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1. Introducció 

Cataloger és una aplicació per a dispositius mòbils Android que ofereix un servei 
d’administració de col·leccions als seus usuaris. 

L’aplicació inicialment ha de donar suport per a col·leccions de còmics, però no es 
descarta, en un futur o dins d’aquest mateix projecte final de carrera, i si el temps ho permet, 
que doni suport a altres tipus de temàtiques, com ara llibres, música, cinema, etc. 

1.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte és la creació de l’aplicació Cataloger posant en pràctica 
els coneixements estudiats durant la carrera. 

Com a objectiu secundari es pretén adquirir els coneixements necessaris per a 
desenvolupar una aplicació per a mòbils, i més concretament, per a mòbils Android. Degut a 
l’auge d’aquest tipus d’aplicacions i dispositius, i la creixent demanda en aquest sentit, es torna 
d’una importància cabdal l’aprenentatge d’aquestes tecnologies per a optar al major nombre 
d’oportunitats que actualment ens ofereix el món laboral en quan al desenvolupament 
d’aplicacions es refereix. 

Finalment, un objectiu terciari, però que és el que ha decantat la temàtica del projecte 
per un interès personal, és donar solució a unes quantes carències - importants al nostre parer 
- trobades en les diferents aplicacions gratuïtes destinades a oferir el mateix servei que 
Cataloger. Algunes d’aquestes carències no es troben en aplicacions de pagament, però el fet 
que aquestes tinguin un preu relativament alt fa que siguin descartades per la majoria 
d’usuaris, quedant un buit entremig. 

2. Funcionalitats principals 

El projecte constarà d’una aplicació per a la plataforma Android amb els següents 
requisits. 

2.1. Requisits funcionals 

2.1.1. Usuaris 

Alta d’usuaris 

- L’aplicació ha de permetre crear tants usuaris com és vulgui. 

- Cada usuari tindrà les seves pròpies dades (col·lecció) i no podrà accedir a les dels 
altres usuaris. 

- En el moment de fer l’alta l’usuari ha de donar un nom d’usuari i una contrasenya, 
que serà guardada xifrada en la base de dades. El nom d’usuari no pot coincidir 
amb cap altre ja existent a la base de dades de l’aplicació. La contrasenya tindrà 
uns condicionants de seguretat, com ara nombre mínim de caràcters, etc, que es 
definiran en fases més avançades del projecte. 

Iniciar sessió 

- L’usuari ja donat d’alta es podrà identificar a través del seu nom d’usuari i la 
contrasenya. 

- L’aplicació només suportarà un únic usuari actiu, ja sigui identificat o no. 

Tancar sessió 
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- Un usuari identificat podrà tancar la sessió en qualsevol moment. 

Baixa d’usuaris 

- Un usuari es podrà donar de baixa, eliminant totes les seves dades, tan d’usuari 
com col·leccions, etc, en qualsevol moment, sempre que s’identifiqui correctament 
amb el seu nom d’usuari i contrasenya. 

Modificació de dades 

- Un usuari identificat podrà modificar les seves dades d’usuari (nom, contrasenya, 
etc) sempre i quan els nous valors compleixin els condicionats descrits al punt ‘Alta 
d’usuaris’. 

2.1.2. Col·leccions 

- Existirà una única col·lecció per cada un dels usuaris donats d’alta. 

- Cada col·lecció constarà de diferents ítems introduïts pels usuaris. Inicialment es 
trobarà buida. 

- Cada ítem de la col·lecció pertanyerà a una categoria (còmics, llibres, etc). De 
moment l’única categoria existent serà de ‘còmics’. 

- L’usuari identificat podrà consultar, afegir, eliminar i modificar els ítems de la seva 
col·lecció. 

2.1.3. Còmics 

- Cada còmic pertanyerà a una única sèrie i a un únic editor. 

- Un còmic pot pertànyer a un arc narratiu o no. 

- Cada còmic tindrà un o més autors (escriptor, portada, color, etc). 

- Cada còmic tindrà un número que l’identificarà dins de la seva sèrie. Per tant el 
còmic serà identificat com a element únic per la sèrie i el número. 

- Altres camps que s’hauran de guardar són la data de publicació, les pàgines, la 
portada, la temàtica i el preu de portada. Hi ha altres camps com ara el preu de 
compra, la data de compra, etc, que es meditarà la seva introducció en iteracions 
posteriors. 

Series 

- Cada sèrie s’identificarà per un nom únic. 

- Cada sèrie pot contenir tants còmics com es vulgui. 

- L’usuari identificat podrà consultar, afegir, eliminar i modificar les seves pròpies 
series. 

Editors 

- Cada editor s’identificarà per un nom únic. 

- Cada editor pot contenir tants còmics com es vulgui. 

- L’usuari identificat podrà consultar, afegir, eliminar i modificar els seus propis 
editors. 

- Els camps de l’editor seran el nom i el logo, no sent aquest últim obligatori. 
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2.1.4. Llista de desitjos 

- Cada usuari tindrà una secció anomenada ‘Llista de desitjos’ que contindrà els 
ítems que l’usuari encara no té en la seva col·lecció però que té intenció d’afegir en 
un futur. 

- L’usuari identificat podrà consultar, afegir, eliminar i modificar els ítems de la seva 
llista de desitjos. 

- Un ítem pot ser traspassat des de la llista de desitjos a la col·lecció de l’usuari i a 
l’inrevés, eliminant de la primera en el procés. Mai cap ítem es trobarà tan en la 
col·lecció com en la llista de desitjos. 

2.1.5. Cerca d’ítems 

- L’usuari podrà cercar ítems dins la seva col·lecció segons uns determinats 
paràmetres. 

- En els cas dels còmics, podrà cercar-los per identificador (sèrie i número), per 
sèrie, per arc narratiu i per editor. Segurament es tindran en compte altres filtres en 
futures iteracions del procés. 

2.2. Requisits no funcionals 

2.2.1. Interfície 

- La interfície ha de veure’s correctament en dispositius mòbils Android de diferents 
mides i resolucions de pantalla, tan mòbils com tauletes. 

- La interfície ha de ser el més usable i accessible possible. 

- La primera pantalla de l’aplicació serà un presentació amb un apartat o accés per a 
la identificació o alta de l’usuari. 

- La col·lecció es mostrarà com un seguit de registres en forma de taula que 
mostraran els diferents ítems existents. 

- En prémer sobre algun d’aquests registres es mostrarà la fitxa de l’ítem concret, la 
qual mostrarà les seves dades. 

2.2.2. Seguretat 

- Les contrasenyes es guardaran xifrades amb un algoritme de sentit únic. 

3. Metodologia i Fases 

Per a desenvolupar aquest projecte hem decidit seguir la metodologia DCU, Disseny 
Centrat en l’Usuari. 

La raó ha estat que per a desenvolupar una aplicació web i/o mòbil el DCU és una 
metodologia molt adequada, ja que es tracta d’una metodologia iterativa que ens permetrà 
desenvolupar la nostra aplicació a partir d’uns requisits inicials que s’aniran definint i/o ampliant 
a mesura que el projecte vagi avançant. També ens permetrà acostar-nos millor al 
desenvolupament real, ja que la metodologia clàssica no és molt realista. Alhora també ens 
dona una sèrie d’eines molt interessants des del punt de vista del disseny, com ara els tests 
amb usuaris o l’avaluació heurística. 
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3.1. Disseny centrat en l’usuari 

Les fases del DCU son Especificació dels requisits, Anàlisi, Disseny i Avaluació. A 
l’Especificació de requisits es realitza un anàlisi de tasques, i juntament amb aquest es 
realitzarà una indagació dels usuaris i del context d’ús que ens ajudarà en l’anàlisi posterior. En 
la fase d’Anàlisi desenvoluparem una sèrie d’eines com els perfils d’usuari, les persones i els 
escenaris gracies a la informació recopilada en la fase anterior. Un cop tenim l’anàlisi fet podem 
passar a la fase de Disseny on mitjançant eines de prototipatge podrem consensuar amb el 
client – en aquest cas nosaltres mateixos – el disseny de la interfície d’usuari, per acabar amb 
la fase d’Avaluació, on tenim també eines com els test d’usuari o l’avaluació heurística que ens 
ajudaran a detectar errors, requisits que falten o sobren, etc. 

 

4. Calendari 

4.1. Lliuraments 

Per tal de seguir l’avaluació continuada el pla d’estudis ens marca una sèrie de dates 
en les quals tenim que fer les entregues pertinents. Aquestes són: 

Data Entrega Lliurables 

01/10/2013 PAC 1 Pla de Treball. 

29/10/2013 PAC 2 Anàlisi, Disseny i Prototip. 

10/12/2013 PAC 3 Implementació. 

08/01/2014 Lliurament final Memòria i Presentació. 
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5. Recursos 

Per a la realització del projecte necessitarem uns recursos de maquinari i programari 
que ens permeti el desenvolupament de la nostra aplicació. 

5.1. Recursos 

5.1.1. Recursos de maquinari 

Els recursos de maquinari que farem servir seran els següents: 

Recurs Funció 

PC de sobretaula PC de desenvolupament. 

Telèfon mòbil Android Telèfon mòbil amb Android 4.1 per proves. 

Router 
Creació de la xarxa privada i accés a Internet, 
en cas de ser necessari. 

5.1.2. Recursos de programari 

Els recursos de programari que farem servir seran els següents: 

Recurs Funció 

Eclipse IDE IDE de desenvolupament. 

ADT Plug-in per Eclipse 
Component per Eclipse per al desenvolupament 
per Android. 

Android SDK 
SDK oficial per al desenvolupament per 
Android. 

Notepad++ 
Editor de text amb característiques especials 
per a la programació. 

Programari de control de 
versions. 

Programari de control de versions encara no 
decidit. 

Microsoft Office 
Suite d’aplicacions ofimàtiques: processador de 
textos, gestor de projectes, etc. 

Adobe Photoshop Programari de retoc gràfic i d’imatges. 

No es descarta que a aquesta llista s’hagin d’afegir altres recursos. 

6. Tecnologies 

6.1. Aplicació Android 

Per a la aplicació Android s’utilitzarà l’SDK oficial, el qual ens dona una gran nombre de 
llibreries per a accedir als diferents serveis del telèfon mòbil. La programació es farà en 
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llenguatge Java per al comportament i XML per a la interfície. Com a base de dades 
probablement s’utilitzarà SQLite. En més o menys grau s’intentarà afegir funcionalitats que 
utilitzin diferents serveis Android, com ara els missatges PUSH, per rebre informació 
d’actualitzacions per exemple. 

6.2. General 

Evidentment farem servir tecnologies de comunicació Wi-Fi i Ethernet per a la xarxa 
privada, i 3G per a la xarxa mòbil. 
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7. Riscos 

L’avaluació de riscos del projecte ens permet tenir constància i estar previnguts sobre certs problemes que poden sorgir en el desenvolupament 
d’aquest i el risc que impliquen per a la seva finalització o bon recorregut. La majoria d’aquest riscos incrementaran el temps necessari fent perillar el 
projecte. Els riscos analitzats són els següents: 

Risc Descripció Probabilitat Impacte Mesures 

Coneixements Android 
insuficients 

El desenvolupador no té els coneixements 
sobre desenvolupament Android suficients. 

Mitjana Alt 

 Seguiment de cursos, manuals i 
documentació a la web. 

 Creació d’un repositori amb la 
informació recopilada. 

Coneixements sobre altres 
tecnologies de programació 
insuficients 

El desenvolupador no té els coneixements 
suficients sobre altres tecnologies de 
desenvolupament o sobre altres no 
previstes. 

Baixa Alt 

Coneixements insuficients 
sobre les bases de dades 

El desenvolupador no té els coneixements 
suficients sobre SQL, SQLite o altres 
tecnologies de bases de dades no previstes 
inicialment. 

Baixa Alt 

Planificació incorrecta La planificació inicial és incorrecta. Alta Baix 
 Reformulacions de la planificació 

periòdicament (ja contemplat en la 
metodologia). 

Avaria del maquinari 
Avaria d’algun component del maquinari de 
desenvolupament o dispositius mòbils. 

Mitjana Crític 
 Copies de seguretat. 

 Material de recanvi. 

Altres 
Pot haver altres elements (familiar, laborals, 
etc) que influeixin restant temps disponible, 
etc. 

Alta Alt 
 Reformulacions de la planificació 

periòdicament (ja contemplat en la 
metodologia). 
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8. Anàlisis del sistema 

8.1. Usuaris i context d’ús (Anàlisi) 

8.1.1. Indagació 

Els mètodes d’indagació escollits per tal d’obtenir la informació necessària sobre els 
usuaris són l’anàlisi competitiva i el mètode de diari. 

8.1.1.1. Anàlisi competitiva 

L’anàlisi competitiva ha estat escollida per ha trobar un punt d’inici a través de l’anàlisi 
d’altres aplicacions semblants o que ens donin solucions a problemes contrets als que ens 
enfrontem. 

S’ha fet una cerca d’aplicacions que ens poguessin servir per a tal fet. Primer s’ha 
buscat aplicacions destinades a cobrir les mateixes necessitats que Cataloger, tasca que ha 
estat força complicada, ja que la majoria són de pagament, i les que no ho són força 
deficitàries. Algunes d’aquestes aplicacions són: 

- CLZ Comics (Collectorz): Aquesta aplicació és un afegit de l’aplicació d’escriptori, 
sense la qual no funciona. És de pagament, pel que no l’he pogut provar, però en 
canvi sí que he analitzat l’aplicació d’escriptori per tal de comprovar les diferents 
funcionalitats que ofereix, els camps d’informació possibles, etc. 

Les principals característiques que podem extrapolar són la quantitat d’informació 
que podem guardar dels còmics - poques permeten les variants d’un mateix 
número per exemple -, o la facilitat d’introducció dels còmics fent una cerca en una 
base de dades a Internet mitjançant diferents filtres (sèrie, codi de barres, etc). 

La principal feblesa com ja em comentat és que és de pagament i, a més, només 
funciona com a complement de l’aplicació per Windows. 

 

- Comic Books Collector: Aquesta aplicació gratuïta per Android posa de manifest el 
buit entre les aplicacions de pagament i les gratuïtes. La interfície no és gens 
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intuïtiva, les funcionalitats reduïdes, etc. En comparació amb CLZ Comics hi ha 
massa diferencia. Existeix una versió de pagament, que no em analitzat, ja que ens 
interessa la versió gratuïta. 

 

Seguidament s’ha buscat altres aplicacions que ens poguessin donar una idea del que 
la nostra aplicació hauria de ser. La cerca ens ha portat a les aplicacions de l’empresa 
ComiXology. Aquesta empresa té la seva pròpia aplicació, una botiga virtual de còmics, però 
també ha creat les botigues virtuals de les dues editorials de còmics més importants del mercat, 
Marvel i DC. Totes tres botigues estan basades en la mateixa aplicació, només canvia la 
personalització d’aquesta. I és en el disseny d’aquesta aplicació en el que es basarà també 
Cataloger. 

 

Aquest disseny té com a avantatges una interfície molt intuïtiva. El menú principal ens 
permet agrupar les opcions generals de l’aplicació (Configuració, etc) i alhora classificar els 
còmics (Series, editorials, etc), o accedir a la llista de desitjos. Alhora té un menú horitzontal 
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que podem personalitzar per a cada secció, per exemple, un menú alfabètic per a cercar millor 
els còmics, les sèries, les editorials, etc, quan ens trobem en la secció adequada, o un altre 
tipus de menú en la pantalla principal per exemple, o sempre que ho considerem oportú. 

També tenim una capçalera clara amb el logotip i la cerca bàsica, i uns llistats de 
còmics, series, etc, que mostren molt clarament i estèticament els elements a mostrar. 

Les fitxes dels elements també ens mostren la informació d’una manera clara i 
agradable a la vista. 

El punt més feble és que alguns llistats en aquest format es tornen massa llargs 
considerant les mides de les pantalles dels dispositius mòbils. 

8.1.1.2. Mètode de diari 

Aquest mètode ha estat escollit per tal de veure com els usuaris utilitzaran l’aplicació en 
mobilitat. Degut a la impossibilitat d’utilitzar el mètode de seguiment (shadowing) m’he decantat 
per aquest, tot i les limitacions que presenta, ja que permet la recollida d’informació en un 
context de mobilitat i de manera no intrusiva. 

Per a realitzar la indagació amb aquest mètode he fet servir dos usuaris, ja que no en 
disposava de més, amb l’aplicació Comic Books Collector instal·lada en un Samsung S3 en els 
dos casos. Els dos usuaris són compradors habituals de còmics. Un amb molta experiència i 
l’altre amb experiència mitja. 

La intenció era analitzar la utilització d’una aplicació destinada al mateix propòsit que 
Cataloger, per això l’elecció de Comic Books Collector, enlloc de l’aplicació de ComiXology. 
M’interessava saber en quins moments els usuaris utilitzaven l’aplicació i quines funcionalitats 
feien servir. 

Se’ls hi va proposar que utilitzessin l’aplicació com ells creguessin oportú, sense forçar-
los a provar cap funcionalitat concreta (tenint en compte les poques que Comic Books Collector 
ofereix). Se’ls hi va facilitar un qüestionari on tenien que apuntar, per a cada ús, la data i hora 
d’inici i finalització, la localització, les funcions utilitzades i les sensacions per a cada una 
d’elles. 

Dels resultats en podem extreure que la amplia majoria d’utilització és va fer al inici del 
procés, i des de casa, per tal d’introduir els còmics ja comprats a col·lecció. Aquest procés 
inicial va ser lent, separat en bastants dies, i sense que es culminés completament, degut al 
avorrit que es fa aquesta tasca, i a que l’aplicació no agradava als usuaris, sobretot la interfície 
d’aquesta. La introducció de còmics no és clara i s’ha de realitzar en diversos passos 
innecessaris. De les sensacions dels usuaris en aquesta tasca també podem extreure que 
sense l’ajuda que proporciona la base de dades d’Internet de l’aplicació els usuaris haguessin 
abandonat completament la tasca, i per tant, tot i que queda fora del projecte, hauria de ser 
necessari introduir aquesta funcionalitat en properes versions, o si el temps o permetés en 
aquesta. 

L’altre ús principal que se li ha donat a l’aplicació és com a eina de consulta. Aquesta 
tasca la realitzaven fora de casa majoritàriament. Dos són les situacions: en una botiga en el 
moment de comprar, amb utilitzacions més llargues però menys quantioses - ja que les visites a 
les botigues són esporàdiques - i en altres situacions de mobilitat, com per exemple, per 
mostrar elements de la col·lecció a altres persones, amb menys temps d’utilització però més 
sovint. Com era d’esperar les sensacions dels usuaris envers l’aplicació no han sigut gens 
bones. 

S’ha de fer notar que tan l’usuari amb experiència com l’usuari amb experiència mitja 
van tenir el mateix comportament. Però a diferencia de l’usuari amb experiència mitja, l’expert 
al expressar les seves sensacions a demandat funcionalitats que l’altre no ha trobat a faltar. 

La més significativa és la falta d’una llista de desitjos. Això és significatiu, ja que l’expert 
entra dins el rol del col·leccionista, mentre que el menys expert no, només compra còmics 
actuals, i no l’interessen els còmics antics, ni el completisme. 
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8.1.2. Perfils d’usuari 

Analitzant les dades que els diferents mètodes d’indagació han proporcionat tenim dos 
tipus d’usuaris. 

Com per la utilització de l’aplicació volem que els usuaris s’identifiquin, aquests dos 
tipus d’usuari seran usuaris registrats, i per tant encara existirà un tercer tipus d’usuari, l’usuari 
no identificat, tot i que no el tindrem en compte aquí, ja que no podrà interactuar amb l’aplicació 
més enllà d’identificar-se, i els rols escollits s’han triat segons les necessitats de l’usuari, i per 
tan no entra en aquesta classificació. 

Tot i això tots els usuaris comparteixen trets comuns. L’aplicació només interessa a 
usuaris en possessió d’un nombre de còmics suficient com per què necessitin algun tipus de 
registre organitzatiu. Aquests usuaris majoritàriament tindran experiència mitja o alta en l’ús de 
dispositius mòbils intel·ligents, encara que no es descarta que en poca mesura alguns siguin 
novells. De la conjunció d’aquestes característiques podem veure que el rang d’edats és 
bastant ampli, des de adolescents a adults, encara que dependrà del tipus d’usuari. La 
localització geogràfica no té molta incidència. 

El context d’ús els dos casos serà a casa, sobretot en el moment d’actualitzar la seva 
col·lecció, o en mobilitat, on ja dependrà més del tipus d’usuari. En el primer cas es donarà 
normalment a la tarda o vespre, mentre que el segon durant el transcurs del dia. 

Usuari normal: Es tracta d’un usuari que respon a les característiques esmentades 
anteriorment. Normalment només es troba interessat en còmics actuals, que va comprant a 
mesura que surten al mercat. El rang d’edats compren en major nombre a adolescents i gent 
jove, encara que en menor mesura també a gent més gran (+30). 

Aquest usuari utilitzarà l’aplicació a casa, sobretot per actualitzar la seva col·lecció, o 
per fer consultes puntuals, per exemple si compra per Internet o simplement per consultar 
algun element o fer un repàs. En mobilitat normalment només farà consultes puntuals, sobretot 
per mostrar la col·lecció a altres o per consultar algun element o detall. Per tant, la utilització de 
l’aplicació normalment es donarà en espais tancats i “tranquils” per a l’administració i en espais 
oberts o tancats, i en condicions de tot tipus, per a les consultes. 

Col·leccionista: Aquest tipus d’usuari és una “ampliació” de l’usuari normal. Es tracta 
d’un usuari al que li interessen els còmics antics i, normalment, també els actuals. S’afana, en 
major o menor mesura, pel completisme, el que vol dir aconseguir tots o molts dels elements 
referents a un còmic, sèrie, etc. Hi ha un conjunt de còmics ja publicats que desitja i encara no 
ha aconseguit, però que té intenció de afegir-los a la seva col·lecció en algun moment, i per 
tant, no només li interessa tenir un llistat de la seva col·lecció, sinó que també un altre dels 
còmics que desitja afegir-hi. Normalment molts d’aquests articles són cars degut a la dificultat 
per a aconseguir-los, per tant, l’usuari col·leccionista, normalment serà un adult de més de 30 i 
amb recursos econòmics. 

El context d’ús d’aquest usuari serà semblant al de l’usuari normal, amb la diferencia 
que aquest farà més consultes en mobilitat, ja que l’aplicació serà una eina en la cerca de 
còmics faltants quan es trobi en botigues. També farà més consultes a casa, ja que es molt 
probable que la compra per Internet sigui una pràctica habitual de l’usuari. Per tant, la utilització 
de l’aplicació normalment es donarà en espais tancats i “tranquils” per a l’administració i en 
espais oberts o tancats, i en condicions de tot tipus, per a les consultes. També pot ser que si 
hi ha confiança amb el comerciant es produeixi un ús administratiu en la mateixa botiga de 
còmics, i per tant s’ha de tenir en compte que, encara que no sigui el normal, aquest ús es pot 
donar en llocs públics, encara que no molt sorollosos. 

8.1.3. Anàlisi de tasques 

Totes les tasques proposades les poden realitzar tan l’usuari normal com el 
col·leccionista, però normalment el col·leccionista és l’únic que farà les tasques relacionades 
amb la llista de desitjos. Les tasques que els usuaris poden fer en el sistema seran les 
següents: 
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8.1.3.1. Usuaris 

- Alta al sistema: L’usuari es podrà donar d’alta al sistema i crear la seva pròpia 
col·lecció. 

- Baixa del sistema: L’usuari es podrà donar de baixa del sistema, eliminant totes les 
seves dades d’usuari i de col·lecció. 

- Inici de sessió: L’usuari es podrà identificar mitjançant un nom d’usuari i 
contrasenya. 

- Tanca sessió: L’usuari identificat podrà tancar la seva sessió. 

- Modificar les dades d’usuari: L’usuari podrà modificar les seves dades d’usuari. 

8.1.3.2. Sèries 

- Alta sèrie: L’usuari podrà donar d’alta sèries en la seva col·lecció. 

- Eliminar sèrie: L’usuari podrà eliminar sèries de la seva col·lecció. 

- Modificar sèrie: L’usuari podrà modificar les dades pròpies de les sèries de la seva 
col·lecció. 

- Consultar sèries: L’usuari podrà consultar les sèries existents en la seva col·lecció. 

- Consultar còmics sèrie: L’usuari podrà consultar el llistat de còmics d’una sèrie 
existents en la seva col·lecció. 

- Cerca sèries: L’usuari podrà cercar sèries dins la seva col·lecció segons el nom 
d’aquestes. 

8.1.3.3. Editorials 

- Alta editorial: L’usuari podrà donar d’alta editorials en la seva col·lecció. 

- Eliminar editorial: L’usuari podrà eliminar editorials de la seva col·lecció. 

- Modificar editorial: L’usuari podrà modificar les dades pròpies de les editorials de la 
seva col·lecció. 

- Consultar editorial: L’usuari podrà consultar les editorials existents en la seva 
col·lecció. 

- Consultar còmics editorial: L’usuari podrà consultar el llistat de còmics d’una 
editorial existents en la seva col·lecció. 

- Cerca editorials: L’usuari podrà cercar editorials dins la seva col·lecció segons el 
nom d’aquestes. 

8.1.3.4. Arc narratiu 

- Alta arc narratiu: L’usuari podrà donar d’alta arcs narratius en la seva col·lecció. 

- Eliminar arc narratiu: L’usuari podrà eliminar arcs narratius de la seva col·lecció. 

- Modificar arc narratiu: L’usuari podrà modificar les dades pròpies dels arcs 
narratius de la seva col·lecció. 

- Consultar arc narratiu: L’usuari podrà consultar els arcs narratius existents en la 
seva col·lecció. 
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- Consultar còmics arc narratiu: L’usuari podrà consultar el llistat de còmics d’un arc 
narratiu existents en la seva col·lecció. 

- Cerca arc narratiu: L’usuari podrà cercar arcs narratius dins la seva col·lecció 
segons el nom d’aquests. 

8.1.3.5. Còmics 

- Alta còmic: L’usuari podrà donar d’alta còmics en la seva col·lecció. Si el còmic ja 
es troba en la llista de desitjos s’informa a l’usuari i es fa un traspàs en lloc d’una 
alta. En futures versions s’introduirà l’ajuda d’una base de dades a Internet per fer 
més ràpid aquesta tasca. 

- Alta còmic llista de desitjos: L’usuari podrà donar d’alta còmics en la seva llista de 
desitjos. Sempre i quan el còmic no es trobi ja donat d’alta en la seva col·lecció. 

- Eliminar còmic: L’usuari podrà eliminar còmics de la seva col·lecció. 

- Eliminar còmic llista de desitjos: L’usuari podrà eliminar còmics de la seva llista de 
desitjos. 

- Modificar còmic: L’usuari podrà modificar les dades pròpies dels còmics de la seva 
col·lecció. 

- Consultar còmics: L’usuari podrà consultar el llistat dels còmics existents en la seva 
col·lecció, i ordenats i/o filtrats segons certs paràmetres (sèrie, editorial, arc 
narratiu, cerca, etc). 

- Consultar còmics llista de desitjos: L’usuari podrà consultar el llistat dels còmics 
existents en la seva llista de desitjos, i ordenats i/o filtrats segons certs paràmetres 
(sèrie, editorial, arc narratiu, cerca, etc). 

- Consulta detallada còmic: L’usuari podrà consultar les dades individuals i 
detallades dels còmics existents en la seva col·lecció en una fitxa per a cada un 
d’ells. 

- Traspàs: L’usuari podrà traspassar els còmics de la llista de desitjos a la col·lecció, 
o l’inrevés. El còmic s’eliminarà de l’origen per ser afegit al destí. 

- Cerca còmic: L’usuari podrà cercar còmics dins la seva col·lecció o llista de desitjos 
segons uns determinats paràmetres. Podrà cercar-los per identificador (sèrie i 
número), per sèrie, per arc narratiu i per editor. Segurament es tindran en compte 
altres filtres en futures iteracions del procés. 

8.1.3.6. Col·lecció 

- Exportar dades: L’usuari podrà exportar a un arxiu les dades de la seva col·lecció. 

- Importar dades: L’usuari podrà importar dades des d’un arxiu a la seva col·lecció. 

8.1.4. Interfície 

La llista de característiques que gracies a la indagació he descobert que han de ser 
presents en la interfície de l’aplicació són les relacionades amb el disseny de l’aplicació de 
ComiXology (menús, menú alfabètic, llistats, cerca, disposició dels elements dels menús, llistats 
i les fitxes, etc). Unes altres característiques que he volgut afegir són la llista de desitjos i el 
sistema d’identificació i registre, alhora que també m’he fixat amb els camps de dades i la seva 
estructuració i ordenació de l’aplicació per Windows de Collectorz. 
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8.2. Disseny conceptual (Disseny) 

8.2.1. Escenaris d’ús 

8.2.1.1. Escenari 1: Introducció dels còmics de la col·lecció de l’usuari 

Perfils d’usuari: normal i col·leccionista. 

Context: casa de l’usuari, al vespre, la televisió es troba encesa. 

Objectiu: Introduir els còmics de la seva col·lecció a l’aplicació. 

Tasques:  

- Alta al sistema: L’usuari acaba d’instal·lar l’aplicació, i per tant el primer que fa és 
donar-se d’alta com a usuari del sistema. 

- Inici de sessió: Un cop s’ha donar d’alta realitza el inici de sessió amb les dades 
que ha facilitat en l’alta, moment en que es crea la seva col·lecció. 

- Consultar còmics: Amb la sessió iniciada a l’usuari se li mostra el llistat de còmics 
de la seva col·lecció, en aquest moment buit. 

- Alta còmic: L’usuari indica a l’aplicació que vol crear un nou còmic, i així, accedeix 
al formulari d’alta de còmics. Entre les dades que se li demanen es troben la sèrie, 
la editorial i, opcionalment, el arc argumental. Com és la primera vegada que hi 
accedeix no hi ha cap element d’aquest tipus creat. 

o Alta sèrie: L’usuari introdueix les dades de la nova sèrie i la crea. 

o Alta editorial: L’usuari introdueix les dades de la nova editorial i la crea. 

o Alta arc argumental: En el cas del còmic que està introduint sí pertany a un 
arc argumental, i per tant, l’usuari introdueix les dades d’aquest i el crea. 

L’usuari acaba d’introduir totes les dades obligatòries i algunes de les opcionals, i 
crea el nou còmic. 

Repeteix les tasques de Consultar còmics i Alta còmic fins que hagi introduïts els 
còmics que vol introduir. 

- Tancar sessió: Finalment tanca la seva sessió i surt de l’aplicació. 

Necessitats d’informació: Les necessitats d’informació de l’usuari es troben en el mateix 
còmic a introduir o, si no és el cas, les haurà de buscar per Internet. 

Funcionalitats necessàries: En algun cas Internet. 

Cóm fa les tasques?: Aquestes tasques l’usuari les desenvolupa sentat amb els còmics 
a introduir apilats al costat, de tan en tan l’usuari s’ha d’aixecar a guardar els còmics introduïts i 
agafar-ne més. L’aplicació la té instal·lada en un dispositiu mòbil, però no descarta instal·lar-la 
en la tauleta, ja que li és més còmode quan es troba a casa, i mitjançant l’exportació i 
importació de dades pot tenir el mòbil actualitzat. 

8.2.1.2. Escenari 2: Introducció dels còmics de la llista de desitjos de l’usuari 

Perfils d’usuari: col·leccionista. 

Context: casa de l’usuari, al vespre, la televisió es troba encesa. 

Objectiu: Introduir els còmics faltants a la seva llista de desitjos. 

Tasques:  
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- Inici de sessió: L’usuari inicia la sessió. 

- Consultar còmics: Amb la sessió iniciada a l’usuari se li mostra el llistat de còmics 
de la seva col·lecció. 

- Consultar còmics llista de desitjos: L’usuari accedeix a la seva llista de desitjos. 

- Alta còmic: L’usuari indica a l’aplicació que vol crear un nou còmic, i així, accedeix 
al formulari d’alta de còmics. Entre les dades que se li demanen es troben la sèrie, 
la editorial i, opcionalment, el arc argumental, si alguna d’aquestes no es troba ja 
en la base de dades s’haurà de fer la tasca que correspongui: 

o Alta sèrie: L’usuari introdueix les dades de la nova sèrie i la crea. 

o Alta editorial: L’usuari introdueix les dades de la nova editorial i la crea. 

o Alta arc argumental: En el cas del còmic que està introduint sí pertany a un 
arc argumental, i per tant, l’usuari introdueix les dades d’aquest i el crea. 

L’usuari acaba d’introduir totes les dades obligatòries i algunes de les opcionals, i 
crea el nou còmic. 

Repeteix les tasques de Consultar còmics llista de desitjos i Alta còmic fins que 
hagi introduïts els còmics que vol introduir. 

- Tancar sessió: Finalment tanca la seva sessió i surt de l’aplicació. 

Necessitats d’informació: Les necessitats d’informació de l’usuari les haurà de buscar 
per Internet, o si es trobes davant del còmic a introduir, per exemple en una botiga, les trobaria 
en aquest mateix probablement. 

Funcionalitats necessàries: Internet. 

Cóm fa les tasques?: Aquestes tasques l’usuari les desenvolupa sentat, probablement 
davant de l’ordinador per a consultar dades. L’aplicació la té instal·lada en un dispositiu mòbil, 
però no descarta instal·lar-la en la tauleta, ja que li és més còmode quan es troba a casa, i 
mitjançant l’exportació i importació de dades pot tenir el mòbil actualitzat. 

8.2.1.3. Escenari 3: Consulta de còmics 

Perfils d’usuari: normal i col·leccionista. 

Context: l’usuari es troba al tren amb un amic aficionat als còmics, és primera hora del 
matí. 

Objectiu: Mostrar un còmic de la nostra col·lecció a una altra persona. 

Tasques:  

- Inici de sessió: L’usuari inicia la sessió. 

- Consultar còmics: Amb la sessió iniciada a l’usuari se li mostra el llistat de còmics 
de la seva col·lecció. 

- Cerca de còmics: L’usuari cerca el còmic per la seva sèrie i número en la seva 
col·lecció. 

- Consulta detallada còmic: Un cop la cerca li mostra els resultats entra dins la fitxa 
del còmic i li mostra al seu amic. 

- Tancar sessió: Finalment tanca la seva sessió i surt de l’aplicació. El còmic ja 
l’introduirà a la seva col·lecció un cop arribi a casa amb tranquil·litat. 
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Necessitats d’informació: L’usuari haurà de saber alguna dada identificativa del còmic o 
còmics que vol consultar. 

Funcionalitats necessàries: En algun cas Internet. 

Cóm fa les tasques?: Aquestes tasques l’usuari les desenvolupa en mobilitat. 

8.2.1.4. Escenari 4: Cerca de còmics 

Perfils d’usuari: normal i col·leccionista. 

Context: l’usuari es troba en la botiga de còmics, pel matí, la botiga hi ha un cert 
nombre de gent, entre elles bastants adolecents. 

Objectiu: Consultar si un còmic és troba en la nostra col·lecció, i si no és el cas 
comprovar si es troba en la nostra llista de desitjos per comprar-lo o no. 

Tasques:  

- Inici de sessió: L’usuari inicia la sessió. 

- Consultar còmics: Amb la sessió iniciada a l’usuari se li mostra el llistat de còmics 
de la seva col·lecció. 

- Cerca de còmics: L’usuari primer cerca el còmic per la seva sèrie i número en la 
seva col·lecció. L’aplicació no li retorna cap resultat. Després fa la mateixa tasca 
sobre la llista de desitjos, obtenint el mateix resultat. 

- Cerca de sèrie: Com l’usuari li sona que aquest còmic li interessa cerca la sèrie a la 
que el còmic pertany. 

- Consultar còmics sèrie: I en llista els còmics que en pertanyen de la seva 
col·lecció. Se n’adona que té tots els números menys aquest, i per tant arriba a la 
conclusió que sí que li falta i l’ha de comprar. 

- Tancar sessió: Finalment tanca la seva sessió i surt de l’aplicació. El còmic ja 
l’introduirà a la seva col·lecció un cop arribi a casa amb tranquil·litat. 

Necessitats d’informació: Les necessitats d’informació de l’usuari es troben en el mateix 
còmic a cercar o per Internet. 

Funcionalitats necessàries: En algun cas Internet. 

Cóm fa les tasques?: Aquestes tasques l’usuari les desenvolupa en mobilitat. 

8.2.1.5. Escenari 5: Baixa d’usuari  

Perfils d’usuari: normal i col·leccionista. 

Context: l’usuari es troba a casa i vol donar el seu usuari de baixa. 

Objectiu: Donar l’usuari de baixa de l’aplicació. 

Tasques:  

- Inici de sessió: L’usuari inicia la sessió. 

- Baixa del sistema: l’usuari es dona de baixa. S’eliminen les seves dades i es tanca 
sessió. 

Necessitats d’informació: Cap. 

Funcionalitats necessàries: Cap. 
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Cóm fa les tasques?: Aquestes tasques l’usuari les desenvolupa en mobilitat o no. 

8.2.2. Fluxos d’interacció 

Tot seguit mostrem els fluxos d’interacció que mostren l’estructura general de 
l’aplicació: 
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Els següent diagrama mostra el flux d’interacció per a els diferents elements secundaris de 
l’aplicació: 
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8.3. Prototipatge (Disseny) 

8.3.1. Sketches 

Per fer els sketckes he utilitzat les plantilles Outline+Tapline de Pixle, mes 
concretament al plantilla Android4 x3 RealSize. 

8.3.1.1. Pantalla inicial 

 

8.3.1.2. Registre 
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8.3.1.3. Llistat de còmics / Fitxa de còmic / Cerca 

 

8.3.1.4. Modificació de còmic 
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8.3.1.5. Fitxa i modificació de sèrie, editorial i arc argumental 
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8.3.2. Prototipus horitzontal d’alta fidelitat 

Per a realitzar el prototipus horitzontal d’alta fidelitat he utilitzat la eina gratuïta Pencil. 

8.3.2.1. Inici 

Aquesta és la pantalla inicial de l’aplicació. 

 

8.3.2.2. Alta d’usuari 

Per realitzar l’alta d’usuari s’ha de prémer el botó Registre de la pantalla d’Inici, el qual 
ens portarà al formulari de registre, el qual se’ns mostra en la següent pantalla. 
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8.3.2.3. Llistat de còmics 

Aquesta pantalla ens mostra el llistat de còmics filtrat alfabèticament de la lletra A a la 
E. 

 

8.3.2.4. Fitxa dels còmics 

La següent pantalla mostra la fitxa d’un còmic. Si anem amb l’scroll més avall veurem 
més dades del còmic. 
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8.4. Avaluació 

El mètode d’avaluació que farem servir és el test amb usuaris. Aquesta és una tècnica 
d’avaluació qualitativa, on l’usuari fa servir el producte o un prototip d’aquest mentre un 
avaluador l’observa per a detectar possibles millores en el disseny, noves funcionalitats, 
funcionalitats no necessàries, etc. 

8.4.1. Preguntes d’informació sobre l’usuari 

Les preguntes per a recollir informació sobre l’usuari serien les següents: 

1. Quina edat tens? 

2. Compres habitualment còmics? 

3. De quin tipus? (Super herois, novel·les gràfiques, etc) 

4. Compres còmics antics? 

5. Et consideres un col·leccionista? 

6. Consideres que tens poca / normal / bastant experiència amb la tecnologia mòbil? 

7. Quins dispositius mòbils tens? I amb quin sistema operatiu i versió d’aquest? 

8. A més dels còmics, utilitzaries una aplicació semblant per a altres temes, com ara 
música, llibres, etc? 

8.4.2. Tasques dels usuaris 

1. Registrar-se. 

2. Iniciar sessió, analitzar les opcions generals de l’aplicació i, finalment, modificar les 
seves dades. 

3. Afegir una sèrie a la col·lecció. 

4. Afegir una editorial a la col·lecció. 

5. Afegir un arc argumental a la col·lecció. 

6. Afegir un seguit de còmics de la mateixa sèrie a la col·lecció. 

7. Afegir un seguit de còmics de sèries diferents a la col·lecció. 

8. Afegir un seguit de còmics a la llista de desitjos. 

9. Cercar un còmic sabent la sèrie i el número. 

10. Cercar tots els còmics d’una sèrie. 

11. Cercar un còmic coneixent només la sèrie i la portada. 

12. Fer les cerques 9, 10 i 11 en la llista de desitjos. 

13. Buscar l’autor de la portada del còmic donat. 

14. Buscar quin és el nombre de còmics de la sèrie donada. 

15. Traspassar un còmic de la llista de desitjos a la col·lecció i a l’inversa. 

16. Exportar les dades de la teva col·lecció i importar-les a un altre dispositiu. 



Cataloger Oscar Rubio Garcia 

Memòria, TFC 08/01/2014 
 

 

29 de 38 

 

8.4.3. Preguntes referents a les tasques 

1. Un cop has sabut la tasca a fer t’ha sigut fàcil saber com fer-la? 

2. (Si la pregunta anterior és no) Perquè creus que ha sigut? 

3. Has trobat la tasca molt fàcil / fàcil / normal / difícil / molt difícil de realitzar? 

4. (Si la pregunta anterior és normal, difícil o molt difícil) Perquè creus que no l’has 
trobat fàcil? 

5. Has tingut algun problema en realitzar la tasca? 

6. Trobes a faltar quelcom en la realització de la tasca? Què? 

7. Creus que la tasca és essencial per a l’aplicació? 
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9. Disseny 

Cataloger és una aplicació desenvolupada per a la plataforma Android. S’ha fet 
compatible amb les versions de la API 8 (Android 2.2) fins a la última en el moment d’escriure 
aquest document, la API 19 (Android 4.4). 

9.1. Visió general 

Com s’ha comentat anteriorment, Cataloger, per tal d’arribar al màxim d’usuaris, s’ha 
fet compatible amb versions posteriors, fins a la API 8 inclusive. Per tal que això sigui possible 
s’ha tingut que utilitzar les llibreries de suport v4 i v7 d’Android de Google. 

El desenvolupament de l’aplicació s’ha realitzat sobre el SDK d’Android proporcionat 
per Google, versió 22.3 en el moment de la redacció d’aquest document. 

En tractar-se d’una aplicació per la plataforma Android, el desenvolupament s’ha 
realitzat en llenguatge de programació Java per als elements de la lògica de l’aplicació 
(classes, etc.), i XML per a la creació dels elements visuals (layouts, controls, etc.) i altres, com 
ara els de configuració, idioma, etc. El sistema segueix el patró MVC, les vistes es troben 
formades per arxius XML, els controladors amb classes derivades de la classe Activity 
d’Android (majoritàriament), i el model per altres classes Java i l’accés a la base de dades. 

El sistema guarda la majoria de les dades en una base de dades SQLite. Per a accedir 
a aquesta s’ha creat una capa d’abstracció basada en les classes proporcionades pel SDK 
d’Android, com ara SQLiteOpenHelper, ContentProvider, etc. 
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9.2. Diagrama de classes 

El sistema consta del paquet principal (cataloger), i de dos paquets més (...de 
moment), el paquet security i el paquet db. El primer, security, empaqueta els elements 
referents a la seguretat, tal com el seu nom indica, com ara els implicats en el xifratge de 
dades. El segon, db, conté els elements referents a les bases de dades. 

El paquet principal conté elements que es refereixen estrictament al sistema general, i els 
elements que componen el model de negoci de l’aplicació. 

El següent diagrama mostra aquesta estructura. 

 

Dintre del paquet principal com s’ha comentat es troben les classes del model de 
negoci de l’aplicació, les quals es mostren en el següent diagrama. No s’han inclòs en l’anterior 
per una millor llegibilitat. 
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A continuació és mostra el diagrama de classes del paquet security. 

 

On trobem la classe Encrypter, encarregada del xifratge i desxifratge de dades, com 
ara la contrasenya de l’usuari. 

Tot seguit és mostra el diagrama de classes del paquet db. 

 

Aquest conté els diferents elements encarregats de la gestió de les dades i la base de 
dades. S’ha de destacar que les classes SQLiteOpenHelper i SQLiteDatabase són classes 
externes, importades del paquet android.database.sqlite. 
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9.3. Vista de dades 

L’aplicació es connecta a una base de dades SQLite, el diagrama de la qual es mostra 
tot seguit. 

 

En la creació de la base de dades s’ha habilitat la integritat referencial explícitament, ja 
que la versió de SQLite que porta Android per defecte no la porta habilitada. 

S’ha optat per afegir un camp autonumèric com a clau primària en totes les taules, en 
contra d’escollir un camp que podria complir com a tal (per exemple, username a la taula User). 
Això és degut a la recomanació d’estil d’Android, que especifica que les claus primàries siguin 
autonumèrics anomenats “_id”. 
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10. Implementació 

10.1. Icona 

S’ha creat una icona per a l’aplicació. 

 

10.2. Classes d’interfície 

Les principals classes d’interficie utilitzades són els fragments per als diferents llistats 
dels diferents tipus d’ítems, les activitats per mostrar el detall dels ítems, i les activitats per 
mostrar els formularis d’edició o creació dels ítems. 

Tot seguit es mostra la jerarquia de classes utilitzada en els tres casos. 
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Les classes Named es refereixen a interfícies amb la propietat name (nom) i les classes 
simple es refereixen a interfícies named amb logo. 

10.3. Fragments 

S’ha utilitzat fragments per a implementar la pantalla principal de la aplicació. Aquesta 
mostra els llistats dels diferents ítems existents a Cataloger. La utilització de fragments a 
facilitat la reutilització de codi i ha reduït la complexitat de les finestres. 

10.4. Llistats 

Per als llistats s’ha utilitzat llistes personalitzades omplertes a traves d’adaptadors 
basats en cursors. Les diferents classes que implementen llistes, en aquests cas ListFragments 
han implementat la interfície LoaderCallbacks<Cursor> per tal d’automatitzar la carrega de 
dades i que aquesta es produeixi en un segon pla, sense que l’aplicació es quedi bloquejada. 
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10.5. ContentProviders 

Per tal d’accedir a la base de dades s’ha realitzat a través de les classes 
SQLiteOpenHelper i ContentProvider personalitzades, ja que els proveïdors de contingut 
proporcionen moltes més avantatges que els DataSources, com per exemple, la carrega en 
segon pla, la utilització d’adreces (uris) per a indicar els contingut a tractar, etc. 

10.6. Adaptadors 

S’han utilitzat adaptadors basats en cursors. I per a ajudar als diferents controls, com 
ara les llistes, a accedir a les dades obtingudes de la base de dades s’ha definit adaptadors 
personalitzats, com per exemple, el ImageBlobCursorAdapter, que hereta del 
SimpleCursorAdapter, que permet enllaçar un camp BLOB de SQLite en un control ImageView. 
Aquest cursor és el que fan servir els llistats amb logos i portades. 

10.7. Llibreria de suport 

S’ha importat la llibreria de suport de Google versió 7 per tal de suportar diferents 
característiques de versions d’Android superiors a la 2.2, com ara la barra d’accions o el menú 
de navegació. 
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11. Conclusions 

El desenvolupament de l’aplicació Cataloger ha estat una tasca difícil pel temps que he 
disposat, agreujat per la falta de coneixements sobre desenvolupament Android que tenia 
inicialment. 

Per suplir aquesta falta de coneixements he fet tutorials i he llegit diferents llibres, però 
he trobat que, o jo no he sabut buscar bé o tots es quedaven en les coses més bàsiques, i els 
que no, es trobaven desactualitzats. Pel que he estat més temps buscant informació que 
desenvolupant l’aplicació. 

Això a comportat que no assolis els objectius que m’havia marcat, i que per tant 
l’aplicació encara es trobi en fase de desenvolupament. 

Tot i això, he aprés moltíssim sobre desenvolupament Android, i per tant, ha sigut molt 
positiu i espero em serveixi laboralment en el futur, o ja en el present. 

També he vist la necessitat d’introduir noves funcionalitats a l’aplicació, com ara la 
plataforma web. Com Cataloger és una “necessitat” personal tinc pensat continuar amb el 
projecte i afegir-les en un futur. 
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