this item would look like before buying it, whether it be a mobile 
APP or a physical store, and make that decision much easier for the buyer. 
 
The main objective is to reduce the time invested in the purchase of furniture, 
as you can see it earlier in the place where you want to place it. Time in the 
middle of the 21st century is a well-appreciated good and it is intended that the 
use of this time be more effective than it is today. 
 
The expected result is that the buyer off furniture and decoration really needs 
to use this application as it will be very easy to use, practical and save a lot of 
time that they can invest in other things. 
 
The first version will only be available for Android phones and tablets, but in 
the future it would be nice to do for iOS. 
 



iii  

 
Índex 

 

1. Introducció ............................................................................................................ 1 
1.1 Context i justificació del Treball ................................................................................... 1 
1.2 Objectius del Treball .................................................................................................... 4 
1.3 Enfocament i mètode seguit ........................................................................................ 5 
1.4 Planificació del Treball ................................................................................................. 6 
1.5 Breu sumari de productes obtinguts .......................................................................... 11 
1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria ..................................................... 11 

2. Disseny centrat en l’usuari ................................................................................... 12 
2.1 Mètodes d’indagació ................................................................................................. 12 
2.2 Perfils d’usuari .......................................................................................................... 17 
2.3 Conclusions: .............................................................................................................. 19 

3. Disseny conceptual .............................................................................................. 20 
3.1 Escenaris d’ús ............................................................................................................ 20 
3.2 Fluxos d’interacció ..................................................................................................... 23 

4. Prototipatge ....................................................................................................... 27 
4.1 Sketches .................................................................................................................... 27 
4.2 Prototipus d’alta fidelitat .......................................................................................... 32 

5. Avaluació ............................................................................................................ 37 

6. Disseny tècnic ..................................................................................................... 39 
6.1 Definició dels casos d’ús ............................................................................................ 39 
6.1.1 Diagrama UML d’actors .......................................................................................... 39 
6.2 Disseny de l’arquitectura ........................................................................................... 46 
6.2.1 Diagrama de la base de dades ................................................................................ 46 
6.2.2 Diagrama de classes ............................................................................................... 47 
6.2.3 Arquitectura del sistema: ....................................................................................... 48 

7. Implementació .................................................................................................... 52 
7.1 Eines de programari .................................................................................................. 52 
7.2 Eines de maquinari .................................................................................................... 53 
7.3 Aspectes tècnics ........................................................................................................ 53 
7.4 Revisió de la planificació: .......................................................................................... 60 

8. Proves ................................................................................................................. 61 

9. Conclusions ......................................................................................................... 67 

10. Glossari ............................................................................................................. 70 

11. Bibliografia ........................................................................................................ 71 

10. Annexos ............................................................................................................ 72 
12.1. Objectes 3D i la realitat augmentada. ..................................................................... 72 

 

  



iv    

Llista de figures 
 

• Figura 1: IKEA Place. ................................................................................... 2 
• Figura 2: Houzz ............................................................................................ 3 
• Figura 3: Taulers de cada esprint ................................................................ 6 
§ Figura 4: Timeline del projecte FurniLive ..................................................... 7 
§ Figura 5: Tauler esprint 1 pla de treball ....................................................... 7 
§ Figura 6: Tauler esprint 2 Disseny i arquitectura ......................................... 8 
§ Figura 7: Tauler esprint 3 Disseny i arquitectura ......................................... 8 
§ Figura 8: Tauler esprint 4 Implementació ..................................................... 9 
§ Figura 9: Tauler esprint 5 Implementació 2 .................................................. 9 
§ Figura 10: Tauler esprint 6 Implementació 3 .............................................. 10 
§ Figura 11: Tauler esprint 7 Entrega final .................................................... 10 
• Figura 12: Flux visualització moble ............................................................ 23 
• Figura 13: Flux realitzar captura i visualitzar-la .......................................... 24 
• Figura 14: Flux nou model 3D i visualitzar-lo ............................................. 25 
• Figura 15: Flux complet de l’aplicació ........................................................ 26 
• Figura 16: sketch pantalla splash ............................................................... 27 
• Figura 17: Sketch pantalla principal ........................................................... 28 
• Figura 18: Sketch llistat categories ............................................................ 28 
§ Figura 19: Sketch llistat de mobles ............................................................ 29 
• Figura 20: Sketch visualització moble ........................................................ 29 
§ Figura 21: Sketch llistat de captures .......................................................... 30 
• Figura 22: Sketch visualització captura ...................................................... 30 
• Figura 23: Sketch: selecció model 3D propi ............................................... 31 
• Figura 24: Sketch confirmació model 3D propi .......................................... 31 
§ Figura 25: Prototip - Pantalla Splash ......................................................... 32 
• Figura 26: Prototip – Pantalla principal ...................................................... 32 
• Figura 27: Prototip  - Llistat de categories ................................................. 33 
• Figura 28: Prototip – Llistat de mobles en una categoria ........................... 33 
• Figura 29: Prototip – Pantalla per situar el moble en un entorn real .......... 34 
• Figura 30: Prototip – Llistat de captures realitzades .................................. 34 
• Figura 31: Prototip – Visualització captura ................................................. 35 
• Figura 32: Prototip – Selecció model 3D .................................................... 35 
• Figura 33: Prototip – Confirmació selecció ................................................ 36 
• Figura 34: UML d’actors – Usuari corrent .................................................. 40 
• Figura 35: UML d’actors – Usuari dissenyador de mobles ........................ 40 
• Figura 36: UML d’actors – Usuari d’una tenda ........................................... 41 
• Figura 37: Diagrama base de dades .......................................................... 46 
• Figura 38: Diagrama de classes ................................................................ 47 
• Figura 39: Arquitectura DDD ...................................................................... 50 
• Figura 40: Arquitectura aplicació ................................................................ 50 
• Figura 41: Estructura carpetes aplicació .................................................... 55 
• Figura 42: Estructura carpetes domini ....................................................... 56 
• Figura 43: Estructura carpetes aplicació .................................................... 56 
• Figura 44: Estructura carpetes infraestructura ........................................... 57 
• Figura 45: Registres base de dades .......................................................... 58 



v    

• Figura 46: Estructura carpetes models ...................................................... 59 
• Figura 47: Estructura carpetes imatges models ......................................... 59 
• Figura 48: Estructura carpetes arxius models ............................................ 59 
• Figura 49: Estructura carpetes dels test .................................................... 62 
• Figura 50: Estructura carpetes dels test .................................................... 63 
• Figura 51: Resultat execució test ............................................................... 63 
• Figura 51: Resultat execució test amb coverage ....................................... 64 
 



 1 

1. Introducció 
 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 

El treball pretén crear una eina per la població que els hi faciliti l'elecció 
del mobiliari de la seva casa d'una manera pràctica i senzilla. 
 
Un dels grans problemes de la societat actual és el temps, és un bé molt 
valorat i important i quan es té que a moblar un pis o canviar un moble 
habitualment es perd molt de temps anant de botiga en botiga mirant 
mobles de diferents marques sense tenir del tot clar si quedarà 
exactament com ho imaginem en el nostre pis. Per això si existís una 
aplicació on poguessis veure la projecció del moble com quedaria en 
l’indret on el vols col·locar, es guanyaria temps, ja que no has d'anar a les 
diferents tendes a veure els mobles i et podries assegurar que pot quedar 
bé. 
 
Actualment hi ha moltes aplicacions d'empreses com "IKEA" que 
permeten fer una simulació 3D del teu espai i col·locar els mobles allà per 
veure com quedaria aproximadament. El que pretenem aquí és amb les 
càmeres del mòbil exposar l'objecte 3D del moble en un entorn 100% real. 
Es tracta de fer un nou pas en l'experiència de l'usuari final. Sóc conscient 
que existeixen aplicacions que ja es pot realitzar quelcom semblant al que 
plantejo. El pretext d'aquest treball és impulsar-ho en l'àmbit del moble i 
decoració. 
 
La part interessant d'aquest projecte és la que el pas lògic que ha de seguir 
l'evolució tecnològica és la de fer coses realistes i pràctiques i això és el 
que es pretén amb aquest treball, fer un nou pas en el mercat del moble i 
decoració que podrà ser exportat a altres sectors fàcilment. 
 
Actualment ja existeix algunes aplicacions que ho realitzen una funció 
similar. Analitzem les més importants a continuació: 
  
La primera es IKEA Place, que és una APP per visualitzar els mobles de 
la tenda IKEA a través de la càmera del mòbil.  
 
Enllaç a l’aplicació: https://apps.apple.com/us/app/ikea-
place/id1279244498 
 
 
A continuació exposaré algunes imatges d’aquesta App [1]: 
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• Figura 1: IKEA Place. 
 
Es detallen a continuació els pros i contres respecte a la nostra aplicació: 
 

PROS CONTRES 
Gran disseny i acabats. Aplicació molt 
funcional 

Aplicació només disponible pel sistema 
operatiu Apple 

Gran catàleg d’objectes 3D Aplicació només disponible en el 
mercat d’Estats Units i amb productes 
d’aquest pais. 

 Només té producte IKEA 
 
La següent aplicació és Houzz. És una aplicació Android que té un gran 
ventall de combinacions d'espais (cuines, menjadors…) on el qual tu pots 
col·locar mobles que els tenen en l'APP. 
 
Enllaç a l’aplicació: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.houzz.app 
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 A continuació exposaré algunes imatges d’aquesta APP [2]: 
 

• Figura 2: Houzz 
 
Es detallen a continuació els pros i contres respecte a la nostra aplicació: 
 

PROS CONTRES 
Gran catàleg i molts espais virtuals on es 
pot aplicar els dissenys. 

Els espais són virtuals o fotografies. No 
és una integració amb la càmera per 
visualitzar el lloc real. 

Disposa d’una pàgina web on utilitzar la 
funcionalitat 

No permet carregar objectes 3D propis. 

 
Analitzant els pros i contres que tenen aquestes APPs respecta la que 
tindrà el nostre, veiem que estan molt ben dissenyades i que funcionen 
molt bé, però que la nostra aplicació destacarà per poder carregar 
objectes 3D propis i mostrar-los a través de la càmera mòbil, tenir mobles 
de diferents marques i no només d'una especifica i finalment que estarà 
disponible per Android i en un futur per IOS. 
 
Amb aquestes fortaleses per part de la nostra aplicació creiem que és un 
projecte molt viable i que pot causar un bon impacte en la societat actual. 
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1.2 Objectius del Treball 
 
L'objectiu principal del projecte és oferir al client una eina on poder triar la 
decoració o els mobles sigui una tasca més senzilla i ràpida que actualment. 
Poden visualitzar-los com quedarien abans a la mateixa casa o en l'oficina. Els 
altres objectius principals del projecte són els següents: 
 
Els objectius funcionals seran els següents: 
 

• RF1: Poder gestionar models 3D de mobles en l’aplicació, tant afegir 
de nous com esborrar els antics. 

• RF2: Disposar d’una galeria dels actuals models. 
• RF3: Visualitzar el model de la galeria de models a través de la 

càmera. 
• RF4: Poder col·locar el model amb els dits tàctils en la ubicació 

desitjada. 
• RF5: Poder fer una captura un cop tenim el moble col·locat i guardar-

lo en la memòria del mòbil. 
 
Els objectius no funcionals seran els següents: 
 

• RNF1: Facilitat d’ús i aplicació intuïtiva, ja que els usuaris que són 
candidats a utilitzar-la no estaran acostumats a la utilització d’una 
aplicació d’aquestes característiques. 

• RNF2: L'aplicació ha de poder estar en diferents idiomes, ja que és 
una aplicació que es podria arribar a utilitzar a tot arreu. En la primera 
versió tindrà disponible en anglès, en castellà i en català. 

• RNF3: Tindrà limitats els formats disponibles de models 3D. 
• RNF4: Treballar de forma organitzada amb metodologies àgils.  
• RNF5: Disposar d’una aplicació intuïtiva i ràpida perquè l’usuari pugui 

veure els mobles i la decoració a través de la càmera. 
 
Un altre objectiu importat és com tractarem els riscos. En aquest cas podem tenir 
problemes segons la càmera del mòbil i la qualitat d'aquesta, les versions 
d'Android, que en aquest cas se soluciona amb la Play Store que limitarà la 
descàrrega als mòbils que tindran la versió del sistema operatiu correcte. I 
finalment la potència del mòbil que pugui executar perfectament aquesta 
aplicació. 
 
Un dels problemes que es tractaran també durant el desenvolupament és si 
adjuntarem els models en l'aplicació o habilitarem que es puguin descarregar des 
de dins l'aplicació fent que l'aplicació pesi menys i només tingui les dades que 
cada usuari necessiti. 
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1.3 Enfocament i mètode seguit 
 

Es desenvoluparà una nova aplicació Android on es pugui penjar al mercat 
d'aplicacions. Aquesta aplicació es desenvoluparà amb el pensament de 
poder adaptar-ho a altres aplicacions ja existents. Ja que una bona sortida 
per aquest tipus d'aplicació és integrar-ho en un Marketplace de mobles 
on l'usuari pugui veure els mobles de la forma que es proposa i a més a 
més pugui adquirir el producte que ha visualitzat. Aquesta forma es podria 
reaprofitar per més d'una empresa o marca, tot i que per si sola l'aplicació 
pot ser de gran ajudar per l'usuari final. 
 
Per realitzar aquesta aplicació es necessitava que tingui una càmera i que 
fos relativament senzill de moure, per poder enfocar on volguéssim, per 
tant ràpidament em vaig decantar pels dispositius mòbils en contra dels 
ordinadors que a pesar que tenen càmera, es faria molt complicat fer-ho 
servir. 
 
S'ha decidit realitzar una aplicació nativa d'Android amb Java, ja que 
Android té una gran quota de mercat dels mòbils repartida en gran part 
amb Apple. Tot i que, per coneixement del llenguatge he decidit realitzar-
ho amb Android. 
 
Necessitarem que el nivell de l'api sigui com a mínim 24 (Versió 4.0.1 
d'Android), ja que utilitzarem la següent llibreria per tractar els objectes 3D 
ARCore i és el mínim que necessita. Aquesta llibreria és molt potent i 
s'integrà molt bé a les aplicacions, a més a més de tenir una gran 
documentació. Com a punt positiu la mateixa llibreria es pot utilitzar per 
IOS, per tant quan es plantegi l'aplicació en IOS, ja tindrem el coneixem 
d'aquesta. 
 
Aquesta estratègia crec que és la més correcta per temes de temps 
disponible per realitzar el treball, ja que és acotat en tres mesos 
aproximadament i tenint en compte la dificultat d’aquest. Per tant, per 
extreure un producte de valor, usable i útil crec que és la forma més 
adequada. 
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1.4 Planificació del Treball 
 

Actualment, estic molt acostumat a treballar amb la metodologia Scrum, 
tot i que normalment està adaptada a equips, crec que es podria fer una 
adaptació per fer-ho en una persona. Planificant el projecte en diferents 
fases:  
1. Preparació: En aquesta primera fase, es tracta de planificar l’aplicació, 

assentar les bases d’aquesta, definir els casos d’ús i crear l’estructura 
bàsica de l’aplicació. 

2. Desenvolupament: En aquesta fase entraria tot el gruix del 
desenvolupament de l’aplicació tenint en compte les bases que s’han 
definit en fase anterior  

3. Test i preparació per producció: Finalment, en aquesta fase es 
realitzarà els tests pertinents per veure que l’aplicació està llesta per 
ser llençada al mercat i es faran les correccions necessàries. Un cop 
realitzat els tests i les correccions es faran les tasques necessàries per 
publicar-ho a la “play Store”, com pot ser donar-se d’alta com usuari, 
pagar la quota... 

 
Aquestes tres fases s’aniran desenvolupant en esprints de dues setmanes 
on es planificaran el primer dilluns segons la capacitat de dedicació de 
temps i com ha anat l’anterior esprint les tasques a realitzar per arribar a 
bon port el projecte. D’aquesta manera es podrà veure ràpidament si 
s’està seguint un bon ritme i si s’han d’ajustar o retallar algunes coses de 
l’aplicació o si pel contrari es poden afegir funcionalitats en ella. 
 
La definició inicial dels esprints (es coneix en angles com Sprint) es 
realitzarà en aquest punt tot i que pot està subjecte a canvis durant el 
procés. 
 
Es pot observar que existiran set esprints com es pot visualitzar en 
aquesta imatge: 
 

 
 

• Figura 3: Taulers de cada esprint 
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En aquest timeline es pot veure en quin moment comença cada esprint i 
comença el següent.  
 

 
§ Figura 4: Timeline del projecte FurniLive 

 
Com es pot observar en el timeline, ja estem apunt de finalitzar el primer 
esprint. 
 
Amb l’eina Trello [3], que es una eina per la gestió de taulers i tasques, es 
pot veure a continuació que el tauler del primer esprint que esta dividit en 
tres columnes i cada columna te unes targetes que son les tasques a 
realitzar. Els noms de les columnes son: 
 
• TO DO: Tasques a realitzar 
• DOING: Realitzant 
• DONE: Tasques finalitzades 
 
D’aquesta manera es pot veure de forma rapida com s’està avançant en 
el projecte. 

 
• Esprint 1:  
 

 
 

§ Figura 5: Tauler esprint 1 pla de treball  
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• Esprint 2: 

 

 
 

§ Figura 6: Tauler esprint 2 Disseny i arquitectura 
 
 

• Esprint 3: 
 

 
 

§ Figura 7: Tauler esprint 3 Disseny i arquitectura 
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• Esprint 4: 

 
§ Figura 8: Tauler esprint 4 Implementació 

 
 
• Esprint 5:  

 
§ Figura 9: Tauler esprint 5 Implementació 2 

 
• Esprint 6: 
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§ Figura 10: Tauler esprint 6 Implementació 3 

• Esprint 7: 

 
§ Figura 11: Tauler esprint 7 Entrega final 

 
 
La gestió de les hores en el projecte es la següent: 
 
Tal com esta disposant els esprints, es planificarà unes 15 hores per 
esprint, disposant d’una hora aproximada al dia per realitzar cada un dels 
esprints. 
 
Aquest càlcul, serveix per tots els esprints a excepció dels de 
desenvolupament, que e estimat unes 30 hores per esprint, ja que 
requereix un esforç mes gran, per això surt a unes 2 hores diàries de 
desenvolupament. 
 
Cal recordar que un esprint son aproximadament dues setmanes. 
 
Per tant, els repartiments d’hores quedaria de la següent manera: 
 

• PAC1: Pla de treball: 15 hores ( 1 hora diària) 
• PAC2: Disseny i arquitectura 1: 15 hores ( 1 hora diària) 
• PAC2: Disseny i arquitectura 2: 15 hores ( 1 hora diària) 
• PAC3: Implementació 1: 30 hores ( 2 hores diàries) 
• PAC3: Implementació 2: 30 hores ( 2 hores diàries) 
• PAC3: Implementació 3: 30 hores ( 2 hores diàries) 
• Entrega Final: 15 hores (1 hora diària) 

 
Els recursos necessaris per desenvolupar el projecte són: 
 
• Ordinador personal amb la següent llista de programes instal·lats: 

o Android Studio 
o Chrome, per poder utilitzar trello i buscar informació, per 

exemple, a la documentació oficial d’Android. 
o Android SDK (Llibreria per poder desenvolupar amb Android 
o Simulador de mòbil Android per poder fer proves mentre es 

desenvolupa. 
• Dispositiu Android amb una versió mínima 4.0.1 per poder provar 

l’aplicació. 
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• Microsoft Word per realitzar la memòria del projecte 
 

1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 

• S’obtindrà una aplicació Android que permetrà la projecció d’objectes 3D 
(enfocat a mobles) amb la càmera de mòbil en un entorn real. 

o Aquesta aplicació disposarà d’una petita col·lecció d’objectes 3D 
per poder-la utilitzar.  

• El codi font de l’aplicació que s’ha desenvolupat. 
• Memòria del treball final de grau 
• Presentació del TFG  

 
 
1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 

• Versions i aplicacions utilitzades: En aquest capítol explicaré les eines 
utilitzades, les versions d’Android disponibles,  entraré en profunditat en 
les llibreries utilitzades i com tractarem els problemes derivats de la 
càmera. 

• Modelatge 3D: En aquest punt, faré una introducció a que es el model 3D 
i els formats que suportarà l’aplicació.  

• Prototipatge: En aquest capítol veurem les eines que utilitzaré per fer els 
prototips de l’aplicació i mostraré els prototips realitzats. 

• Estructura del projecte: Tot seguit, mostraré els casos d’ús, els diagrames 
de classes i com estructurarem la nostre aplicació. 

• Proves: Mostraré les proves realitzades i els resultats d’aquestes. 
• Captures de l’aplicació: Veurem un resum en format de captures de 

pantalla la aplicació desenvolupada com funciona funcionalment.  
• Conclusions: Exposaré els resultats del treball, si s’han assolit els 

objectius i com podria evolucionar l’aplicació. 
• Glossari: Recull de conceptes on s’expliquen amb mes profunditat. 
• Bibliografia: Recull d’on s’ha extret la informació utilitzada en el aquesta 

memòria.    
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2. Disseny centrat en l’usuari 
 
2.1 Mètodes d’indagació 
  
Després de valorar els diferents mètodes d’indagació, existeixen alguns que no 
són possibles portar-los a terme perquè no hi ha suficients recursos per fer-ho o 
no tinc suficients contactes experts en aquest tema per poder fer per exemple 
entrevistes en profunditat i extreure un material bo i de qualitat. Actualment, 
també hi podem sumar la situació mundial amb el famós Coronavirus (Covid-19), 
ens han recomanat que ningú surti de casa per tal d’evitar la rapida expansió del 
virus que està sent un gran problema mundial en molts àmbits (com l’econòmic 
per exemple). Però crec que és una bona oportunitat per fer l’ús responsable i 
intel·ligent de la tecnologia.  
 
Per això, crec la millor opció que tinc ara per indagà sobre el producte que vull 
realitzar és la d’enquestes. L’objectiu és aconseguir una bona quantitat de 
respostes que puguin proporcionar la informació corresponent. Utilitzant la 
tecnologia aquestes enquestes es poden realitzar massivament a un gran grup 
de gent per internet. Aprofitant a més a més que molta gent està confinada a 
casa espero tenir una gran participació i per tant, aconseguir recollir una bona 
informació. 
 
Per altra banda, també es realitzarà una anàlisi competitiva, per veure els 
productes similars i amb la informació extreta es podrà agafar noves idees pel 
nostre producte, veure com l’usuari pot adaptar-se a la nostra aplicació venint de 
la competència i entendre el que funciona ara mateix en el mercat i poder aplicar-
ho en el projecte. 
 
L’enquesta que es realitzarà a través de la plataforma Google Forms, que és 
una forma molt fàcil de realitzar enquestes. Aquesta enquesta es realitzarà amb 
l’idioma espanyol, perquè més persones puguin arribar a contestar. Les 
preguntes que es realitzaran seran les següents: 
 

• PR1: Amb quina freqüència compra mobles o decoració? 
o L’usuari podrà escollir entre el 0 i el 10, per saber si la freqüència 

de compra es alta o baixa. 
• PR2: Quins tipus de mobles has comprat últimament? 

o Aquesta pregunta te un text lliure i ens permetrà saber en quin tipus 
de mobles ens podem centrar mes al principi per tenir al catàleg. 

• PR3: Quan va ser l’últim cop que vas comprar un moble? 
o Te una selecció múltiple amb diferents opcions com fa menys d’un 

mes, entre 1 i 6 mesos, .... 
• PR4: On te costum de comprar els mobles? 

o Te 3 possibles respostes: 
§ Internet 
§ Tenda física 
§ No compra mobles 

o Ens ajudarà a saber quin percentatge dels enquestats compra 
mobles per internet 
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• PR5: Li agrada anar a la tenda física a comprar mobles? 
o Pot escollir del 1 al 10 des de gens a molt 

• PR6: Si pogués veure com queden els mobles a casa teva a través de la 
càmera del mòbil abans d’anar a la tenda... L’utilitzaria? 

o La resposta es SI/NO 
o Ens serveix per veure l’interès de la principal funcionalitat de la 

nostre aplicació. 
• PR7: Suposant que es pot veure a través del mòbil com queda a casa... 

Aniries a la tenda física a veure’l? 
o La resposta es Si/NO 
o Ens donarà informació per saber si tot i poden veure-ho encara es 

vol anar a la tenda física. 
• PR8: El compraries per la tenda física? 

o La resposta es Si/NO 
o Ens permet saber l’arrel que tenen a anar a una tenda física a 

comprar el moble 
• PR9: En l’aplicació li agradaria tenir els mobles filtrats per categories? 

o La resposta es SI/NO 
o Ens permetrà tenir mes informació sobre com estructura la nostre 

aplicació. 
• PR10: En l’aplicació voldria poder realitzar captures que es guardin en   

l’aplicació? 
o La resposta es Si/NO 
o Ens permetrà saber si aquesta funcionalitat es necessària afegir-

la. 
• PR11: Li agradaria poder carregar els seus propis models 3D? 

o La resposta es Si/NO/No se no contesto 
o Es una funcionalitat que per el públic general pot ser no es de tant 

utilitat, però que amb les següents respostes ens podrà sortir de 
dubtes. 

• PR12: Quina edat tens? 
o Es pot contestar amb un valor numèric i ens serveix per poder 

agrupar per segments les contestacions 
• PR13: Quin nivell d’estudis tens? 

o Te una sèrie d’opcions: 
§ Formació bàsica 
§ Batxillerat 
§ Formació professional 
§ Formació superior 

o Ens serveix per poder agrupar les respostes. 
• PR14: Quan quantificaries l’ús diari del mòbil? 

o Poden escollir entre del 1 al 10 per indicar poc ús o molt ús. 
o Ens servirà per veure les respostes i agrupar-les si tenen relació 

amb l’ús del mòbil. 
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Desprès de realitzar l’enquesta, hem aconseguit 17 contestacions* amb la 
següents respostes: 
 

• PR1: 
o 9 (52%) persones han indicat que compren mobles amb poca 

freqüència 
o 8 (48%) persones que van comprant però no amb moltíssima 

freqüència 
o 0 persones compren mobles amb molta freqüència 

 
Per tant, podem extreure, que tot i que no hi ha ningú que tingui una altra 
freqüència, sí que en general es van comprant mobles.  

 
• PR2:  

o Armaris: 4 (23%) 
o Estanteries: 4 (23%) 
o Sofàs 3 (18%) 
o Decoració 3 (18%) 
o Sabaters 3 (18%) 

 
Per tant, en el catàleg sabem que hem de tenir segur armaris, estanteries, 
sofàs, sabaters i decoració. 
 

• PR3: 
o Fa menys d’un mes: 1 (5,8%) 
o Entre 1 i 6 mesos: 8 (47,1%) 
o Entre 6 mesos i un any: 6 (35,3%) 
o Mes d’un any: 2 (11,8%) 

 
Es pot observar, que en línies generals solen comprar mobles entre 1 i 6 
meses i entre 6 mesos i un any, per tant com a mínim un cop a l’any 
utilitzarien serien candidats a utilitzar la nostra aplicació. 

 
• PR4: 

o Internet: 3 (17,6%) 
o Tenda física: 14 (82,4%) 

 
Es pot observar, que encara hi ha una gran quantitat de persones que 
prefereixen comprar per tenda física. Per tant, que poden ser contràries a 
utilitzar la nostra aplicació. 
 

• PR5: 
o Molt poc: 1 (5,9%) 
o Entremig: 12 (70,6%) 
o Molt: 4 (23,5%) 

 
Sembla que la gent té predisposició a anar a la tenda física i que està 
bastant a gust amb aquesta situació. 
 

* Aquesta enquesta s’hauria de realitzar a molta més gent per tenir dades més concloents, però he escollit una petita mostra per aquest TFG  
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• PR6: 
o Si: 16 (94,1%) 
o No: 1 (5,9%) 

 
En aquesta pregunta, ens sorprèn la gran quantitat de gent que estaria 
disposada a utilitzar la nostra aplicació a pesar que els hi agrada anar a 
la tenda física i comprar-lo allà. 
 

• PR7: 
o Si: 11 (64,7%) 
o No: 6 (35,3%) 

 
Es segueix observant, que a pesar que es podrien veure el moble com 
queda en el seu pis, segueixen preferint anant a la tenda a comprar-lo. 
 

• PR8: 
o Si: 14 (82,4%) 
o No: 3 (17,6%) 

 
A pesar que molts han contestat que sí que anirien a la tenda a comprar-
lo, també estarien disposats a comprar-lo per internet a través de 
l’aplicació. 
 

• PR9:  
o SI: 17 (100%) 
o No: 0 (0%) 

 
En aquesta pregunta, la resposta ha estat molt clara, tots els enquestats 
han respost que els hi agradaria tenir ordenat per categories els mobles. 
 

• PR10: 
o Si: 13 (76,47%) 
o No: 4 (23,53%) 

 
En general sembla que els hi pot agradar poder oferir captures, per tant 
pot ser una bona funcionalitat per l’aplicació. 
 

• PR11: 
o SI: 4 (23,53%) 
o No: 6 (35,29%) 
o NS/NC: 7 (41,18%)  

 
Molts han contestat  que no saben, ja que segurament falta coneixement 
sobre els models 3D. Un altre gran part han respost que no i alguns han 
respost que seria interessant, dels quals tenien més  estudis superiors. 
Per tant, no seria una funcionalitat principal i que hagi d’estar per sortir 
però que segons que el cas pot ser interessant. 
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• PR12: 
o Entre 20 i 30 anys: 10 (58,82%) 
o Entre 30 i 40 anys: 2 (11,76%) 
o Entre 50 i 60 anys: 3  (17,66%) 
o Més de 60 anys: 2 (11,76%) 

• PR13: 
o Formació bàsica: 3 (17,6%) 
o Batxillerat: 1 (5,9%) 
o Formació professional: 7 (41,2%) 
o Formació superior: 6 (35,3%) 

• PR14: 
o Poc ús: 2 (11,76%) 
o Ús entremig: 3 (17,66%) 
o Molt ús: 12 (70,58%) 

 
Les últimes tres preguntes, quines edats estan, quin nivell d’estudis tenen 
i quin és la freqüència d’ús del mòbil, ens han permet extreure les 
següents dades: 
 

o La gent superior a 50 anys estaria menys disposada a comprar els 
mobles per l’aplicació tot i que els hi agradaria poder visualitzar-la 
a través del mòbil 

o La gent que utilitza més el mòbil, és la més jove i utilitzarien la 
nostra aplicació i a més a més comprarien el producte per aquesta. 

o Les persones que tenen una formació professional i superior estan 
més obertes a utilitzar la nostra aplicació. 

 
Per tant, es pot extreure que la primera versió de l’aplicació, només amb 
la visualització 3D de l’objecte pot ser ben acceptada. I que encara no està 
molt arrelada la compra del moble a través d’internet i que en general 
encara es prefereix anar a la tenda física a comprar-los. Tot i que, cada 
cop hi ha més predisposició a la compra en línia. 
 
Per altra banda, tenim l’anàlisi competitiva, que ens ajudarà a comprar-
nos amb la competència i poder agafar idees i millorar la nostra. 
 
Aquesta comparació ja es va realitzar en l’apartat 1.1 d’aquest document 
on es podrà veure l’anàlisi i conclusions que s’ha arribat analitzant les 
aplicacions semblants del mercat 
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2.2 Perfils d’usuari 
  
El perfil d’usuari d’aquesta aplicació és molt ampli, tot i que es pot 
descartar alguns perfils: 
• Menors de 20-25 anys, ja que majoritàriament encara estan estudiant 

i tenen un poder adquisitiu baix i no tenen ni pisos ni lloguers en el seu 
poder, per tant l’interès per l’aplicació serà baix. 

• Majors de 65 anys, pel desconeixement de les aplicacions i el poc ús 
dels dispositius mòbils.  

 
Per altra banda, hem detectat que els perfils més interessants són: 
• Persones entre 30 i 50 anys, ja que estan més posats en tecnologia i 

per altra banda solen tenir un poder adquisitiu més alt, ja que porten 
més anys treballats que els joves i tenen més experiència. 
A través de l’article de periodistadigital.com [5] podem veure com l’edat 
mitjana d’aconseguir una hipoteca és els 39 anys. Un punt més a favor 
d’aquest tipus d’usuari. 
 

• Professionals de la decoració. Les persones que es dediquen a 
decorar espais els hi pot ser de gran utilitat aquesta aplicació per poder 
realitzar la seva feina. 
 

• Clients de tendes físiques on podrien tenir espais per realitzar 
simulacions a través de la càmera on el client pogués muntar el seu 
propi espai. 

 
Exposo amb més detall cada un dels perfils que tindrem: 

 
Perfil Persona entre 30 i 50 anys (P1) 

Característiques Tenen un poder adquisitiu alt, ja que tenen certa 
experiència laboral i estan en posicions 
importants. A més a més és una generació on el 
seu coneixement amb tecnologia en línies 
generals no és baix. 
Segons l’estudi de periodistadigital.com [5] és el 
rang d’edat que més hipoteques ha contractat, per 
tant, que tenen més possibilitats de comprar 
mobles pel nou immoble.  

Context d’ús L’ús que li pot donar és a l’hora de comprar els 
mobles del pis que acaba de comprar o si vol 
modificar o adquirir algun moble nou. Podrà veure 
amb l’aplicació prèviament a comprar-lo com 
quedarà en la seva casa o pis. 

Anàlisis de tasques • Podrà cercar mobles per visualitzar 
• Podrà visualitzar el moble on realment 

el vol col·locar. 
• Col·locar el moble a través de la càmera 

amb gests tàctils. 
• Poder fer captura un cop el moble està 

col·locat. 
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Llistat de 
característiques 
presents a la 
interfície de 
l’aplicació 

• Facilitat d’ús 
• Disposar de varietat de mobles 
• Pantalles àgils i intuïtives 

 
 
  

Perfil Professional de la decoració (P2) 
Característiques És un perfil que el seu dia a dia professional es 

dediquen a crear decoracions d’immobles. Per 
tant, li seria una eina de gran ajuda per fer més 
fàcil la seva feina i poder presentar en els seus 
clients la seva feina. 

Context d’ús Com a usuari de l’aplicació seria interessant tenir 
molta varietat per poder triar, inclús podria arribar 
a carregar els seus propis mobles de les tendes 
amb què treballa ell o inclús mobles que dissenya 
ell. 

Anàlisis de tasques • Podrà cercar mobles per visualitzar 
• Podrà visualitzar el moble on realment 

el vol col·locar. 
• Col·locar el moble a través de la càmera 

amb gests tàctils. 
• Poder fer captura un cop el moble està 

col·locat. 
Llistat de 
característiques 
presents a la 
interfície de 
l’aplicació 

• Facilitat d’ús 
• Disposar de molta varietat de mobles 
• Pantalles àgils i intuïtives 

 
Perfil Clients tendes físiques (P3) 

Característiques És un perfil que ja va amb intenció de comprar, 
per tant si tens un espai a dins la pròpia tenda on 
poder visualitzar una configuració que ell vol 
podria ajudar a fer-lo decidir per comprar-lo. 

Context d’ús Pot ser interessant que la tenda tingui un espai 
preparat sense mobles i que l’usuari pugui escollir 
mobles de la pròpia tenda on podrà col·locar en 
aquesta instància els mobles per veure com 
queda tot junt. Tal com fan moltes tendes que fan 
espais predeterminats, però en aquest cas, la 
personalització la farà l’usuari. 

Anàlisis de tasques • Podrà cercar mobles per visualitzar de 
la tenda que està visitant. 

• Podrà visualitzar el moble on realment 
el vol col·locar. 
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• Col·locar el moble a través de la càmera 
amb gests tàctils. 

• Poder fer captura un cop el moble està 
col·locat i poder enviar-ho al seu propi 
correu 

Llistat de 
característiques 
presents a la 
interfície de 
l’aplicació 

• Facilitat d’ús 
• Disposar dels mobles de la pròpia tenda 

ben organitzats. 
• Pantalles àgils i intuïtives 

 
 2.3 Conclusions: 
  

Després d’analitzar els diferents tipus d’usuaris que poden utilitzar 
l’aplicació podem veure que tenim dues línies clares per actuar: 
• L’aplicació genèrica que podrà utilitzar tothom a la seva pròpia casa. 

Serà l’aplicació que més ús tindrà. 
• Una aplicació més personalitzada on només estaran els mobles 

d’una tenda concreta. Que es podria arribar a vendre a les diferents 
empreses de venda de mobles. 

 
A més a més, la facilitat d'ús i l'agilitat de les pantalles és molt important 
pels tres perfils que hem analitzat. Ja que, el temps que es volen 
estalviar en anar a la tenda a mirar mobles, no el volen invertir en la 
utilització de l'APP mòbil, sinó utilitzar-ne menys. 

 
Hem observat algunes característiques que no s’havien contemplat a 
l’inici. Com per exemple: 
• Tenir una aplicació més especialitzada per tendes i professionals del 

moble i les captures de pantalla. A més a més la càrrega de models 
3D propis, destaca clarament que té més interès a tendes i 
professionals, per tant, és una funcionalitat que en una primera versió 
es podria suprimir en cas que és el desenvolupament d’aquesta ho 
requereix per poder tenir-la llesta en les dates plantejades. 

• Tenir molts models 3D carregats, tot i que en els enquestats és 
quelcom ha valorat que hi hagi molts models, en una primera versió 
de l’aplicació és primordial que funcioni àgil i ràpid per poder 
incorporar diferents marques de mobles amb els seus propis models i 
així poder créixer ràpidament en catàleg. 
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3. Disseny conceptual 
 
 3.1 Escenaris d’ús 

En aquest punt es definiran els escenaris d’ús amb els quals 
veurem dins de l’òptica de l’usuari com poden utilitzar la nostra 
aplicació i això es permetrà veure com podem millorar-la i ajudar a 
definir els fluxos d’interacció. 
 

1 Escenari – Cerca d’un moble 
Perfils que 
intervenen 

Tots tres perfils intervenen en aquest punt. Ja que 
el perfil P1 i el P3 serà el seu ús normal de 
l’aplicació i el perfil P2, entrarà dins del seu procés 
per seleccionar els seus mobles. 

Contexts A casa, a una tenda física o en un estudi. 
Objectius Cerca el moble desitjat per poder mostrar-lo. 
Tasques 
necessàries 

• Entrar a l’aplicació 
• Cercar pel menú i seleccionar l’opció 

categories. 
• Cerca entre les categories la desitjada. 
• Cerca el moble dins de la categoria. 

Necessitats 
prèvies 

• Tenir carregades les categories i els 
mobles en cada categoria.  

• Que l’usuari tingui descarregada 
l’aplicació 

 
Desenvolupament 
de l’escenari 

1. L’usuari obrirà l’aplicació. 
2. Seleccionarà en el menú d’aplicació l’opció 

categories. 
3. Seleccionarà la categoria desitjada. 
4. Un cop dins de la categoria tindrà un llistat 

de mobles on seleccionarà el que ell 
prefereixi.  

 
 

2 Escenari – Mostrar un moble a través de la càmera 
Perfils que 
intervenen 

Tots tres perfils intervenen en aquest punt. Ja que 
per a tots els perfils serà un ús normal de 
l’aplicació. 

Contexts A casa, a una tenda física o en un estudi. 
Objectius Visualitzar el moble desitjat a través de la càmera. 
Tasques 
necessàries 

• Les mateixes que el primer escenari 
• Mostrar-lo a través de la càmera 

Necessitats 
prèvies 

• Tenir carregades les categories i els 
mobles en cada categoria.  

• Que l’usuari tingui descarregada 
l’aplicació 
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• Que l’usuari hagi cercat el moble que 
vol veure. 

Desenvolupament 
de l’escenari 

1. Les mateixes que el primer escenari. 
2. Un cop seleccionat el moble veure’l a 

través de la càmera del mòbil.  
 

3 Escenari – Posicionar el moble en l’indret i fer captura 
Perfils que 
intervenen 

Tots tres perfils intervenen en aquest punt. Ja que 
per a tots els perfils serà un ús normal de 
l’aplicació. 

Contexts A casa, a una tenda física o en un estudi. 
Objectius Poder col·locar el moble en l’indret desitjat i poder 

realitzar una captura. 
Tasques 
necessàries 

• Les mateixes que el 2 escenari 
• Poder moure amb els dits a través de la 

pantalla el mobles i posicionar-lo. 
• Poder guardar una captura de pantalla 

Necessitats 
prèvies 

• Tenir carregades les categories i els 
mobles en cada categoria.  

• Que l’usuari tingui descarregada 
l’aplicació 

• Que l’usuari hagi cercat el moble que 
vol veure. 

Desenvolupament 
de l’escenari 

1. Les mateixes que el 2 escenari. 
2. Posicionar amb els dits el moble a on el 

volem col·locar. 
3. Guardar una captura en el mòbil   

 
4 Escenari – Visualitzar captures realitzades 

Perfils que 
intervenen 

Tots tres perfils intervenen en aquest punt. Ja que 
per a tots els perfils serà un ús normal de 
l’aplicació. 

Contexts A casa, a una tenda física o en un estudi. 
Objectius Poder visualitzar les captures fetes amb 

anterioritat. 
Tasques 
necessàries 

• Entrar a l’aplicació 
• Poder veure les captures realitzades 

Necessitats 
prèvies 

• Tenir realitzades captures anteriors. 

Desenvolupament 
de l’escenari 

1. Obrir l’aplicació 
2. Seleccionar en el menú captures 
3. Seleccionar la captura que vol visualitzar. 
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5 Escenari – Visualitzar captures realitzades 
Perfils que 
intervenen 

Tots tres perfils intervenen en aquest punt. Ja que 
per a tots els perfils serà un ús normal de 
l’aplicació. 

Contexts A casa, a una tenda física o en un estudi. 
Objectius Poder visualitzar les captures fetes amb 

anterioritat. 
Tasques 
necessàries 

• Entrar a l’aplicació 
• Poder veure les captures realitzades 

Necessitats 
prèvies 

• Tenir realitzades captures anteriors. 

Desenvolupament 
de l’escenari 

1. Obrir l’aplicació 
2. Seleccionar en el menú captures 
3. Seleccionar la captura que vol visualitzar. 

 
6 Escenari – Utilitzar objectes 3D propis 

Perfils que 
intervenen 

En aquest punt el perfil P3 és el perfil que té més 
probabilitats d’utilitzar l’aplicació. 

Contexts En un estudi o casa. 
Objectius Poder carregar nous models 3D de mobles 
Tasques 
necessàries 

• Entrar a l’aplicació 
• Poder seleccionar arxius propis de 

models 3D 
Necessitats 
prèvies 

• Tenir un model 3D extern preparat per 
pujar-lo a l’aplicació. 

Desenvolupament 
de l’escenari 

1. Obrir l’aplicació 
2. Seleccionar en el menú pujar model 
3. Seleccionar l’arxiu que es vol pujar. 
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3.2 Fluxos d’interacció 
 
Després d’analitzar els escenaris anteriors podem realitzar els 
següents fluxos d’interacció que estaran separats per cada un de les 
possibles tasques que es poden realitzar: 
 
Indicar que aquests diagrames han estat realitzats amb l’eina en línia 
de draw.io [6]. 
 
• Visualitzar un moble a través de la càmera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Figura 12: Flux visualització moble 
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• Realitzar una captura i visualitzar-la: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Figura 13: Flux realitzar captura i visualitzar-la 
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• Carregar un nou model 3D i utilitzar-lo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Figura 14: Flux nou model 3D i visualitzar-lo  
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• Flux complet: 
 

 
 

• Figura 15: Flux complet de l’aplicació  
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4. Prototipatge 
 
4.1 Sketches 

 
A través de la informació obtinguda en l'anàlisi i el disseny s'han 
realitzat uns primers prototipats a paper i bolígraf intentant aplicar 
el que s'ha après amb anterioritat. 
 
• Pantalla splash: 
 
Aquesta pantalla és la primera quan s'obrirà l'aplicació on 
carregarem el logotip de la nostra aplicació i el títol. Aquesta 
pantalla pot servir per si s'ha de carregar alguna cosa interna abans 
d'obrir l'aplicació doncs realitzar-ho en aquest moment. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

• Figura 16: sketch pantalla splash 
 

• Pantalla principal: 
 
Aquesta és la pantalla que apareixerà un cop hem passat la 
pantalla splash i és on tindrem tots els botons per realitzar les 
accions pertinents. Disposarem de tres botons. Categories, per 
poder buscar el moble que desitgem per categories. Captures, 
per poder veure les captures que hem realitzat amb anterioritat. 
I finalment, carregar, que servirà per si volem carregar el nostre 
propi model.. 
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• Figura 17: Sketch pantalla principal 
 

• Llistat de categories: 
 
En aquesta pantalla disposem d’un llistat de categories on 
estaran situats els mobles. Es tracta d’escollir la categoria 
desitjada per accedir a la següent pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Figura 18: Sketch llistat categories 
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• Llistat de mobles dins d’una categoria: 
 
En aquesta pantalla disposem d’un llistat dels mobles dins d’una 
categoria. Es tracta d’escollir el moble desitjat per accedir a la 
següent pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Figura 19: Sketch llistat de mobles 
 

• Visualització moble a través de la càmera: 
 
En aquest punt, podrem utilitzar la principal funcionalitat de 
l’aplicació que és veure el moble com si fos real a través de la 
càmera del mòbil.  Aquesta pantalla també disposarà d’un botó 
per realitzar una captura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Figura 20: Sketch visualització moble 
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• Visualització de les captures realitzades: 
 
Tornant al menú principal, en pressionar l’opció de veure 
captures podem veure el llistat de captures que hem realitzat. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Figura 21: Sketch llistat de captures 
 

• Visualització de la captura seleccionada: 
 
Pantalla per visualitzar la captura seleccionada en la pantalla 
anterior. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Figura 22: Sketch visualització captura 
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• Carregar model 3D: 
 
En aquesta pantalla es podrà seleccionar el model 3D que es 
vol carregar del sistema de fitxers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Figura 23: Sketch: selecció model 3D propi 
 

• Confirmació càrrega model 3D: 
 
Pantalla de confirmació que l’arxiu seleccionat és el que es vol 
carregar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Figura 24: Sketch confirmació model 3D propi 
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4.2 Prototipus d’alta fidelitat 
 

Per realitzar el prototipatge d’alta fidelitat, s’ha utilitzat l’eina Invision 
[7] en la seva modalitat d’estudiants per poder utilitzar-la amb els 
permisos corresponents. És una eina molt útil per poder realitzar 
disseny i prototipatge d’aplicacions mòbils. 
 
A continuació exposarem les pantalles que hem realitzat en el 
prototipatge: 
 

 
 

§ Figura 25: Prototip - Pantalla Splash 
 

És la pantalla que apareixerà a l'obrir-se l'aplicació. 
 

 

 
 

• Figura 26: Prototip – Pantalla principal 
 

Aquest és el menú principal on oferim les opcions de l’aplicació. 
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• Figura 27: Prototip  - Llistat de categories 
 

Per accedir aquesta pantalla ha d’anar a l’opció de categories i en 
aquest punt mostrem el prototip del llistat de categories. On podrem 
seleccionar la categoria desitjada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Figura 28: Prototip – Llistat de mobles en una categoria 
 
Un cop s’ha pressionat una categoria apareix el llistat de mobles 
d’aquesta categoria. On podrem accedir a un moble en concret per 
passar a la següent pantalla. 
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• Figura 29: Prototip – Pantalla per situar el moble en un entorn real 
 

Un cop s’ha pressionat un moble en concret, carregarà aquesta 
pantalla on podrem col·locar el moble on vulguem amb la nostra 
càmera. Aquesta pantalla també disposa d’un botó on en 
pressionar es realitzarà una captura de pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Figura 30: Prototip – Llistat de captures realitzades 
 

Tornant a la pantalla principal, si seleccionem en el menú l’opció de 
veure captures, apareixerà un llistat de les captures que tenim 
fetes. 
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• Figura 31: Prototip – Visualització captura 
 

En pressionar en una captura la podrem obrir en gran per 
visualitzar-la. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Figura 32: Prototip – Selecció model 3D 
 

Si tornem al menú principal i pressionem en l’opció de carregar, 
s’obrirà un llistat del directori del mòbil per poder carregar el model 
propi. 
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• Figura 33: Prototip – Confirmació selecció  
 

Un cop seleccionat l'arxiu, es demana una confirmació. Si es 
pressiona Si, carregarà l'arxiu i tornarà al menú principal. Si es 
pressiona No tornarà a la pantalla anterior. 
 
Cal destacar en el disseny que cap pantalla té un botó de tornar 
enredera, això és perquè aquest disseny està centrat en Android i 
els dispositius Android ja disposen d'un botó físic o tàctil per 
realitzar aquesta acció i així no afegir funcionalitat repetida en la 
interfície de l'aplicació. 
 
Es pot veure un funcional del prototip en aquest enllaç: 
https://projects.invisionapp.com/prototype/app-
ck866tgcm002yq30184rcz3cb/play/5e6d1979 
 
Aquest enllaç és temporal i és possible que un temps deixi de 
funcionar. 
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5. Avaluació 
 

Per poder avaluar el prototip que hem dissenyat disposem el test que es 
faria si és tingues més temps i així amb el feedback rebut podríem fer una 
nova iteració sobre la nostra aplicació abans de realitzar-la. 
 
Es realitzarien dos tests d'usuari. El primer d'aquests es realitzaria a un 
grup d'usuaris entre 25-40 anys, on els hi donarem una sèrie de tasques, 
sense explicar res de l'aplicació del context de l'aplicació. Tot seguit, els 
hi realitzarem una sèrie de preguntes respecte al test que han acabat de 
fer per veure les seves sensacions. 
 
Aquest primer test ens permetrà veure si l'aplicació és fàcil i intuïtiva que 
és una de les característiques que es necessitaven per aquesta aplicació. 
 
El segon test és semblant, però el grup d'usuaris seran professionals de 
moble, dissenyadors d'interior, etc… Ens podran donar una visió més 
tècnica de l'aplicació en especial de la part de carregar els seus propis 
dissenys. 
 
• Accions a realitzar en el primer test: 

o Cerca la categoria “sofàs”. 
o Cerca el moble “sofà de tela”. 
o Mostra el moble “taula de TV blava” a través de la càmera. 
o Realitza una captura del moble col·locat. 
o Visualitza la captura realitzada anteriorment 

 
Un cop han realitzat les següents accions, hauran de respondre les 
següents preguntes: 
 
• Preguntes primer test: 
 

o Ha estat fàcil la cerca de la categoria “sofàs”? 
o Ha estat fàcil la cerca del moble “sofà de tela”? 
o El recorregut fins a col·locar el moble “taula de TV blava” a través 

de la càmera ha estat un procés clar i intuïtiu? 
o El botó de realitzar captura està clarament indicada la seva 

funcionalitat? 
o Ha estat senzill tornar enredera per visualitzar les captures? 

 
En el segon test, en ser professionals del moble, són usuaris que ja tenen 
una expertesa en aquest sector. En aquest cas sí que s'informarà de 
l'aplicació i els que pretén cobrir. En aquest segon grup ens interessa més 
extreure si l'aplicació pot ser d'utilitat per aquest sector. 
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Primer de tot els hi deixarem que ells investiguin pel seu compte i vegin 
com podrien fer-la funcionar. Deixant que puguin explorar totes les 
opcions. 
 
Després es realitzarà una sèrie de preguntes: 
 
• Preguntes segon test: 

o Les opcions que presenta l’aplicació són suficients per poder 
utilitzar-la en una tenda? Que afegiries o trauries? 

o Veus usable i útil poder carregar els teus propis models 3D dels 
mobles? Si la resposta es negativa, explicar per què. 

o Utilitzaries aquesta aplicació en la teva actual feina? Si la 
resposta es negativa, explicar per què. 

 
Amb aquestes preguntes podem extraure una important informació per 
poder seguir iterant en la nostra aplicació i poder millorar-la. 
 
Finalment, a tots dos grups s'afegiria una nova pregunta per indicar si vols 
afegir algun suggeriment, canvi o millora en l'aplicació. 
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6.  Disseny tècnic 
 

6.1 Definició dels casos d’ús 
6.1.1 Diagrama UML d’actors  

 
En aquest apartat definirem els diagrames UML d’actors. Primer de tot 
definirem els actors que tenim, que en total en tenim tres, que han sorgit 
dels estudis que s’han realitzat en fases anteriors. Els actors són els 
següents: 
 

o Usuari corrent (AC1): Usuari base de la nostra aplicació, que se la 
pot descarregar de la tenda i començar-la a utilitzar. 

o Usuari dissenyador de mobles (AC2): Aquest usuari té un altre 
tipus d’interès, ja que pretén poder utilitzar-la amb els seus propis 
models 3D. 

o Usuari d'una tenda (AC3): Aquest usuari espera trobar mobles de 
la tenda que està visitant i té un altre enfocament en utilitzar 
l'aplicació, ja que no l'ha de descarregar en el seu mòbil si no 
utilitza un propi de la tenda. 
 

Per altra banda hem definit uns casos d'ús que han sorgit també de les 
investigacions i estudis que s'han realitzat amb anterioritat i que més 
endavant entrarem en més detall, però són els següents: 

 
o Cercar una categoria (CU-001) 
o Cercar un moble dins d’una categoria (CU-002) 
o Mostrar un moble en imatge 3D a través de la càmera (CU-003) 
o Realitzar captura de la col·locació del moble (CU-004) 
o Visualitzar captures (CU-005) 
o Carregar un nou model 3D (CU-006) 
o Entrar a l’aplicació (CU-007) 
o Sortir de l’aplicació (CU-008) 

 
Els diagrames UML d’actors que mostrem a continuació estan organitzats 
per cada un dels actors i a quins casos d’ús poden utilitzar. 

 
El primer actor és l'usuari corrent, que pot realitzar la gran majoria de 
casos d'ús com es pot veure, tot i que el cas d'ús de carregar un nou model 
3D no és del seu interès per tant, no podrà realitzar-lo. 
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• Figura 34: UML d’actors – Usuari corrent 

 
El segon actor és el dissenyador de mobles. Aquest actor el principal cas 
d'ús que utilitzarà és de carregar un nou model 3D dels propis dissenys 
que està dissenyant. A més a més també podrà realitzar cerques i mostrar 
els mobles a través del mòbil tal com es pot veure en el següent diagrama: 
 

 
• Figura 35: UML d’actors – Usuari dissenyador de mobles 
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L'últim actor és l'usuari d'una tenda, que té els mateixos casos d'ús que 
l'actor que és un usuari corrent, però té una diferent perspectiva, ja que 
per exemple espera trobar mobles en les cerques de la tenda on està 
situat. Aquest és el seu diagrama UML: 
 

 
• Figura 36: UML d’actors – Usuari d’una tenda 
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6.1.2 Definició del casos d’ús. 
 
A continuació detallarem els casos d’ús que hem mencionat abans.  
 
Identificador CU-001 
Nom Cercar una categoria 
Prioritat Alta 
Descripció És el primer pas per poder utilitzar la principal 

funcionalitat de l’aplicació. Es tracta de què 
l’usuari pugui cerca una categoria de mobles. 

Actors AC1, AC2, AC3 
Pre-condicions Necessitem tenir carregades les categories dels 

mobles. 
Iniciada per El mateix usuari a l'entrar a l’opció del menú 

categories. 
Flux 1. L’usuari obre l’aplicació. 

2. En el menú principal pressiona l’opció 
categories. 

Post-
condicions 

L’usuari ha de poder veure un llistat de categories 
disponibles. 

Notes  
 
 
Identificador CU-002 
Nom Cercar un moble dins d’una categoria 
Prioritat Alta 
Descripció És un altre pas important per poder utilitzar la 

principal funcionalitat de l'aplicació. Es tracta de 
què l'usuari un cop ha seleccionat la categoria 
pugui cerca mobles d'aquesta. 

Actors AC1, AC2, AC3 
Pre-condicions Necessitem tenir carregades els mobles i 

classificats entre les categories dels mobles. 
Iniciada per El mateix usuari a l'entrar a l’opció del menú 

categories. 
Flux 1. L’usuari obre l’aplicació. 

2. En el menú principal pressiona l’opció 
categories. 

3. En el llistat de categories selecciona una 
categoria per veure els seus mobles. 

Post-
condicions 

L’usuari ha de poder veure un llistat de mobles 
disponibles en la categoria seleccionada. 

Notes  
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Identificador CU-003 
Nom Mostrar un moble en imatge 3D a través de la 

càmera 
Prioritat Alta 
Descripció Es la principal funcionalitat de l’aplicació. Es tracta 

que el moble seleccionat poder veure l’objecte 3D 
d’aquest a través de la càmera i poder col·locar-lo 
on volem de la nostra estància.  

Actors AC1, AC2, AC3 
Pre-condicions Necessitem tenir carregades els mobles i 

classificats entre les categories dels mobles. 
Iniciada per El mateix usuari a l'entrar a l’opció del menú 

categories. 
Flux 1. L’usuari obre l’aplicació. 

2. En el menú principal pressiona l’opció 
categories. 

3. En el llistat de categories selecciona una 
categoria per veure els seus mobles. 

4. En el llistat de mobles selecciona un 
moble 

5. Apareix la càmera amb el moble 3D per 
poder col·locar-lo. 

Post-
condicions 

L’usuari ha de poder col·locar el moble on voldria 
col·locar-lo. 

Notes  
 
Identificador CU-004 
Nom Realitzar captura de la col·locació del moble 
Prioritat Normal 
Descripció Aquest cas d’ús tracta que un cop tenim el moble 

col·locat com ens agradaria, poder realitzar una 
captura per poder veure-la a posteriori.  

Actors AC1, AC3 
Pre-condicions Necessitem poder col·locar un moble amb la 

càmera.  
Iniciada per El mateix usuari a l'entrar a l’opció del menú 

categories. 
Flux 1. L’usuari obre l’aplicació. 

2. En el menú principal pressiona l’opció 
categories. 

3. En el llistat de categories selecciona una 
categoria per veure els seus mobles. 

4. En el llistat de mobles selecciona un 
moble 

5. Apareix la càmera amb el moble 3D per 
poder col·locar-lo. 

6. Pressiona al botó de realitza captura. 
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Post-
condicions 

L’usuari te que haver pogut realitzar una captura. 

Notes  
Identificador CU-005 
Nom Visualitzar captures 
Prioritat Normal 
Descripció Es tracta de poder accedir al llistat de captures i 

visualitzar-ne una. 
Actors AC1, AC3 
Pre-condicions Ha d’haver realitzat alguna captura amb 

anterioritat. 
Iniciada per El mateix usuari a l'entrar a l’opció del menú 

captures. 
Flux 1. L’usuari obre l’aplicació. 

2. En el menú principal pressiona l’opció 
captures. 

3. L’usuari selecciona una captura per veure-
la. 

Post-
condicions 

L’usuari te que haver pogut veure una captura 
realitzada amb anterioritat. 

Notes  
 
 
 
Identificador CU-006 
Nom Carregar un nou model 3D 
Prioritat Baixa 
Descripció Aquest cas d’ús l’usuari ha de poder seleccionar 

una model 3D i carregar-lo per visualitzar-lo en 
l’aplicació. 

Actors AC2 
Pre-condicions L’usuari ha de tenir un model 3D propi. 
Iniciada per El mateix usuari a l'entrar a l'opció del menú 

carregar. 
Flux 1. L’usuari obre l’aplicació. 

2. En el menú principal pressiona l’opció 
carregar. 

3. L’usuari selecciona el model 3D del seu 
directori. 

4. Un cop carregat, podrà col·locar el moble 
a través de la càmera. 

Post-
condicions 

L’usuari ha carregat el seu propi model 3D i l’ha 
pogut visualitzar. 

Notes  
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Identificador CU-007 
Nom Entrar a l’aplicació 
Prioritat Alta 
Descripció El cas d’ús és que l’usuari pugui entrar a 

l’aplicació per començar a usar-la. 
Actors AC1, AC2, AC3 
Pre-condicions L’usuari te que tenir l’aplicació instal·lada. 
Iniciada per Per el mateix usuari al fer clic a la icona de 

l’aplicació. 
Flux 1. L’usuari fa clic a la icona de l’aplicació. 

2. L’aplicació s’inicia. 
Post-
condicions 

L’usuari ha de tenir l’aplicació funcionant. 

Notes  
 
 

Identificador CU-008 
Nom Sortir de l’aplicació 
Prioritat Alta 
Descripció El cas d’ús és que l’usuari pugui sortir de 

l’aplicació un cop la utilitzat. 
Actors AC1, AC2, AC3 
Pre-condicions L’usuari te que tenir l’aplicació iniciada. 
Iniciada per Per el propi usuari que vol sortir de l’aplicació. 
Flux 1. L’usuari fa clic al botó de sortida 

d’Android. 
2. L’aplicació es tanca. 

Post-
condicions 

L’usuari ha de tenir l’aplicació tancada. 

Notes  
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6.2 Disseny de l’arquitectura 
 
En aquest punt explicarem tot el disseny tant de base de dades 
com de classes de la nostra aplicació. A més a més explicarem 
com estructurarem la nostra aplicació. 
 

6.2.1 Diagrama de la base de dades 
 
La forma escollida per implementar la nostra base de dades serà a 
través de Firebase en la seva versió gratuïta, que és una eina molt 
potent que proporciona una sèrie de funcionalitats entre elles poder 
tenir una base de dades, que serà la que utilitzarem en aquest 
projecte. 
 
A banda, Firebase, només permet base de dades no relacionals. 
En aquest cas es guarda amb documents Json, però com la nostra 
base de dades serà molt senzilla, ja que l'aplicació així ho 
requereix, tal com es podrà veure en el diagrama de més avall, ens 
vindrà perfectament. 
 
Aquest és el diagrama de la nostra base de dades: 
 

 
• Figura 37: Diagrama base de dades 

 
 
Es pot observar que només tindrem dues taules (tipus de 
documents en aquest cas), com són les categories i els productes. 
 
Les categories (Category), tindran un identificador (id) que no serà 
auto numèric sinó un UUID generat per l'aplicació, un nom i un 
camp que es podrà indicar un identificador de categoria 
(category_id), aquest cap serveix, tot i que en un principi no es 
necessitarà, per poder crear un arbre de categories. Si aquest 
camp està buit, significa que està a l'arrel de l'arbre de categories, 
si té un identificador vol dir que està per sota d'aquesta categoria i 
així successivament els nivells que ens fessin falta. 
 
Després podem observar que tenim la taula de productes (Product) 
on també tindrà un identificador UUID (id), tindrà un nom (name) i 
una descripció (description), després tindrà un camp és model que 
serà un string on s'indicarà la ruta i el nom del fitxer del recurs del 
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model 3D d'aquell moble, que més endavant parlarem on es 
guardaran i finalment un id de categoria, on s'indicarà la categoria 
a la qual pertany, sempre la més baixa en l'arbre de categories. 
 

6.2.2 Diagrama de classes 
 
En el diagrama de classes tindrem una mica més de complexitat 
que el de base de dades, ja que apareixen nous models que no 
estan representats en base de dades. 
 
El diagrama de classes es el següent: 
 

 
• Figura 38: Diagrama de classes 

 
 
En diagrama es poden observar les següents classes: 
 
o Category: Representa una categoria amb un identificador, un 

nom i si pertany a una altra categoria superior amb el camp 
categoryId. 

o Product: Defineix un producte, amb un identificador, un nom i 
l’identificador de categoria, que mai podrà està  buit, en el model 
de domini no té sentit un producte sense categoria. A més a més 
tindrà una relació amb un model. Aquesta relació no pot ser 
nul·la, ja que no està permès en el nostre model de domini.  

o Model: És un value object que és la representació del recurs 
del model 3D, simplement tindre un camp del recurs que serà un 
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string. Aquesta classe pot tenir comportament amb relació al 
model 3D. 

o Snapshoot: Finalment, tenim una classe captura, que 
representarà una captura que s’ha realitzat i que també és un 
value object on només tindrà la representació de la ruta on ha 
de anar a buscar la captura. 

 
Restriccions del model: 
 

§ Un Product sempre ha de tenir una Category i un model 
assignat. 

§ El camp categoryId de Category pot ser nul o si està ple és 
per representar l’arbre de categories. 

§ Snapshoot (Captures) no té identificador perquè no 
representa cap objecte identificable en el domini, només és 
per transportar dades. 

§ Model no té cap identificador perquè no representa cap 
objecte identificable en el domini, només és per transportar 
dades. 

 
Un value object, coneguts comunament com a VO entre els 
desenvolupadors, són objectes que no tenen comportament i que 
no són identificables en el domini, simplement són portadors de 
dades que poden tenir una representació més complex que un 
valor natiu. 
 
6.2.3 Arquitectura del sistema: 
 
Les primeres decisions que s’han pres en formar l’arquitectura de 
l’aplicació són les següents: 
 

§ Els models 3D són fitxers que pesen molt per tant, posar-los 
a dins del mateix APK, correm el risc de l'aplicació pesi molt 
i no sigui acceptada per la mateixa tenda a més a més que 
l'usuari no li pugui agradar que ocupi tant d'espai. Per això 
s'ha decidit utilitzar Firebase com a sistema d'arxius on 
podrem guardar aquestes dades i així només descarregar 
els arxius quan l'usuari els necessiti. Això només passarà el 
primer cop que l'usuari vulgui carregar un moble, a la 
següent vegada estaran en cache en el mòbil de l'usuari. 

§ Les captures que realitzarà l’usuari en el mòbil, es 
guardaran a la galeria d’imatges del mateix mòbil i es llegiran 
d’allà, per això no les necessitem tenir a la base de dades 
perquè cada usuari tindrà les seves. 

§ La base de dades com s’ha comentat més amunt estarà 
realitzada amb firebase, que actuarà com el nostre sistema 
de backend per resoldre aquestes peticions. 

§ Quan l’usuari carregui un nou model propi a través de 
l’aplicació, el podrà guardar en el sistema d’arxius on es 
guarden els altres models descarregats o simplement el 
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podrà carregar i visualitzar-lo, i que un cop tanqui l’aplicació 
aquest model ja no estigui a l’aplicació. 

§ Finalment, per veure com els usuaris utilitzen l’aplicació amb 
Firebase també podrem obtenir aquestes dades d’ús. 

 
Després d’aquestes consideracions inicials, un altre tema important 
són els permisos que necessitarem des de l’aplicació, que seran 
els següents: 
 

§ Accés a internet 
§ Accés a la càmera del mòbil 
§ Accés a les fotos del mòbil  
§ Accés als directoris del mòbil. 

 
En principi, amb tots aquests permisos podrem realitzar les tasques 
necessàries pel bon funcionament de l’aplicació. 
 
Un cop decidides aquestes coses, és necessari saber com 
s'estructurarà el codi i amb quina arquitectura. He decidit aplicar 
una arquitectura DDD (domain driven design). Aquesta arquitectura 
està molt pensada a donar molt de valor a un llenguatge obliquo, 
amb el negoci de l'aplicació i en tot moment el desenvolupador com 
la persona de negoci estiguin parlant dels mateixos conceptes i es 
puguin entendre fàcilment. 
 
Aquesta arquitectura té tres capes clarament diferenciades. La 
capa més interna és el domini, en aquesta capa tindrem les nostres 
entitats, el nostre model que ha de tenir un llenguatge que una 
persona que no és tècnica pugui entendre. La següent capa és la 
capa d'aplicació, aquesta capa s'encarrega de tenir tots els casos 
d'ús i és capaç d'interactuar amb la capa de domini. Finalment 
tenim la capa d'arquitectura, que és la capa encarregada 
d'interactuar amb serveis externs a l'aplicació. On estan els 
controladors, l'accés a base de dades (que el nostre cas serà amb 
Firebase), accés a fitxers, ... Aquesta capa pot interactuar amb la 
capa d'aplicació i domini. 
 
Com es pot veure de l'explicació, les capes externes poden saber 
de les capes internes però les capes internes no poden saber res 
de les capes externes. Posant un exemple, podríem tenir un cas 
d'ús que fos retornem un model 3D (aniria a capa d'aplicació), el 
domini ha de saber que vol agafar un model 3D, però no li importa 
com. Existirà una representació a domini que estarà implementada 
a Infraestructura que en aquest punt sí que coneix com agafarem 
un model 3D. És una manera de separar i ordenar conceptes, fent 
que estigui tot molt ordenat i que sigui molt fàcil realitzar tests 
unitaris fent així una aplicació robusta i reduint la possibilitat 
d'errors. 
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Tal com es pot veure a la imatge següent, molts cops es compara 
amb una ceba, ja que una ceba té moltes capes i una dins d'un 
altre. Al final és el mateix en aquest cas. Són capes que van unes 
dins d'altres. I sempre pots accedir de fora cap a dins però mai de 
dins cap a fora, com una ceba. 
 

 

• Figura 39: Arquitectura DDD 
 

§ Imatge extreta de https://www.franciscougalde.com/ blog de 
tecnologia.(28/03/2020) 

 
 
Per tant, aplicant aquesta arquitectura en el nostre projecte 
quedaria de la següent manera: 
 

 
• Figura 40: Arquitectura aplicació 
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Seguint l'arquitectura tal com hem dit fins ara, tenim que 
connectarem amb serveis externs com Firebase (Per la base de 
dades i els arxius de model 3D). Això es connectarà a través de la 
capa d'arquitectura amb repositoris, que són serveis per accedir a 
dades, en aquesta capa també tindrem la integració amb ARCore 
(llibreria pel modelatge 3D), els controladors i les vistes. Després a 
la capa d'aplicació tondrem els casos d'ús, on estaran correctament 
testejats. I finalment tindrem la capa de domini on tindrem les 
entitats i serveis per mai sense saber com serà la seva 
implementació, ja que a negoci no li interessa saber com es fa, sinó 
que es faci. 
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7. Implementació 
 

7.1 Eines de programari 
 

o Android Studio (Versió 3.6.2) : IDE (Entorn de desenvolupament 
integrat) oficial per programar per Android. Té moltes eines per dur 
a terme el projecte i facilita molt el treball. 
En aquest projecte hem utilitzant entre altres: 

§ Integració amb Firebase: És molt senzill integrar-se amb 
aquest servei extern des de el propi IDE. 

§ Integració amb Gitlab: La integració amb el control de 
versions permet des de el mateix programa poder controlar 
tot, per tant facilitar la feina al programador. 

§ Integració amb l’execució de l’aplicació: El mateix programa 
ja et compila el teu programa amb la configuració que tu li 
hagis marcat hi ha més a més et permet executar el propi 
emulador o si tens un mòbil connectat, instal·lar-ho 
directament en el dispositiu. 

o Java (Versió  1.8): Llenguatge de programació per poder 
desenvolupar l’aplicació mòbil. 

o Emulador Android: Eina per poder executar el codi en el propi 
ordinador simulant que es un mòbil real. 

§ Per desenvolupar aquest projecte es una eina clau, ja que 
permet fer simulacions de la realitat virtual i poder fer proves. 

o GIT: Es el sistema de versions per excel·lència actualment, tots els 
grans projectes hi treballen. Permet crear una historia amb les 
pujades que es fan de codi i poder navegar per elles.  

o Gitlab[13]: Control de versions del codi generat, es una gran eina 
de gestió de projectes a nivell tècnic. 

§ Ens permet tenir allotjat el codi en un servidor a internet i 
tenir-lo disponible des de on vulguem. 

§ Aquesta eina treballa amb el sistema de versions GIT, per 
tant, resulta molt senzill treballar-hi si ja hi has treballat 
prèviament. 

§ Ens permet també poder fer revisions de codi entre diferents 
companys del mateix equip o execucions de tests del nostre 
codi que ens permet assegurar la estabilitat de la versió que 
pujat. 

o Firebase[12]: Eina molt potent, desenvolupada per Google que 
dona una sèrie de solucions a diferents problemes entre les quals 
per aquest projecte em utilitzat principalment les següents: 

§ Base de dades en temps real: Aquí tindrem allotjada la base 
de dades de la nostre aplicació i ens permet no tenir que 
pensar en la infraestructura del servidor perquè ja s’ocupa 
la pròpia eina i resulta escalable molt fàcilment. 

§ Servidor d’arxius: En aquí guardem les imatges dels models 
3D que presentarem en el llistat i els propis models 3D que 
es descarregaran en temps real per poder mostrar-los. 

Aquesta eina te una bona base gratuïta, que en aquest cas es 
suficient, un cop l’aplicació comença a tenir més tràfic i fem més 



53    

peticions o guardem més models de dades, per fer-ho escalable té 
un cost econòmic que varia en funció de les necessitats. 

 
7.2 Eines de maquinari 

 
§ Ordinador mac: Principal eina per poder desenvolupar el 

projecte, s’ha utilitzat en la versió MacOS Catalina. 
§ Emulador Android: S’ha crear una versió del mòbil Pixel 2 

amb una versió de la API 29 (Android 10) i amb la 
configuració de simulació de la càmera amb Virtual Scene 
activat (per poder simular la vista d’una càmera). 

§ Mòbil físic: En aquest projecte no s’ha pogut utilitzar un 
mòbil físic, ja que no s’ha pogut disposar d’un a causa del 
confinament que ha existit. L’ideal hagués estat un mòbil 
amb característiques similars a la del emulador. 
  

7.3 Aspectes tècnics 
 

o Llibreries utilitzades en el desenvolupament 
§ androidx.appcompat:appcompat:1.1.0 

Aquesta llibreria serveix perquè ens doni una sèrie de 
facilitats a l’hora de desenvolupar els controladors 
especialment. 
 

§ androidx.legacy:legacy-support-v4:1.0.0 
Amb aquesta llibreria poder tenir suport a components que 
en les versions actuals ja no hi són però que es poden seguir 
utilitzant. 
 

§ com.google.firebase:firebase-database:19.2.1 
Aquesta llibreria ens permet fer la connexió amb la base de 
dades de Firebase d’una forma fàcil i eficaç. 
 

§ com.google.firebase:firebase-analytics:17.3.0 
Igual que l’anterior llibreria aquesta llibreria ens permet 
connectar l’aplicació amb el seguiment d’Analytics, que ens 
permet fer un seguiment d’instal·lacions, accions que fa 
l’usuari entre altres coses. 

 
§ junit:junit:4.13 

Llibreria enfocada al desenvolupament de test unitaris. És 
una llibreria que ens aporta una sèrie d’eines per fer més 
senzill el desenvolupament d’aquestes. 

 
§ androidx.test.ext:junit:1.1.1 

Extensió de la llibreria anterior també enfocada en el 
desenvolupament de test unitaris. 
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§ androidx.test.espresso:espresso-core:3.2.0 
Un altra llibreria per realitzar tests unitaris que aporta unes 
altres característiques interessants respecte a l’altra llibreria. 
 

 
§ com.google.dagger:dagger:2.27 

Aquesta és una llibreria molt important, ja que és la que ens 
permet fer injecció de dependències, que ens proporciona la 
capacitat de si una classe necessita N serveis per funcionar 
la llibreria, s’encarrega d’injectar-los i que els puguin utilitzar, 
amb una configuració prèvia. 

 
§ com.google.dagger:dagger-compiler:2.27 

Igual que l’extensió anterior, és un complement d’aquesta 
que ens proporciona eines per realitzar aquesta injecció de 
dependències. 

 
§ androidx.recyclerview:recyclerview:1.1.0 

És una llibreria per un component visual necessari per a la 
construcció de les pantalles.  
 

§ androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3 
Com l’anterior llibreria, és per poder construir visualment les 
pantalles de l’aplicació. 
 

§ com.google.ar.sceneform.ux:sceneform-ux:1.15.0 
Aquesta llibreria és molt importat, ja que és la que ens 
proporciona les eines per poder utilitzar la realitat 
augmentada amb la càmera i disposar els objectes 3D a 
través d’ella. 

 
§ com.google.android.material:material:1.2.0-alpha05 

Aquesta eina ens proporciona una sèrie d’utilitats en l’àmbit 
visual per poder muntar les nostres pantalles. 

 
§ androidx.cardview:cardview:1.0.0 

Un altra llibreria que ens proporciona la capacitat de realitzar 
el model de targetes que presentem en la vista de les 
categories. 

 
§ org.mockito:mockito-core:2.7.22 

Amb aquesta llibreria ens dóna la facilitat en els tests unitaris 
de poder simular llibreries que pugui necessitar la que estem 
testejant, sense haver d’utilitzar la llibreria real, ja que es 
tracte d’un test unitari i només és té que fer test de la llibreria 
en qüestió. 
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§ org.mockito:mockito-android:2.7.22 
És molt semblant a l’anterior, amb la diferència que 
proporciona eines per simular serveix propi d’Android i així 
ajuda al test d’aquestes llibreries. 

 
o Arquitectura de l’aplicació 

 
L’arquitectura de l’aplicació hem tingut en compte dos aspectes 
importants per desenvolupar-la. El primer aspecte important ha 
estat la connexió amb Firebase, tant per la base de dades com pel 
guardat de fitxers, els models i les imatges, i el segon aspecte 
important és el tractament dels objectes 3D i poder-los visualitzar. 
 
Tal com es pot veure a la següent imatge, s’ha subdividit el codi en 
tres grans carpetes, domini (Domain), aplicació (Application) i 
infraestructura (Infrastructure). A fora d’aquest nivell es pot veure 
un altra carpeta que hi ha les configuracions per poder implementar 
injecció de dependències. 
 

 
• Figura 41: Estructura carpetes aplicació 

 
 
La carpeta “Domain” es on hi ha les classes que representen el 
nostre domini, com poden ser “Category” (categoria) o “Product” 
(producte). En aquest apartat del codi també han d’estar definides 
les regles de negoci. En el nostre cas no tenim cap servei amb 
aquestes regles perquè el nostre negoci no està implementat, en 
versions futures quan entrin aquestes regles es definiran en 
aquesta carpeta. En la captura a continuació es pot veure en més 
detall els arxius que pertanyen en aquesta carpeta. 
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• Figura 42: Estructura carpetes domini 

 
Tot seguit, tenim la carpeta aplicació (Application), en aquesta 
carpeta anirà tot el relacionat amb els casos d’ús de la nostra 
aplicació. En el nostre cas és molt clar els principals casos d´ús que 
tenim, el de cercar categories i el de cercar productes basant-se en 
una categoria. En aquest punt podríem entrar a detallar si per 
exemple mostrar un model 3D en pantalla és un cas d’ús o no. En 
aquest cas, té molta implicació amb la càmera, amb imatges, etc.. 
per tant no acaba d’encaixar en aquest punt i ho farà en la següent 
carpeta. 
 
En aquesta carpeta és molt important que tot te que estar 
degudament testejat amb els seus tests unitaris. Ja que cada cas 
d’ús només hauria de fer una cosa i només una cosa. Podem veure 
a la següent imatge el que disposem en l’actual projecte: 
 

 
• Figura 43: Estructura carpetes aplicació 

     
 
Finalment tenim l’última carpeta, que és la d’infraestructura  
(Infrastructure). En aquesta carpeta hi ha d’anar els serveis o 
classes que interactuen amb agents externs a la nostra aplicació. 
Com poden ser imatges, apis externes (Firebase) o llistar directoris 
del nostre propi mòbil. A més a més també és el punt d’entrada a 
la nostra aplicació, ja que és la capa més externa de la nostra 
arquitectura. 
 
En el nostre cas, tenim diferenciat tres apartats. Les “Activities” que 
és el nostre punt d’entrada a l’aplicació amb les diferents activitats 
que componen la nostra aplicació. 
Tot seguit, tenim una carpeta de persistència, que és l’encarregada 
de gestionar tot el tema de la base de dades i és on tenim les 
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implementacions dels repositoris de domini. Que en aquest cas 
només tenim la implementació de Firebase, però que si per 
exemple imaginem que en comptes de fer una petició sempre, es 
fes una petició a l’iniciar l’aplicació i guardéssim les dades en local 
a la base de dades SQLite. Doncs podríem tenir una altra 
implementació de SQLite. 
Finalment tenim també els serveis d’infraestructura que són els que 
ens permeten interactuar amb imatges, amb la càmera del mòbil o 
els directoris del mòbil entre altres. 
 
En la imatge següent podem veure un llistat de fitxers que 
componen aquesta carpeta. 
 

 
• Figura 44: Estructura carpetes infraestructura 

 
 

o Base de dades 
 
Tal com em comentat abans l’actual base de dades la tindrem 
allotjada a Firebase. En concret, en el servei de “Realtime 
Database” que funciona en base a esdeveniments per saber quan 
un registre s’actualitza i automàticament en totes les aplicacions 
aquest registre s’actualitza.  

   
Aquesta base de dades no es relacional, en comptes d’això guarda 
les dades en documents JSON, es un format de dades estàndard.  
 
Esta organitzat per diferents nivells, on primer tenim les categories 
i la seva informació i finalment fins de cada categoria tenim els 
propis productes, tal com podem veure a la següent imatge: 
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• Figura 45: Registres base de dades 

 
 
En la imatge podem veure les diferents propietats de les que 
disposa cada una de les nostres entitats. Aquesta captura es del 
panell de control de Firebase[12], on és pot editar modificar 
fàcilment qualsevol paràmetre i es modificaria en les aplicacions. 
  
 

o Models 3D 
 

El guardat dels models 3D era una de les problemàtiques que 
tenien en l’aplicació, ja que ara que hi ha pocs models no seria un 
gran problema però en el moment que vagi entrant molts models 
no seria una aplicació escalable. Per aquest motiu, s’ha decidit 
guardar aquests models a Firebase[12]. 
 
En aquest cas, s’ha utilitzat l’eina “Storage” que ens proporciona 
Firabase. Podem guardar-hi un número il·limitat de dades i 
documents de qualsevol tipus. En cas que creixes molt simplement 
s’hauria de pagar per el seu ús i s’escalaria automàticament. 
 
Per guardar-ho, tenim una carpeta que es diu Models, on a dins 
tenim dividit per una carpeta d’imatges. Que son les que apareixen 
tant en el llistat de categories com en el llistat de productes.  Tot 
seguit, tenim un llistat de carpetes on estan agrupades per els 
diferents tipus de categories que tenim. En la captura següent és 
pot veure com estan els sofàs hi ha dins hi hauran els models que 
l’aplicació descarregarà i utilitzarà per visualitzar el model a través 
de la càmera. 
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• Figura 46: Estructura carpetes models 

 
En aquesta imatge podem veure les carpetes que hem comentat 
anteriorment. 
 

 
• Figura 47: Estructura carpetes imatges models 

 
Dins de la carpeta d’imatges podem visualitzar les imatges 
corresponents a les pantalles que em esmentat anteriorment. 
 

 
• Figura 48: Estructura carpetes arxius models 

 
Finalment dins de la carpeta de models podem visualitzar els 
models que tenim en funcionament ara mateix. 
 

o Gestió de la navegació entre pantalles: 
 
La gestió de les pantalles es senzilla però clara. Només obrir 
l’aplicació disposem de un menú amb unes icones on ens permet 
anar a les 3 principals funcionalitats hi ha més a més un últim text 
on es podrà consultar els textos legals de l’aplicació. 
 
Un cop fora del menú, per navegar entre pantalles sempre es 
disposa d’una barra de menú superior on hi haurà una fletxa 
indicant que es pot retornar a la pantalla anterior. 
 
La única excepció es per la pantalla de la càmera, que en comptes 
de tenir un menú superior ocupant tot l’espai te un botó flotant que 
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ocupa molt menys espai i que permet disposar pràcticament al 
complet de tota la pantalla per la càmera.  
 

7.4 Revisió de la planificació: 
 
La planificació del projecte es va subdividir en tres grans blocs i a la 
vegada aquests tres blocs en esprints realitzant una planificació scrum. 

 
El primer bloc va ser la planificació de treball, que estava definit amb un 
esprint que es va poder assolir sense cap circumstància que hi hagi posat 
en problemes la planificació. 

 
Tot seguit, teníem el bloc de disseny i arquitectura, que disposava de dos 
esprints amb les seves tasques cada un. Aquests esprints es van poder 
assolir també sense problemes i dins de la planificació. 

 
Finalment, teníem el bloc més gran i amb més riscs de tenir errors en la 
planificació, el de la implementació. Aquest bloc estava subdividit en tres 
esprints. Tot i que és cert que no he tingut cap problema per aconseguir 
tancar amb èxit les tasques, es va planificar 30 hores per a cada esprint. 
Recordant que cada esprint consta de dues setmanes, els dos primers 
esprints es va haver de dedicar una mica més de temps per poder 
aconseguir arribar a tancar les tasques. Dedicant 35 hores a cada un dels 
dos esprints. 
Finalment, en l'últim no ha calgut dedicar tantes hores com es van 
planificar i amb 25 hores dedicades ha estat suficient. Inclús poden 
dedicar temps a un redisseny de l'aplicació per fer-la més agradable i 
usable per l'usuari final. 

 
Per tant, ens hem desviat 5 hores de la planificació original donant com a 
resultat que la planificació s'ajustava bastant bé a la realitat. 
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8. Proves 
 

o Plantejament de les proves 
 
Les proves que es realitzaran per saber si l’aplicació està 
correctament i tal com podem veure en els articles de “paradigma 
digital”[9] i “programacionymas.com”[10] hem escollit els següents 
tres grups per la nostra aplicació, ja que creiem que son els que 
millor s’adapten a les nostres necessitats actuals. 
 
El primer grup són els tests unitaris que es faran amb el propi 
llenguatge Java i són test automàtics que són molt ràpids. El seu 
propòsit es provar de forma unitària els serveis i classes que té la 
nostra aplicació. Per comprovar si aquestes classes fan el que 
s’espera que facin.  
Aquest test es poden executar per exemple, cada cop que es 
realitza una pujada de codi (commit) o que s’integra una branca per 
comprovar que el codi que em pujat segueix complint les 
especificacions que teníem. 
Aquests tests solen indicar les regles que marca el negoci, per tant, 
si aquestes regles no canvien, però afegim més codi, aquestes es 
s’han de seguir complint, tot i que es poden ampliar. En cas que 
canviï les regles de negoci, sí que s’hauran d’adaptar a aquestes 
noves regles i s’hauran de modificar. 
 
El segon grup són els tests d'acceptació, aquests són uns testos 
més complicats de fer i d'executar, ja que són més lents que els 
anteriors. També, com els anteriors son test automatitzats. 
Aquests tests el seu propòsit són assegurar que la nostra aplicació 
funciona correctament des del punt de vista de l’usuari que l’utilitza. 
Al contrari dels tests anteriors, aquest executaran la nostra 
aplicació com si fos real i simularà les interaccions de l’usuari final 
i ens assegurarà que les vistes i fluxos són correctes. 
Aquest test com són més lents i costosos no es poden executar 
sempre que volem, llavors, normalment una bona tàctica és 
executar-los quan tens una branca que vols integrar a la branca 
principal i vols comprovar que tot està bé. I finalment, un cop tenim 
tot el codi integrat a la branca principal, també està bé executar-ho 
en aquest punt, per assegurar que tota la integració a estat 
correcte. 
 
Finalment, tenim els tests manuals, que a pesar de l’ideal seria 
tenir-ho tot automatitzat i així poder donar-li a un “botó” i executar-
ho tot, i així obtenir un resultat, això no sempre és possible i 
existeixen molts casos que són molt costosos de provar de forma 
automatitzada i per tant els tests manuals segueix ben present. 
Especialment, aspectes d’estils, imatges, etc.. és complicat de 
veure d’un altre forma que no sigui en test manual. 
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Aquests tests, sobretot al principi dels projectes formen una part 
molt important per assegurar que està tot correcte i que està llest 
per sortir a producció l’aplicació. 
 
 
Els principals objectius que volem obtenir d’aquest test són els 
següents: 

 
§ Assegurar la integritat de la nostra aplicació. 
§ Assegurar el bon funcionament de l’aplicació. 
§ Detectar errors produïts en el desenvolupament. 
§ Verificar que complim totes les regles del negoci. 

 
o Test unitaris 

 
Els següents test unitaris son els que s’han creat per provar el 
nostre domini i aplicació: 
 

Prova Vàlid 
Creació de l’entitat producte OK 
Creació de l’entitat categoria OK 
Cas d’ús llistat de categories OK 
Cas d’ús llistat de productes filtrar per una 
categoria. 

OK 

 
En aquest punt mostrarem un exemple dels tipus de test que hem 
realitzat. Per realitzar aquests tests s'ha utilitzat la llibreria JUnit, 
que és especialitzada en tests unitaris, que significa que tracta de 
testejar una classe sense tenir en compte res més que aquesta 
classe. 
 
Aquest codi està situat en la ruta 
"src/test/java/cat.uoc.furnilive/Application/Category", si ens 
adonem podem veure que és una bona pràctica respectar 
l'estructura de carpetes del codi real de l'aplicació per els tests, ja 
que així és més fàcil treballar-hi i saber si existeix test d'una classe 
en concret. En la següent imatge es pot veure la distribució de 
carpetes: 
 

 
• Figura 49: Estructura carpetes dels test 
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Com es pot veure el "GetAllCategoriesUseCaseTest" està en la 
mateixa ruta que el real, però modificant el paquet "main" per test. 
A continuació podem veure el codi d'aquest test: 

•  Figura 50: Estructura carpetes dels test 
 
En aquesta classe podríem fer tants tests com creiem necessari. 
Només hauríem de crear nous mètodes amb l'arrova test i això 
seria un test més. 
 
En aquest cas, és un test senzill i simplement tenim un cas que és 
retronar totes les categories. Aquest test té una peculiaritat i és que 
no té cap asserció i això és perquè quan cridem al cas d'ús, aquest 
test és asíncron i s'acaba executant en un altre fil d'execució. Per 
tant, el que comprovem en aquest cas és que el cas d'ús es pot 
cridar correctament i no dóna cap error. 
 
També es pot observar que tant el repositori com el paràmetre 
"dataStatus" tenen una arrova "Mock" això significa que són 
classes que necessita el nostre cas d'ús per executar-se però que 
no ens interessa per aquest test, ja que volem provar el cas d'ús 
de forma unitària. Doncs amb l'arrova que li posem el que 
aconseguim és simular aquesta classe i no utilitzar l'original i així 
podríem donar-li diferents comportaments en funció del que volem 
estar provant. 
 
Finalment, podem executar aquests tests des del mateix editor de 
codi on apareix al costat de la línia 16 un botó verd (així 
executaríem tot el fitxer) o al costat de la línia 26, executant només 
el test en qüestió. Si executem el fitxer complet, ens apareix el 
següent resultat: 
 

 
•  Figura 51: Resultat execució test 
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Aquest test també es poden executar de la manera que puguem 
veure per quines línies ha passat i per quines no, per revisar si 
tenim parts de la nostra classe que no hem fet cap prova. Per afegir 
això l'opció es diu llençar els tests amb "coverage" i està en el 
mateix menú que hem comentat anteriorment. Un cop ho executes 
en el mateix editor de codi Android Studio, apareix un nou menú on 
es pot visualitzar el percentatge i les línies que has cobert amb el 
test executat. Podem visualitzar el resultat en la següent imatge: 
 

 
•  Figura 52: Resultat execució test amb coverage 

 
A la dreta on el menú podem veure com la classe que hem fet la 
prova està al 100% i que en el mateix codi al costat dels números 
de línia podem veure en verd si esta passant el codi per aquest 
punt o en vermell si existís alguna línia que el codi no hi passa. És 
obvi que contra més alt sigui el percentatge més part del codi tens 
coberta i més seguretat pots tenir, però cal deixar clar que un 100% 
de cobertura no t'assegura que la teva classe estigui ben provada 
i per això és important realitzar tots els tests possibles de tots els 
casos estranys que puguin aparèixer. 
 

o Test d’acceptació 
 
En aquest punt no s’ha realitzat ningun test d’acceptació, però si 
que exposaré alguns test que serien interesants de crear per provar 
el funcionament correcte de la nostre aplicació des del punt de vista 
de l’usuari. 
 

Prova 
Comprovar les opcions del menú principal. 
Comprovar el llistat de categories apareixen correctament. 
Comprovar el llistat de productes apareixen filtrats correctament 
Comprovar que es pot visualitzar un model 3D 
Comprovar que es pot realitzar una captura 
Comprovar que es poden visualitzar les captures realitzades. 
Comprovar que es pot carregar un model propi. 
Comprovació de la navegació entre pantalles és correcte. 
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Si tinguéssim tots aquests test funcionant de forma automàtica, 
cada cop que tinguéssim de modificar alguna cosa de l’aplicació de 
forma ràpida ens podríem assegurar de que l’aplicació segueix 
funcionant correctament. 
 
Desprès d’investigar com es podrien realitzar aquests tests es amb 
una eina que es diu Appium [8] que ens permet realitzar aquest test 
de forma automatitzada. 
 
 

o Proves manuals 
 
Les proves manuals van directament relacionades amb les proves 
automatitzades i els test d’acceptació, ja que tot el que estigui 
testejat de forma automàtica ho pot fer una maquina en comptes 
de tu mateix. Com em dit anteriorment, no es pot automatitzar tot 
per la dificultat de manteniment i realització d’aquestes proves, per 
tant, existeixen altres proves que també ens poden confirmar el bon 
funcionament de l’aplicació. 
 

Prova Vàlid 
Comprovar les opcions del menú principal. OK 
Comprovar el llistat de categories apareixen 
correctament. 

OK 

Comprovar el llistat de productes apareixen 
filtrats correctament 

OK 

Comprovar que es pot visualitzar un model 
3D 

OK 

Comprovar que es pot realitzar una captura OK 
Comprovar que es poden visualitzar les 
captures realitzades. 

OK 

Comprovar que es pot carregar un model 
propi. 

OK 

Comprovació de la navegació entre 
pantalles és correcte. 

OK 

Comprovar la correcte maquetació de les 
diferents pantalles. 

OK 

Comprovar en la pantalla “sobre Furnilive” 
que apareixen les dades correctes. 

OK 

Comprovar que les icones del llistat de 
categories apareixen correctament. 

OK 

Comprovar la fluïdesa de posicionar un 
moble 3D en la pantalla. 

OK 

Comprovació d’errors: quan no es te 
connexió a internet. 

OK 

Comprovació d’errors: quan no es te accés a 
la memòria. 

OK 

Comprovació d’errors: quan el mòbil no 
permet la realitat virtual 

OK 
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o Execució de les proves: 
 
Les execucions de les proves descrites anteriorment s’han realitzat 
en un emulador Android. Aquestes proves per poder treure 
l’aplicació al mercat hauríem de realitzar-les amb diversos mòbils 
reals per visualitzar els comportaments de l’aplicació en un entorn 
real i poder detectar errors que en un entorn simulat com els 
emuladors Android no es pot especialment en la realitat virtual, ja 
que en l’emulador el que fa és simular la visualització de la càmera 
i no sempre dona un resultat fiable en comparació a la realitat. 
 

o Valoració 
 

Desprès de realitzar les proves podem confirmar que l’aplicació 
compleix amb les funcionalitats que ens havíem plantejat en un 
principi de manera fluida i correcte passant tots els test de forma 
correcte.  

  



67    

9. Conclusions 
 

• Conclusions del treball 
 
Les principals conclusions del treball que he extret han estat que una bona 
planificació són claus per a portar a bon port qualsevol mena de projecte. 
A més a més la col·laboració entre companys, en aquest cas, amb el 
professorat que m'ha estat ajudat i fent el seguiment també és molt 
important. En un projecte normalment hi participen diverses persones i 
perfils i la bona organització i entesa entre els components de l'equip 
penso que és un peça clau. 
 
En definitiva, veure el procés des del principi fins a la fi per desenvolupar 
un projecte és una cosa que a la realitat no sempre es pot veure, ja que 
potser estàs molt centrat en una part d'aquest projecte, per exemple la 
implementació, per tant ho considero molt interessant. 
 
En l'aspecte tècnic, tot i que en Java sí que hi tenia coneixements en 
Android feia molts anys que no ho feia servir, per tant m'ha servit per 
refrescar molts coneixements i profunditzar-hi en ells. Aspectes com 
Firebase o el modelatge 3D era totalment nous per a mi i el projecte m'ha 
servit per poder millorar aquestes habilitats. 
 
Finalment, en l'àmbit més personal crec que he volgut i he pogut afrontar 
el projecte amb una gran motivació, ja que em feia especial il·lusió poder 
realitzar-la en Android i el tipus de programari que he realitzat.   
 
• Assoliment dels objectius 
 
Els objectius plantejats en el projecte crec que s'han pogut assolir tal com 
s'havien plantejat, només hi ha dos aspectes que m'hagués agradat 
profunditzar més. 
 
El procés de realitzar l'aplicació amb més d'un idioma, crec que és un 
procés que es realitza molt habitualment i crec que hagués estat bé poder-
lo implementar i veure com es realitzà. Aquesta part per falta de temps no 
es va plantejar per realitzar-se dins del projecte. 
 
Per altra banda, l'aplicació només ha estat provada en emuladors que en 
l'aspecte 3D, a pesar que funcionen, ja que podem simular la càmera, no 
és el mateix que la realitat i no tenen una fluïdesa massa bona. Aquest 
aspecte esperava comptar amb un mòbil Android d'un amic que no vaig 
poder adquirir donada la situació actual del país amb el virus COVID-19. 
 
Finalment, els objectius marcats en el projecte s'han assolit, em quedo 
que encara hi ha molta feina a fer en l'aplicació i en tot el procés que he 
seguit per arribar fins aquest punt. Finalment, en l'àmbit més personal crec 
que he volgut i he pogut afrontar el projecte amb una gran motivació, ja 
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que em feia especial il·lusió poder realitzar-la en Android i el tipus de 
programari que he realitzat. 

 
• Anàlisis del seguiment de la planificació 

 
La planificació que es va plantejar en un principi, es va decidir realitzar-ho 
amb la metodologia Scrum. Aquesta metodologia es treballa en esprint de 
dues setmanes i es planifica les següents dues setmanes en funció de 
com han anat les dues anteriors i si alguna tasca es té arrossegar al 
següent esprint. 
 
En aquest cas, en tenir una data d'entrega, es corria el risc que si s'anaven 
allargant molt els esprints, podria ser que no arribes a completar-lo, per 
això es va deixar un petit marge al final per poder-ho acabar abans d'hora 
per corregir aquestes petites variacions. En la part de la implementació si 
que es va desviar una mica i es va haver de dedicar una mica més d'hores 
del que estava establert al principi, tot i això no hi ha hagut problema per 
poder executar el projecte tal com s'havia plantejat sense problemes, ja 
que en les dues primeres fases van quadrar a la perfecció amb la 
planificació realitzada. 
 
Inclús la part de poder carregar un model propi, que estava en dubte de si 
podia entrar en aquesta primera versió de l'aplicació, s'ha pogut afegir, per 
tant en línies generals ha anat tot prou bé. 
 
Cal afegir, que donada la situació actual que viu el país de confinament 
ha ajudat que tot pogués sortir tal com s'havia planificat, ja que s'ha 
disposat de tot el temps sense grans entrebancs, ja que hem estat 24 
hores el dia a casa i això a beneficiat la realització del treball. 
 
 
• Treball futur 
 
En la primera versió de l'aplicació s'ha assolit tot el que va plantejar, però 
està clar que com a aplicació li falta una mica per poder acabar de tenir 
èxit. La versió actual podria servir com una demostració o una aplicació 
oberta per veure mobles pel públic en general. 

 
La pròxima línia de treball que s'hauria de seguir per tirar endavant 
l'aplicació hauria de com plantejar perquè tingues viabilitat i plantejar les 
línies de negoci. Aquesta versió de l'aplicació es pot utilitzar com a versió 
per ensenyar als clients de potencials tendes a incorporar a l'aplicació i 
així aconseguir models reals de mobles. 

 
En l'aspecte tècnic hi ha vàries coses que és podem millorar i que poden 
porta l'aplicació a un altre nivell. 

 
o Aplicació traduïda a diferents idiomes: Una aplicació traduïda a 

diferents idiomes donaria molta més visibilitat i podria ser 
distribuïda en diferents marques de diferents països. 
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o Permetre cerques de productes i categories: Actualment 

l’aplicació no té un gran ventall de productes i categories però 
en quant creixi segurament serà necessari per fer-la més 
usable. 

 
o Gestió d’usuaris: Els usuaris que utilitzin l’aplicació podrien tenir 

un compte a dins d’aquesta. On podrien marcar com a favorits 
o per exemple guardar els models que pugen a l’aplicació. 

 
o Compres en l'aplicació: Un cop s'obtingui en l'àmbit de negoci 

producte de diferents tendes, seria molt interessant poder 
realitzar compres des de la mateixa aplicació, convertint 
l'aplicació en un servei de vendes de mobles amb la 
característica de la realitat virtual. Podria ser una manera de 
monetitzar-la. 
 

o Exportar l’aplicació a la plataforma IOS: En l’actualitat existeixen 
dues grans plataformes per dispositius mòbils com són Android 
i IOS, per tant, una forma d’expandir el seu ús seria realitzant 
l’aplicació per IOS i així accedir a molts més usuaris. 

 
o Revisió del processat 3D: Tot i que és cert que l’aplicació 

actualment pot processar un model 3D i mostrar-lo, per a ser 
competitius en un mercat en auge hauria de guanyar fluïdesa i 
usabilitat en aquest aspecte. Per tant, un dels processos claus 
de la nostra aplicació s’hauria de revisar i millorar.   
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10. Glossari 
 

1. Android: És un conjunt de programari per a telèfons mòbils que inclou un 
sistema operatiu, programari intermediari i aplicacions. [4] 

2. Ios: És un sistema operatiu per a mòbils desenvolupat i distribuït per 
Apple Inc. [4] 

3. Scrum: És un marc de treball per a la gestió de projectes. [4] 
4. Objecte/model 3D: El modelatge 3D és el procediment de creació 

d'objectes tridimensionals i virtuals mitjançant un software determinat, del 
qual s'obté un model 3D que es pot gestionar el software adequat. [4] 

5. APP: Acrònim d’aplicació. 
6. Marketplace: Lloc de venta de diferents productes, en aquest cas 

d’aplicacions mòbils 
7. Versió: Son numeracions que en aquest cas indiquen les diferents 

actualitzacions que hi ha d’una aplicació. 
8. Llibreria: Conjunt d’eines per fer mes fàcil algunes tasques repetitives. 
9. Java: Llenguatge de programació.  
10. Sprint: Dins del Scrum un esprint es un període de temps on es tenen 

que realitzar unes tasques que s’han planificat prèviament. 
11. Sketch: És una paraula anglesa que significa esborrador que s’utilitza en 

aquest cas, per indicar que les imatges que realitzen sobre l’aplicació són 
un esborrador. 
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10. Annexos 
 

12.1. Objectes 3D i la realitat augmentada. 
  

En aquest projecte, s'ha utilitzat la realitat augmentada i els objectes 3D 
per dur a terme la visualització d'un moble en un entorn real que estem 
visualitzant a través de la càmera. 
 
Per tant, que és exactament la realitat augmentada (RA) i quina relació 
guarda amb els objectes 3D? 
 
Tal com es pot veure en l'article de la web "efimatica" [11], la RA és la 
capacitat de dotar de més informació la realitat a través d'informació 
digital, com ara pot ser un objecte 3D com els que utilitzem nosaltres en 
aquest projecte. 
 
La RA interpreta el món físic amb la tecnologia que disposa el dispositiu, 
per tant interpreta els límits i mesures de les coses com ara pot ser 
parets o altres objectes reals ja presents. Un altre Aspecte molt 
important és la il·luminació de l'entorn, ja que perquè aquesta tecnologia 
funcioni correctament requereix una bona il·luminació, tot i que cada 
vegada els dispositius són millors i és menys inconvenient. 
 
A l'hora de projectar un objecte 3D, que és un objecte realitzat 
digitalment, es té molt en compte la il·luminació per projectar per 
exemple la sobre, la mesura de les coses reals per poder representar 
aquest objecte el més realista possible. 
 
Un dels problemes, tot i que cada cop menys, és que es necessiten 
dispositius bastant potents perquè aquesta tecnologia funcioni 
perfectament fluida. 
 
En definitiva, és un món que té molt camí per evolucionar perquè cada 
cop més s'utilitza en grans empreses i grans projectes i que serà molt 
important en el futur. 


