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 FITXA DEL TREBALL FINAL 

Títol del treball: 

 

DogsON: Aplicació mòbil Android per descobrir les àrees 

canines més properes i conèixer els gossos que hi ha en 

temps real. 

 

Nom de l’autor: Neus Camps Hernando 

Nom del consultor: Carlos Caballero González 

Data d’entrega: 06/2014 

Àrea del Treball Final: Dispositius Mòbils 

Titulació: 
Postgrau en Desenvolupament d’Aplicacions per a 

Dispositius Mòbils 

  Resum del Treball: 

Aquest Projecte Final de Postgrau tracta sobre el desenvolupament de DogsON, una aplicació mòbil 

per ajudar a les persones que tenen gossos a evitar que el seu gos estigui sol durant les seves hores 

d’esplai en les àrees canines i parcs habilitats. L'aplicació mostra en un mapa les zones canines més 

properes a la ubicació actual de l’usuari i permet veure el número de gossos que hi ha per zona 

canina en temps real, diferenciant entre mascles i femelles. L’aplicació també permet revisar el llistat 

de gossos per àrea canina mostrant una imatge del gos amb informació detallada que pot ser 

d’interès: el nom, la raça, el sexe, l’edat i la grandària (petit, mitjà o gran). Amb l’aplicació els usuaris 

també poden indicar quan arriben a una àrea canina amb el seu gos (o gossos) i quan l'abandonen. 

D’aquesta manera és possible saber en tot moment quants i quins gossos hi ha a cada àrea canina. 

L’aplicació està disponible per a smartphones amb sistema operatiu Android. 

  Paraules clau 
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1. Introducció 

1.1 Context i justificació del treball 

DogsON és una aplicació per ajudar a les persones que tenen gossos a evitar que el seu gos estigui 

sol durant les seves hores d’esplai en les àrees canines i parcs habilitats. L'aplicació permet buscar 

en un mapa les zones canines més properes a la ubicació actual i veure el número de gossos que hi 

ha per zona canina en temps real, diferenciant entre mascles i femelles. Això permet als usuaris evitar 

anar a una zona a on no hi ha cap gos. 

L’aplicació també permet revisar el llistat de gossos per àrea canina mostrant una imatge del gos 

amb informació detallada que pot ser d’interès: el nom, la raça, el sexe, l’edat i la grandària (petit, 

mitjà, gran). Saber com són els gossos permet als usuaris preveure si el seu gos farà noves amistats 

o pel contrari tindrà problemes amb altres gossos. També els permet saber si a la zona canina s'hi 

troben gossos amics.  

El més important de l’aplicació és que els usuaris poden indicar quan arriben a una àrea canina amb 

el seu gos (o gossos) i quan l'abandonen. D'aquesta és possible saber en tot moment quants i quins 

gossos hi ha a cada àrea canina.  

El sistema està format per l'app instal·lada en el dispositiu mòbil de l’usuari, un servidor web i una 

base de dades allotjada en el propi servidor que guarda les dades dels usuaris. L’app és comunica 

constantment amb el servidor via servei web per obtenir la informació actualitzada del sistema i així 

mostrar-la al usuari. 

Tot plegat permet que als propietaris de gossos decidir quina és la millor àrea canina pel seu gos, és 

a dir, a quin lloc podrà conèixer nous col·legues i/o trobar-se amb gossos amics. 

 

La temàtica de l'aplicació neix de la conversació amb un amic que en l'actualitat no té gos 

però que fins fa poc en tenia. Aquesta persona vivia en un barri amb pocs gossos, i quan sortia a 

passejar amb el seu gos, escassament es trobava amb altres persones que també passejaven el seu 

gos, ni en les àrees habilitades per gossos. La veritat és que es tracta de situacions molt freqüents 

per a la majoria de persones que tenen gossos, des de sempre, i és una pena, tan pels gossos com 

pels seus propietaris.  

A les botigues d’aplicacions més habituals hi ha disponibles un ventall d'aplicacions per a 

dispositius mòbils amb un enfoc igual, i sinó similar, a l'aplicació proposada. Això ha estat un motiu 

per pensar que la idea no només era factible sinó també interessant.  



2 

Per últim, comentar que s'ha enfocat la idea no només per posar en pràctica els 

coneixements adquirits i per adquirir al llarg de la formació de postgrau, sinó també per aprendre 

noves tecnologies que són d’interès personal, com per exemple la comunicación entre una app i un 

servidor web. 

L’aplicació només està disponible per a smartphones i tablets amb sistema operatiu Android. 

1.2 Objectius del Treball 

 Desenvolupar una aplicació per smartphones Android perquè les persones que tenen gossos 

puguin trobar companys d'esbarjo pel seu gos, fent ús d'un sistema que permetrà saber els 

gossos que hi ha a les àrees canines en temps real i fer un seguiment dels gossos d'interès. 

 Dissenyar la interfície de l'app utilitzant la metodologia de disseny centrat en l'usuari, per 

garantir que tots els requisits funcionals satisfan les necessitats de l'usuari. 

 Emmagatzemar i gestionar les dades del sistema mitjançant una base de dades MySQL 

relacional. 

 Desenvolupar un servei web per sincronitzar dades entre diferents dispositius i la base de 

dades remota, i per atendre les peticions de l'aplicació. 

 Profunditzar els coneixements en Java i bases de dades relacionals. 

 Posar en pràctica les competències adquirides al llarg de la formació de postgrau, en especial 

els coneixements teòrics i tècnics adquirits a les assignatures “Disseny d'interfícies per 

dispositius mòbils” i “Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius Android”. 

 

Característiques de l'aplicació: 

 Disponible només per a smartphons Android. 

 Disponible en una única llengua, el castellà, per arribar a més usuaris. 

 Totalment en línia, no podrà funcionar sense connexió a Internet. La comunicació amb la 

part servidora serà constant. 

 No es connectarà amb altres dispositius. 

 No accedirà a la informació personal de l'usuari guardada en el dispositiu (perfil i contactes). 

 No accedirà a les dades de les altres aplicacions. 

 Podrà accedir al GPS del dispositiu, si està disponible. 

 Sincronització de dades entre diferents dispositius i el servidor. 

 No serà necessari registrar-se i iniciar sessió per utilitzar l'aplicació, encara que algunes 

funcionalitats no estaran disponibles. 

 Guardarà informació en un arxiu de base de dades SQLite del dispositiu. 
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Funcions de l'aplicació: 

 Determinar la posició geogràfica de l'usuari fent ús del GPS, la Wi-Fi i/o la xarxa mòbil. 

 Interactuar amb l'aplicació servidora per enviar y rebre dades del sistema. 

1.3 Planificació del Treball 

Per elaborar el pla de treball del TFP s'ha tingut en compte el calendari de l’assignatura, és a dir, les 

dates de les entregues, i sobretot el que es demana tan a les entregues parcials com a l’entrega final, 

totes obligatòries. De l’enunciat de les PECs s’ha establert una relació de les tasques que es demanen 

i les tasques que es creu que s’hauran de realitzar en paral·lel segons la definició dels objectius i 

l’abast. Per motius de feina s’ha treballat més hores durant el cap de setmana que entre setmana i 

el pla de treball ha anat canviant per aconseguir els objectius establerts. 

A continuació es presenta la planificació basada en la taula de fites, la qual permet veure una 

estimació del temps i la dedicació de les tasques realitzades: 
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Taula 1: Fites del pla de treball. 

 

1.5 Productes obtinguts 

Entregues parcials: 

 Document de la proposta (PEC1). 

 Document d'anàlisi i planificació (PEC2). 

 Document de disseny de l'experiència d'usuari i de la interfície (PEC3). 

Entrega final (PEC4): 

 Memòria del projecte. 

 Codi font del projecte 
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o Projecte Android en Java 

o Serveis web en PHP 

 Instal·lable de l'aplicació Android. 
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2. Anàlisi 

2.1 Anàlisi de l'audiència 

2.1.1 Definició de l'usuari 

L'aplicació s'ha pensat per ser utilitzada per persones que tenen gossos i que habitualment treuen el 

seu gos a passejar o el porten a un espai proper de casa, perquè volen que el gos faci exercici i es 

relacioni amb altres gossos i persones diferents del seu entorn habitual. Com que hi ha una gran 

varietat de perfils entre els amos de gossos, és difícil analitzar-los tots per definir els perfils 

geogràfics, demogràfics i psicosocials de l'usuari potencial de l'aplicació. De manera àmplia, els 

usuaris seran gent de totes les edats i sexes, que viuen soles, amb amics, amb la parella o amb la 

família, i en una àrea urbana abans que rural. El més segur és que siguin propietaris que els hi agrada 

jugar amb altres gossos i que no tenen inconvenient en conversar amb altres propietaris, arribant a 

establir una relació d'amistat en moltes ocasions. Sobretot, seran amos compromesos i envolts en el 

procés d'aprenentatge i socialització del seu gos, encara que disposin de poc temps per estar amb ell 

i treure'l de passeig. 

2.1.2 Definició de les necessitats 

Per definir les necessitats de l'usuari i els contextos d'ús (com, quan i on s’utilitzarà l'aplicació), s'han 

realitzat entrevistes breus a diverses persones de l'entorn que tenen gossos. S’han trobat les 

següents necessitats: 

 Trobar zones canines properes per anar-hi amb el gos els dies de cada dia, quan està de 

viatge o quan surt els caps de setmana. 

 Conèixer en quines àrees canines hi ha gossos i en quines no. 

 Conèixer si en un lloc hi ha més gossos mascles o gossos femelles, per evitar baralles. Les 

baralles són més habituals entre gossos adults del mateix sexe, sense importar la raça. Quan 

un gos veu o passa pel costat d'un altre gos del mateix sexe, sempre borda, i llavors els dos 

amos criden “és mascle” o “és femella”. 

 Conèixer com són els gossos que hi ha en un lloc, sobretot la raça i la grandària, també per 

evitar baralles. La raça és fonamental per saber el comportament d'un gos, la seva 

agressivitat. La grandària és important pels amos que tenen un gos petit, i pels que no són 

molt experts i no coneixen totes les races. 

 Conèixer els gossos amb els quals poder emparellar el seu. 

 Saber a quin lloc es troba un gos amb el qual hi ha amistat, si és que l'amo l'ha tret de casa. 
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 Possibilitat de contactar d'alguna manera amb altres propietaris, però només amb aquells 

que ha conegut passejant el gos i que ja hi té confiança. 

2.1.3 Definició dels cotextos d'ús 

Els usuaris utilitzaran l'aplicació abans de sortir de casa amb el gos o quan ja estiguin en moviment. 

Això podrà ser una o més vegades al dia, entre setmana o el cap de setmana, i no necessàriament 

cada dia. Això serà així perquè no tots els amos disposen del mateix temps per estar amb els seus 

gossos i treure'ls a passejar. Hi ha amos que treuen el gos cada dia, fins i tot més d'una vegada, i n'hi 

ha que no el poden treuen fins que arriba el cap de setmana. A part, també hi ha usuaris que podran 

utilitzar l'aplicació quan passin el dia fora de casa amb el gos o quan marxin de viatge i se l'emportin. 

Així doncs, l'ús de l'aplicació podrà ser habitual, ocasional o puntual. 

Durant la setmana o el cap de setmana l'usuari utilitzarà l'aplicació principalment per revisar els 

perfils dels gossos que hi ha en aquell moment a la seva àrea canina habitual o preferida. Això el 

permetrà saber si el seu gos podrà jugar amb altres gossos a la vegada que fer exercici, o si pel el 

contrari hi haurà possibilitats d'alguna baralla. En el segon cas, segurament decidirà no anar-hi i fer 

un cop d'ull aviam com són els gossos d'una altra zona. 

Quan l'usuari arribi a una zona amb el gos, registrarà l'arribada del seu gos (check-in). Així és com el 

sistema sabrà en tot moment els gossos que hi ha per zona, permeten als usuaris visitar els perfils 

dels gossos per zona. L'usuari que no registri l'arribada del seu gos estarà ocultant el seu perfil a la 

resta d'usuaris de la comunitat. Quan l'usuari torni cap a casa amb el gos, registrarà la seva sortida. 

Quan dos gossos es portin bé i tinguin amistat, els amos podran guardar el gos amic com a favorit 

accedir al seu perfil sempre que vulguin. D'aquesta manera, podràn comprovar en qualsevol moment 

si el gos està registrat en alguna zona o no. 

L'aplicació també es podrà utilitzar com a eina social. Els usuaris podran xatejar entre ells per 

programar quedades amb els gossos, avisar que s'arriba tard, que no hi pot anar, etc., o simplement 

per parlar d'assumptes que tenen a veure amb els seus gossos (el gos està malalt, el gos està amb 

zel, etc.). Perquè dos usuaris puguin comunicar-se pel xat serà necessari un consentiment per part 

dels dos, és a dir, hauran d'enviar o acceptar una petició d'amistat. Això permetrà mantenir la 

privacitat dels usuaris. Només xatejaran amb gent coneguda. 

  

Totes aquestes situacions es donaran perquè els amos tindran una rutina establerta per treure el gos 

a passejar. Però quan l'usuari es trobi lluny de casa i no conegui la zona, utilizarà l'aplicació per 

localitzar les zones canines més properes, i no farà molt cas de com son els gossos que hi ha en aquell 

moment, a vegades, fins i tot, no li importarà si la zona està buida. Aquesta situació es pot donar 
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durant els viatges, quan el gos porta moltes hores al cotxe ivarriba un moment que necessita sortir i 

posar-se en moviment. 

2.1.4 Persones i escenaris 

Per tal de fer-se una idea més realista de com serà l'usuari final, s'han generat fitxes de persones i 

escenaris 

 

Persona 1 

Nom: Manel 

Edat: 28 

Professió: professor 

Descripció de la persona 

En Manel és solter i viu amb en Lasky, un Pastor Alemany que fa poc que ha fet els dos mesos. En 

Manel treballa de dilluns a divendres en una col·legi públic, de 8 del matí a de la tarda i quan arriba 

a casa després de la feina sempre juga amb el seu gosset. La setmana passada el veterinari el va 

informar que ja era hora que el comencés a treure al carrer, perquè a partir dels dos mesos els gossos 

ja eren més immunes a possibles malalties. A més, li va aconsellar que seria bo pel gos que comencés 

a relacionar-se amb altres gossos. 

 

Escenari 1 

En Manel surt per primer cop al carrer amb el gos. Esta content però a la vegada té por de que altres 

gossos facin mal al seu cadell, sobretot els més grans. En Manel accedeix a l'aplicació que fa poc que 

s'ha descarregat i busca quines són les zones canines més a prop de casa seva. Identifica dos parcs 

del barri, i veu que en un no hi ha cap gos i que l'altre n'hi uns quants. Decideix mirar en el segon per 

si hi troba algun cadell com en Lasky. Està de sort, hi ha un Llaurador Retriever mascle de 3 mesos i 

un cocker també mascle de 4 mesos, així que decideix anar-hi. Quan en Manel arriba al parc amb en 

Lasky, el registre. La tarda va genial la parc, en Lasky es passa l'estona jugant amb el Llaurador 

Retriever. 

2.3.1.2 Escenari 2 

En Manel ja fa uns dies que porta en Laski al mateix parc del primer dia, més o menys a la mateixa 

hora. Es pensava que es tornaria a trobar amb el cadell llaurador, però no ha estat així. Al final un dia 

decideix buscar a l'altre parc del barri aviam si el llaurador ha estat per allò o si per sort en aquell 
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moment s'hi troba. I així és, el llaurador està a l'altre parc. Abans d'anar-hi, el guarda com a favorit i 

així les pròximes vegades li serà més ràpid saber a on està. 

 

Persona 2 

Nom: Josep 

Edad: 47 

Professió: peó en una fàbrica 

En Josep està casat, és pare de família i fa poc que ha adoptat en gos, en Ron, un Boxer adult de 3 

anys, de raça fora i molt enèrgic. Els fills d'en Josep, encara són petits, 7 i 10 anys, i no poden controlar 

en Ron, i la dona d'en Josep sempre arriba tard a casa, així que sempre és en Josep qui treu en Ron 

a passejar. 

 

Escenari 1 

En Josep vol buscar un company per en Ron, una femella adulta i energètica igual que ell, perquè 

juguin junts, corrin i es cansin. Decideix mirar a l'aplicació quines races de gossos adults hi ha per la 

zona a on viuen. Descobreix que hi una femella American Stadffordshire de 2 anys, la Bomba, a un 

parc del costat i decideix portar-hi en Ron. Ja al parc, els dos gossos fan amistat, i en Josep amb l'altre 

propietari també. Els dos coincideixen que per aquella zona és difícil trobar gossos de raça forta com 

els seus. Es fan amics des de l'aplicació i queden entesos que a partir d'ara quedaran per passejar 

junts el gos. El xat serà un bon lloc per parlar de quan i on quedar, i per avisar-se quan la Bomba 

estigui en zel. 

 

2.2. Anàlisi del mercat 

S''han analitzats aplicacions disponibles a les botigues Google Play – Android Market i iOS AppStore 

Apple. Només s'han pogut provar les aplicacions si estàn disponibles per la plataforma Android, ja 

que no es disposa d'un dispositiu de la plataforma Apple. La cerca a l'AppStore ha resultat més 

satisfactòria, ja que disposa d'una categoria específica, “Animals Domèstics”. També s'han buscat 

artícles de l'últim que parlen d'aplicacions per gossos, més aviat, per a amants o propietaris de 

gossos, per coneixer l'opinió d'altres usuaris i/o especialistes. Les opinions que han deixat alguns 

usuaris al market Google Play també ha estat d'ajuda. A continuació es fa una breu descripció de les 

aplicacions analitzades. 
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2.2.1 Dog Park Locator 

Dog Park Locator és una aplicació que permet buscar zones canines per localitat, mostrant els 

resultats en un mapa. Si l'usuari vol saber com arribar a una zona del mapa, pot clicar sobre el punt 

per obrir l'aplicació Maps de Google. Es tracta d'una aplicació molt bàsica perquè només té una única 

funcionalitat, però cobreix les necessitats de l'usuari. Té una interfície amigable, és fàcil d'utiltizar i 

té una resposta ràpida quan fa la cerca. 

2.2.2 DoggyDatez 

DooggyDatez és un aplicació on l'usuari pot crear un perfil pel seu gos, amb la peculiaritat que també 

pot marcar en un mapa el territori per on es mou. L'aplicació mostra en un mapa els gossos i el 

territori que ocupen, i permet fer cerques per raça, edat o sexe, mostrant el resultat en el mapa. 

També permet xatejar amb altres propietaris. És necessari registrar-se per utilitzar l'aplicació però 

tampoc s'ha pogut comprovar si existeix sincronització de dades amb el núvol. 

2.2.3 Pets Next Door 

Pets Next Door és una xarxa social per la gent que té mascotes, ja sigui gossos, gats o d'altres. Els 

usuaris  poden crear un perfil per la seva mascota i mantenir un blog per penjar-hi fotos i vídeos, i 

escriure comentaris de les coses que fan amb elles, molts semblant al mur del Facebook però enfocat 

a tot el que te a veure amb les seves mascotes. A part, l'aplicació mostra un mapa on els usuaris 

poden buscar mascotes properes o a qualsevol part del món i visitar els seus perfils, amb la 

possibilitat de votar les mascotes que més els hi agraden (posar un “m'agrada”) o afegir-les com a 

favorites. Per utilitzar-la és necessari registrar-se com a usuari, i posteriorment iniciar sessió per 

accedir a la xarxa social. No s'ha pogut comprovar si les dades es sincronitzen al canviar de dispositiu. 

 

Punts forts: 

 Guardar mascotes com a favorites permet accedir ràpidament al seu perfil i blog. 

 Bona usabilitat: fàcil d'aprendre, d'utilitzar i de recordar. 

 

Punts dèbils: 

 Només disponible en anglès. 

 Lentitud al visitar els perfils de les mascotes i els comentaris. 

La localització de les mascotes és la localització que indiquen els propies usuaris, essent en molts 

casos casa seva, per tant, es pot estar envaint la seva privacitat. 
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2.2.4 DogBook 

DogBook és una altra aplicació que funciona com a xarxa social de gossos. Com l'anterior, l'usuari pot 

crear un perfil i mantenir un mur amb fotos i anècdotes del seu gos, visitar el perfil i el mur d'altres 

gossos, i tenir una llista de gossos amics. També permet veure en una map la localització dels parcs i 

zones canines properes, i cercar gossos per raça. El que més destaca d'aquesta aplicació és que els 

usuaris poden veure quan un gos amic arriba un  parc, fins i tot rebre una notificació. Només es pot 

utilitzar l'aplicació accedint amb l'usuari de Facebook i està disponible només per dispositius Apple. 

 

2.3 Funcionalitats de la app 

Les funcionalitats més importants que es volien incorporar a l'aplicació, el seu cor, es descriuen a 

continuació. És un llistat elaborat d'acord amb els resultats obtinguts de l’anàlisi de l'audiència i del 

mercat. 

 Registre. L'usuari podrà crear un compte proporcionant un correu electrònic, un nom 

d'usuari i una contrasenya, i crear un perfil públic indicant un nom i opcionalment una 

fotografia o avatar. L'usuari podrà consultar i modificar el seu perfil, i eliminar el compte de 

la plataforma quant desitgi. El registre es realitzarà només una vegada i permetrà accedir a 

l'aplicació posteriorment des de diferents smartphons Android. 

 Inici i tancament de sessió. L'usuari podrà accedir a la plataforma amb el correu electrònic i 

la contrasenya indicats en el registre i mantenir la sessió oberta en el dispositiu. També 

podrà desconnectar-se quant desitgi. 

 Perfils de gossos de l'usuari. L'usuari podrà crear un perfil de gos per identificar-lo dins la 

comunitat. El perfil constarà de les següents dades obligatòries: el nom, la raça, l'edat, el 

sexe, la grandària, una breu descripció, una fotografia i si busca aparellament. L'usuari podrà 

crear tants perfils com gossos tingui, i consultar, modificar i esborrar els perfils creats. 

Aquesta funcionalitat només estarà disponible pels usuaris registrats. 

 Localització de zones canines (dins la plataforma). L'usuari podrà visualitzar en un mapa la 

seva posició i les posicions de les zones canines més properes, i podrà explorar el mapa per 

trobar altres zones. 

 Noves zones canines. L'usuari podrà afegir una zona canina a la plataforma proporcionant el 

nom, el tipus (zona habilitada per gossos, zona d'ensinistrament caní, parc o zona verda no 

restringida als gossos...) , la localització sobre el mapa i una fotografia. 

 Informació detallada d'una àrea canina. L'usuari podrà consultar la següent informació: 

 Informació bàsica, és a dir, el nom, tipus i localització en el mapa. 

 Nombre de gossos que hi ha en temps real, distingint entre mascles i femelles. 
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 Distància a la posició de l'usuari 

 Llistat de gossos que hi ha en temps real. 

 Historial recent. Això és, llistat de gossos per dia i franja horària. 

 Informació detallada d'un altre gos. L'usuari podrà visitar els perfil d'altrs gosos. Podrà veure 

la següent informació: 

 Informació bàsica, és a dir, el perfil introduït pel propietari. 

 Perfil del propietari. 

 Activitat recent. Això és, les àrees canines a on ha estat recentment, per dia i franja horària. 

 Check-in i check-out d'una zona canina. L'usuari podrà registrar manualment el moment 

d'arribada a una zona canina amb el gos i el moment de sortida. Aquesta funcionalitat només 

estarà disponible pels usuaris registrats. 

 Zones canines i gossos favorits. L'usuari podrà marcar o desmarcar una zona canina com a 

favorita, i fer el mateix amb un gos. També podrà accedir a la llista de zones favorites i a la 

llista de gossos favorits. Aquesta funcionalitat només estarà disponible pels usuaris 

registrats. 

 Xat privat. L'usuari podrà comunicar-se amb altres memebres de la comunitat per 

missatgeria instantània basada en text. Per xatejar amb algú, l'usuari haurà d'enviar una 

invitació de xat al membre corresponent o acceptar una invitació d'un altre usuari. L'usuari 

podrà rebutjar les invitacions i cancel·lar els xats oberts, eliminant el contacte de la llista. . 

Aquesta funcionalitat només estarà disponible pels usuaris registrats. 
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3. Disseny de l'experiència d'usuari i de la interfície 

3.1 Diagrames de casos d’ús 

Definides les funcionalitats en l’etapa d’anàlisi, s’han identificat 3 tipus d’usuari: 

 Usuari no registrat: usuari que accedeix a l’aplicació i que encara no ha creat un compte 

d’usuari. 

 Usuari registrat que no ha iniciat sessió. 

 Usuari registrat que ha iniciat sessió. 

3.1.1 Usuari no registrat 

 

Figura 1: Diagrama de casos d'ús per un usuari no registrat 
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3.1.2 Usuari registrat que no ha iniciat sessió 

 

Figura 2: Digarama de casos d'ús per un usuari registrat que no ha iniciat sessió. 

3.1.3 Usuari registrat que ha iniciat sessió 

 

Figura 3: Diagrama de casos d'ús per un usauri registrar que ha iniciat sessió. 
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3.2 Experiència de l’usuari 

3.2.1 Fluxes d’usuari 

3.2.1.1 Registrar-se 

Dues possibilitats: 

 El correu electrònic introduït per l’usuari no existeix. 

 El correu electrònic introduït per l’usuari ja existeix.  

 

 

Pantalla de 

Inicio

Pantalla con 

Navigation 

Drawer

Clickar botón 

“Regístrate”

Pantalla 

“Registrarse”

Introducir correo 

electrónico, 

contraseña y 

nombre

Clickar botón 

“Regístrate”

Seleccionar 

opción 

“Registrarse”

Diálogo informativo 

“Usuario registrado 

correctamente”

Diálogo de error 

“Usuario ya existe”

Aceptar diálogo

¿Usuario 

existe?

Pantalla “Perfil”

Introducir datos

Pantalla 

principal “Mapa 

de áreas 

caninas”

Clickar botón 

“Guardar”

Aceptar diálogo

NO SI
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3.2.1.2 Iniciar sessió 

Dues possibilitats: 

 Autenticació correcta: la contrasenya es correspon amb el correu electrònic. 

 Autenticació incorrecta: la contrasenya no es correspon amb el correu electrònic o el correu 

electrònic no existeix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de 

Inicio

Pantalla con 

Navigation 

Drawer

Clickar botón 

“Inicia sesión”

Pantalla 
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Clickar botón 

“Inicia sesión”

Diálogo de error 

“Usuario no existe 

o contraseña 
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opción “Iniciar 

sesión”

Pantalla 
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de áreas 
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Aceptar diálogo

Autenticación 

correcta?
SI NO
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3.2.1.3 Tancar sessió 

 

 

3.2.1.4 Consultar el perfil d’usuari 

 

 

3.2.1.5 Editar el perfil d’usuari 

 

3.2.1.6 Consultar els gossos favorits 

 

 

3.2.1.7 Consultar les àrees canines favorites 

 

3.2.1.8 Mapa d’àrees canines 

 

Pantalla con 

Navigation 

Drawer

Seleccionar 

opción “Cerrar 

sesión”

Pantalla de 

Inicio

 

Pantalla con 

Navigation 

Drawer

Seleccionar 1a 

opción (nombre de 

usuario)

Pantalla “Perfil”

 

Pantalla “Perfil” Modificar datos
Clickar botón 

“Guardar”

Clickar botón 

“Editar”

Pantalla 

principal “Mapa 

de áreas 

caninas”

 

Pantalla con 

Navigation 

Drawer

Seleccionar 

opción “Perros 

favoritos”

Pantalla 

“Perros 

favoritos”

 

Pantalla con 

Navigation 

Drawer

Seleccionar 

opción “Áreas 

caninas favoritas”

Pantalla “Áreas 

caninas 

favoritas”

Figura 11: Flujo de usuario para el escenario "ver lista de 

áreas caninas favoritas" 
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3.2.1.9 Consultar la informació d’una àrea canina 

Pantalla 

principal “Mapa 

de áreas 

caninas”

Clickar marcador

Buscar áreas 

caninas en el 

mapa 

(marcadores)

Etiqueta 

“Información 
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Pantalla ”Área 
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(información y 

lista de perros)

Pantalla 
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de áreas 

caninas”

Clickar marcador

Buscar áreas 
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mapa 

(marcadores)

Etiqueta 

“Información 

área canina”

Clickar etiqueta

Pantalla “Áreas 

caninas 

favoritas”

Buscar área 

canina 

Seleccionar área 

canina de la lista
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opción “Mapa de 
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3.2.1.10 Consultar els gossos d’una àrea canina 

Pantalla ”Área 

canina” 

(información y 

lista de perros)

Pantalla 

principal “Mapa 

de áreas 

caninas”

Clickar marcador

Buscar áreas 

caninas en el 

mapa 

(marcadores)

Etiqueta 

“Información 

área canina”

Clickar etiqueta

Pantalla “Áreas 

caninas 

favoritas”

Buscar área 

canina 

Seleccionar área 

canina de la lista

 

 

3.2.1.11 Consultar el perfil d’un gos 

Pantalla ”Área 

canina” 

(información y 

lista de perros)

Buscar perro 

Pantalla ”Perfil de 

perro”

Pantalla 

“Perros 

favoritos”

Seleccionar perro 

de la lista
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3.2.1.12 Marcar/desmarcar un gos com a favorit 

 Pantalla ”Perfil 

de perro”

Pantalla “Perros 

favoritos”

Clickar botón 

“Favorito”

Pantalla ”Área 

canina” 

(información y 

lista de perros)

Buscar perro 

 

 

3.2.1.13 Marcar/desmarcar una àrea canina com a favorita 

Pantalla “Áreas 

caninas 

favoritas”

Pantalla ”Área 

canina” 

(información y 

lista de perros)

Clickar botón 

“Favorito”

Buscar área 

canina 

 

 

3.2.1.14 Consultar gossos (de l’usuari) 

Pantalla con 

Navigation 

Drawer

Seleccionar 

opción “Mis 

perros”

Pantalla ”Mis 

perros”
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3.2.1.15 Crear el perfil d’un gos (de l’usuari) 

Pantalla ”Mis 

perros”

Clickar botón 

“Añadir perro”

Pantalla “Perfil 

nuevo perro”
Introducir datos

Clickar botón 

“Guardar”

 

 

3.2.1.16 Consultar el perfil d’un gos (de l’usuari) 

Pantalla ”Mis 

perros”
Buscar perro 

Seleccionar perro 

de la lista

Pantalla perfil 

de perro

 

 

3.2.1.17 Editar el perfil d’un gos (de l’usuari) 

Pantalla perfil 

de perro

Clickar botón 

“Editar perro”
Modificar datos

Clickar botón 

“Guardar”

 

 

3.2.1.18 Esborrar el perfil d’un gos (de l’usuari) 

Pantalla perfil 

de perro

Clickar botón 

“Borrar perro”

Diálogo para 

confirmar 

acción

Aceptar acción

Cancelar acción
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3.2.1.19 Ckech in/out a una àrea canina 

Pantalla “Áreas 

caninas 

favoritas”

Pantalla ”Área 

canina” 

(información y 

lista de perros)

Buscar área 

canina 

¿Nº PERROS 

USUARIO > 1?

Diálogo selector de 

perros

SI

Clickar botón 

“Check IN/OUT”

Seleccionar perro 

o perros

Aceptar acción

Cancelar acción
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 Pantalla ”Perfil 

de perro”

Pantalla “Perros 

favoritos”

Clickar botón 

“Check IN/OUT”
Buscar perro 

Diálogo selector de 

áras caninas 

favoritas

Seleccionar área 

canina

Aceptar acción

Cancelar acción

 

 

3.2 Wirefames 

S’ha realitzat un prototipus en baixa finalitat abans de començar l’etapa de desenvolupament: 
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4. Desenvolupament 

4.1 Arquitectura del sistema 

L’arquitectura del sistema es base en un model client-servidor. El client és l’app Android instal·lada 

en els telèfons mòbils dels usuaris, la qual envia peticions a un servidor web mitjançant HTTP 

utilitzant el mètode de petició GET o POST. El servidor web té suport actiu per PHP versió 5.2.* i 

allotja una base de dades MySQL versió 5.1. que emmagatzema la informació del sistema DogsON. 

Quan el servidor rep una sol·licitud d’un client, la processa accedint a la base de dades per recuperar 

o modificar informació, i envia una resposta en format JSON. Quan l’app rep la resposta del servidor, 

la processa i guarda les dades obtingudes en la base de dades sqlite del dispositiu i/o les mostra per 

pantalla. Els fitxers del servidor per processar les sol·licituds dels clients estan en llenguatge PHP. 

 

4.2 Desenvolupament de la part del servidor 

4.2.1 Base de dades MySQL 

La base de dades MySQL del servidor emmagatzema la informació del sistema DogsON, el 

qual està format pels usuaris registrats, els gossos dels usuaris i les àrees canines disponibles. La base 

de dades s’anomena dogson i està composta per 4 taules. La següent figura mostra el model 

relacional de la base de dades. 
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Figura 4: Model relacional de la base de dades MySQL del servidor. 

 

A continuació es mostra l’estructura de cada taula. 

 users: usuaris registrats. 

CAMP TIPUS DESCRIPCIÓ VALOR NULL 

user_id INT(11) Identificador únic de l’usuari NO 

name VARCHAR(20) Nom de l’usuari NO 

email VARCHAR(50) Direcció de correu electrònic NO 

password VARCHAR(8) Contrasenya NO 

sign_up_date TIMESTAMP Data del registre NO 

Taula 2: Estructura de la taula users de la base de dades MySQL del servidor. 

 

 dogs: gossos dels usuaris. 

CAMP TIPUS DESCRIPCIÓ VALOR NULL 

dog_id INT(11) Identificador únic del gos NO 

user_id INT(11) 
Identificador únic de l’usuari del 

gos 
NO 

name VARCHAR(50) Nom gel gos NO 

breed VARCHAR(3) Codi de la raça NO 
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sex VARCHAR(2) Codi del sexe NO 

size VARCHAR(2) Codi de la grandària NO 

birth DATE Data de naixement NO 

image_url VARCHAR(250) URL de la imatge NO 

state VARCHAR(2) Codi de l’estat NO 

dog_area_id INT(11) 
Identificador únic de l’àrea 

canina on s’ha fet el check in. 
SI 

check_in_time TIMESTAMP 
Dia i hora del check in a l’àrea 

canina 
SI 

Taula 3: Estructura de la taula dogs de la base de dades MySQL del servidor. 

 

 dog_areas: àrees canines. 

CAMP TIPUS DESCRIPCIÓ VALOR NULL 

dog_area_id INT(11) Identificador únic de l’àrea canina NO 

name VARCHAR(50) Nom de l’àrea canina NO 

Latitude LONG Latitud NO 

longitude LONG Longitud NO 

males_counter INT(11) Comptador de número de mascles NO 

females_counter INT(11) Comptador de número de femelles NO 

imae_url INT(11) URL de la imatge NO 

 Taula 4: Estructura de la taula dog_areas de la base de dades MySQL del servidor.  

 

 check_in: registre d’entrada i de sortida dels gossos a les àrees canines. 

CAMP TIPUS DESCRIPCIÓ VALOR NULL 

dog_id INT(11) Identificador únic del NO 

dog_area_id INT(11) Identificador únic de l’àrea canina NO 

check_in_time TIMESTAMP 
Dia i hora del check in a l’àrea 

canina 
NO 

check_out_time TIMESTAMP Dia i hora del check out a l’àrea 

canina 

SI 

Taula 5: Estructura de la taula check_in de la base de dades MySQL del servidor. 

 

L’script SQL utilitzat per la creació de la base de dades es pot consultar a la carpeta 

app/codi_font/SQL que s’adjunta amb aquest document. 
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4.2.2 Serveis web PHP 

Per complir amb els requeriments funcionals de l’aplicació mòbil s’han desenvolupat una seria de 

serveis web en llenguatge PHP que processen les sol·licituds que envia l’aplicació i responenen en 

format JSON. Es descriuen a continuació. 

4.2.2.1 Registrar usuari 

URL: http://.../app_index.php 

Rep els següents paràmetres: 

 Direcció de correu electrònic 

 Contrasenya 

 Nom de l’usuari 

Comprova si la direcció de correu electrònic existeix a la taula d’usuaris. Si no existeix, inserta un nou 

registra a la taula. 

 

Exemple 

Paràmetres GET: 

PARÀMETRE VALOR 

name Marta 

email marta@gmail.com 

password aaaaaaaa 

 

Possibilitats: 

1) La petició no es processa correctament. 

Resposta: 

{"return":1} 

 

2) La petició es processa correctament i el correu electrònic ja està registrat. 

Resposta: 

{"return":0, 

 "error":1} 

 

3) La petició es processa correctament i el correu electrònic no està registrat. 

http://.../app_index.php
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Resposta: 

{"return":0, 

 "error":0, 

 "user_id":"37", 

 "name":"Marta", 

 "email":"marta@gmail.com"} 

 

Registre insertat a la taula d’usuaris: 

 

4.2.2.2 Validar usuari 

URL: http://.../app_index.php 

Rep els següents paràmetres: 

 Direcció de correu electrònic 

 Contrasenya 

Comprova si a la taula d’usuaris existeix un registre amb la direcció de correu electrònic i la 

contrasenya. Si existeix, recupera la informació de l’usuari i els seus gossos. 

 

Exemple 

Paràmetres GET: 

PARÀMETRE VALOR 

email joan@gmail.com 

password aaaaaaaa 

 

Possibilitats: 

4) La petició no es processa correctament. 

Resposta: 

{"return":1} 

 

5) La petició es processa correctament i el correu electrònic i la contrasenya no son correctes. 

Resposta: 

http://.../app_index.php
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{"return":0, 

 "error":2} 

 

6) La petició es processa correctament i el correu electrònic i la contrasenya son correctes: 

Resposta: 

{"return":0, 

 "error":0, 

 "user_id":"25", 

 name":"Joan", 

  "dogs":[{"dog_id":"5", 

          "user_id":"25", 

          "name":"Lindy", 

          "breed":"058", 

          "sex":"01", 

          "size":"00", 

          "birth":"2013-08-01 00:00:00", 

          "image_url":"lindy.jpg", 

          "short_description":"En casa no para quieto", 

          "state":"01", 

          "dog_area_id":"1"}]} 

 

Registre de la taula d’usuaris: 

 

 

Registre de la taula de gossos: 

 

 

4.2.2.3 Recuperar àrees canines 

URL: http://.../app_index.php 

Rep els següents paràmetres: 

 Latitud 

 Longitud 

 Identificador de l’usuari 

Accedeix a la taula d’àrees canines i recupera les àrees canines que estan a una distància màxima de 

2000 m de la posició indicada (latitud i longitud). Després per cada àrea canina accedeix a la taula de 

gossos i recupera els gossos que hi ha en aquell moment (estat ON), excepte els gossos que siguin 

de l’usuari indicat. Si l’identificador d’usuari no ve indicat, recupera tots els gossos. 

http://.../app_index.php
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Exemple 

Paràmetres GET: 

PARÀMETRE VALOR 

longitude 40.401707 

latitude -3.881972 

user_id  

 

Possibilitats: 

1) La petició no es processa correctament. 

Resposta: 

{"return":1} 

 

2) La petició es processa correctament i no s’ha trobat cap àrea canina. 

{"return":0, 

 "error":0, 

 "dog_areas":[]} 

 

3) La petició es processa correctament i s’han trobat àrees canines amb gossos: 

{"return":0, 

 "error":0, 

 "dog_areas":[{"dog_area_id":"1", 

               "name":"Parque Antonio Herrero", 

               "latitude":"40.406647", 

               "longitude":"-3.892302", 

               "males_counter":"1", 

               "females_counter":"0", 

               "image_url":"IMG_001.jpg", 

               "dogs":[{"dog_id":"1", 

                        "name":"Lasky", 

                        "breed":"169", 

                        "sex":"00","size":"02", 

                        "birth":"2005-04-01 00:00:00", 

                        "short_description":"Le gusta perseguir hurracas", 

                        "image_url":"lasky.jpg", 

                        "state":"01", 

                        "owner_name":"Ester"}]}]} 

 

 

4.2.2.4 Guardar imatge d’un gos 

URL: http://.../upload_dog_image.php 

http://.../app_index.php
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Rep una imatge i la guarda en el directori /img/dogs del servidor. 

 

4.2.2.5 Afegir un gos 

URL: http://.../app_index.php 

Rep els següents paràmetres: 

 Identificador de l’usuari 

 Nom del gos 

 Codi de la raça 

 Codi del sexe 

 Codi del tamany 

 Descripció 

 Data de naixement 

 Nom de la imatge en la carpeta /img/dogs del servidor, prèviament pujada. 

Inserta nou registre a la taula de gossos. 

4.2.2.6 Check in a una àrea canina 

URL: http://.../app_index.php 

Rep els següents paràmetres: 

 Identificador del gos 

 Identificador de l’àrea canina 

Actualitza l’estat del gos de OFF a ON i l’identificador de l’àrea canina a on es troba. Segons el sexe 

del gos, actualitza el comptador corresponent de l’àrea canina sumant-li un. 

4.2.2.7 Check out a una àrea canina 

URL: http://.../app_index.php 

Rep els següents paràmetres: 

 Identificador del gos 

 Identificador de l’àrea canina 

Actualitza l’estat del gos de ON a OFF i posa a NULL l’identificador de l’àrea canina. Segons el sexe 

del gos, actualitza el comptador corresponent de l’àrea canina restant-li un. 

http://.../app_index.php
http://.../app_index.php
http://.../app_index.php
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4.2.3 Arbre de directoris i fitxers del servidor 

public_html  

   |_/img  

      |_/dog_areas Directori d’imatges de les àrees canines. 

      |_/dogs Directori d’imatges dels gossos. 

   |_default.php Pàgina per defecte. 

   |_config.php Variables constants de connexió a la base de dades: nom de 

la base de dades, usuari d’accés, contrasenya i nom del 

servidor a on està allotjada. 

   |_db_helper.php Classe DbHelper amb funcions per connectar-se i 

desconnectar-se de la base de dades i funcions per recuperar 

o modificar dades. 

   |_app_index.php Interactua amb la base de dades a través de la classe 

DbHelper per recuperar o modificar dades segons els 

paràmetres rebuts. Respon en format JSON.  

   |_upload_dog_image.php Rep una imatge i la guarda a la carpeta /img/dogs. Respon en 

format JSON. 

 

Els fitxers PHP es poden consultar en la carpeta app/codi_font/PHP que s’adjunta amb aquest 

document. 

 

4.3 Desenvolupament de l’app 

4.3.1 Base de dades sqlite 

Quan s’inicia l’aplicació per primer cop en el dispositiu mòbil, es crea una base de anomenada 

dogson.db. El model relacional de la base de dades sqlite és el següent: 
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Figura 5: Model relacional de la base de dades sqlite del dispositiu. 

Les taules guarden informació de l’usuari i els seus gossos quan ha iniciat sessió, mantenint les dades 

sincronitzades amb les del servidor. 

4.3.2 Decisions d’implementació 

 La raça, el sexe, la grandària i l’estat dels gossos s’identifiquen amb un codi, tan en la base 

de dades MySQL del servidor com en l’aplicació mòbil (classes, objectes i base de dades 

sqlite). Les pantalles de l’aplicació mòbil mostren el literal corresponent en castellà. Per 

exemple, pel sexe, la grandària i l’estat la correspondència és la següent: 

Sexe: 

CODI DESCRIPCIÓ 

00 Macho 

01 Hemba 

 

Grandària: 

CODI DESCRIPCIÓ 

00 Pequeño 

01 Mediano 

02 Grande 

 

Estat: 

CODI DESCRIPCIÓ 

00 OFF 

01 ON 
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 Abans de fer una petició al servidor web sempre es comprova la connexió a Internet. Si el 

dispositiu no disposa de connexió o l’està establint, es mostra un diàleg d’error.  

 

 

 Les imatges que es mostren es descarreguen del servidor i es guarden en memòria el primer 

cop que es mostren per pantalla. Per fer-ho s’utilitza la llibreria Picasso . 

4.3.3 Funcionament de les pantalles 

A continuació es descriuen com funcionen pantalles de l’aplicació segons les funcionalitats 

implementades.  

4.3.3.1 Barra lateral de navegació 

La barra lateral esquerra conté un menú que permet navegar per l’aplicació. A la part de d’alt hi ha 

les opcions principals: 

 “DogsON”: obre la pantalla “Mapa d`àrees canines”. 

 “Mis perros”: obre la pantalla “Gossos de l’usuari”. 

 “Favoritos”: obre la pantalla “Favorits”. 

A la part de baix hi ha les opcions per registrar-se i iniciar sessió. Quan l’usuari es registra o inicia 

sessió amb èxit, aquestes opcions es mantenen visibles però inhabilitades, i apareix una nova opció 

per tancar sessió. 
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4.3.3.2 Mapa d’àrees canines 

És la pantalla principal de l’aplicació. Permet a l’usuari conèixer a on es troben les àrees canines més 

properes i el número de gossos que hi ha, distingint entre mascles i femelles. Mostra un mapa de 

Google Maps amb un punt blau que representa la última ubicació coneguda del dispositiu i una sèrie 

de marcadors que representen les àrees canines que es troben a una distància màxima de 2 Km. 

Quan l’usuari toca un marcador, el mapa centra la càmera en el marcador i a sobre d’ell apareix una 

etiqueta que mostra el nom de l’àrea canina i el número de mascles i femelles que hi ha en aquell 

moment. Si no hi ha cap gos, l’etiqueta mostra el nom de l’àrea canina i el text “No hay perros”. En 

el cas que hi hagi gossos, l’usuari pot tocar l’etiqueta per obrir la pantalla “Gossos d’una àrea canina”.  

Tota aquesta informació s’actualitza cada cop que la pantalla es fa visible. També hi ha un botó de 

refresc a la barra principal.  
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Per mostrar la informació de les àrees canines es fa una petició al servidor enviant la latitud, la 

longitud i l’identificador únic de l’usuari en cas que aquest hagi iniciat sessió. En la resposta s’obté 

tota la informació de les àrees canines. Per cada àrea canina s’obté el nom, la latitud, la longitud, el 

número de mascles, el número de femelles i el llistat de gossos. Per cada gos s’obté el nom, el codi 

de la raça, el codi del sexe, el codi del tamany, la descripció i el nom de la imatge en el directori 

/img/dogs del servidor. El llistat de gossos no conté els gossos de l’usuari, d’aquí que sigui necessari 

enviar l’identificador de l’usuari. 
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4.3.3.3 Gossos d’una àrea canina 

En aquesta pantalla l’usuari pot revisar com son els gossos de l’àrea canina que ha seleccionat en el 

mapa. La pantalla mostra un llistat de gossos. Per cada gos es mostra una fotografia, el nom, la raça 

i el sexe. La barra superior de la pantalla mostra el nom de l’àrea canina perquè l’usuari no es perdi 

durant la navegació. La pantalla també mostra una fotografia de l’àrea canina i de nou el número de 

mascles i femelles que hi ha.  

En aquesta pantalla l’usuari també pot fer el check in i el check out a la zona canina, és a dir registrar 

l’entrada a la zona canina amb el gos i la sortida. Per fer-ho es mostra un botó. L’usuari trobarà aquest 

botó deshabilitat en les següents situacions: 

 No ha iniciat sessió. 

 Ha iniciat sessió però no té cap gos registrat en el sistema. 

 Ha iniciat sessió i ha fet el check in a una altre àrea canina. 

I el trobarà habilitat en la resta de situacions, que són les següents: 

 Ha iniciat sessió i no ha fet el check in a cap àrea canina. En aquest cas el botó mostrarà el 

text “Check in”. 

 Ha iniciat sessió i ha fet el check a l’àrea canina en qüestió. En aquest cas el botó mostrarà 

el text “Check out”. 

Quan l’usuari fa el check in o el check out, es mostra un missatge informatiu emergent. Les dues 

accions s’apliquen a tots els gossos que té l’usuari. 

   

Per altra banda, si l’usuari selecciona un dels gossos de la llista, s’obre la pantalla “Perfil de gos”. 
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Per mostrar la informació de l’àrea canina i els gossos es fa ús de la informació recuperada en la 

pantalla “Mapa d’àrees canines”. 

4.3.3.4 Perfil de gos 

Aquesta pantalla mostra el perfil del gos seleccionat a la llista de gossos de l’àrea canina. Es mostra 

una mica més d’informació que la pantalla anterior. 

   

4.3.3.5 Registrar-se 

Aquesta pantalla permet a l’usuari registrar-se en el sistema. Mostra un formulari amb tres camps 

per introduir la direcció de correu electrònic, la contrasenya i el nom, i un botó per confirmar. El botó 

només s’activa si l’usuari ha omplert els tres camps. Quan l’usuari confirma el registre, es validen la 

direcció de correu electrònica i la contrasenya. Si un d’aquests camps no és vàlid, es mostra un 

missatge d’error al costat del camp.  
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Quan ambdós camps son vàlids, es fa una petició al servidor per registrar l’usuari enviant els valors 

introduïts en els tres camps. Si el registre ha estat satisfactori, es mostra un missatge informatiu 

emergent i s’obre la pantalla principal de l’aplicació. En cas contrari, es mostra un diàleg d’error amb 

el missatge corresponent. Si el registre ha estat fallit perquè l’usuari ha introduït una direcció de 

correu electrònic que ja està registrada, es mostra un missatge d’error perquè l’usuari ho sàpiga i i 

així introdueixi una direcció diferent. Si s’ha produït un error de comunicació amb el servidor o bé la 

petició no s’ha processat correctament, es mostra un diàleg d’error amb un missatge genèric. 
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4.3.3.6 Iniciar sessió 

Aquesta pantalla permet a l’usuari iniciar sessió. Mostra un formulari per indicar la direcció de correu 

electrònic i la contrasenya, i un botó per confirmar. Quan l’usuari confirma l’accés, es fa una petició 

al servidor enviant els valors introduïts perquè els validi. Si son correctes, el servidor respon enviant 

la informació dels gossos que l’usuari té registrats, la qual s’emmagatzema en la base de dades sqllite. 

Si no son correctes, es mostra un missatge d’error perquè l’usuari ho sàpiga i ho torni a intentar. Si 

es produeix un error de comunicació amb el servidor o bé la petició no es processa correctament, es 

mostra un diàleg d’error amb un missatge genèric. 

 

   

 

 

4.3.3.7 Gossos de l’usuari 

Aquesta pantalla no està acabada d’implementar. Hauria de mostrar el llistat dels gossos que l’usuari 

ha registrat en el sistema, sempre i quan hagi iniciat sessió, però la informació no s’actualitza 

correctament quan l’usuari inicia i tanca sessió. Al seleccionar un gos de la llista, s’hauria d’obrir una 

pantalla mostrant el seu perfil. A la barra superior hi ha un botó per afegir un nou gos al sistema que 

obre la pantalla “Afegir gos”. El botó només està habilitat si l’usuari ha iniciat sessió, tot i que la icona 

sempre té l’aparença d’habilitat. 
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4.3.3.8 Afegir gos 

En aquesta pantalla l’usuari pot registrar un gos al sistema omplint un formulari. És necessari 

seleccionar una imatge guardada en el dispositiu, escriure el nom del gos, seleccionar la raça, 

seleccionar el sexe, seleccionar la grandària, seleccionar la data de naixement i escirre una petita 

descripció. Si tots els camps estan omplerts, s’habilita un botó per confirmar l’acció. 
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Quan l’usuari confirma, es puja la imatge al servidor. Si no hi ha error al guardar la imatge, a 

continuació es fa una petició al servidor per guardar les dades del gos, enviant tota la informació 

introduïda per l’usuari i el nom del fitxer d’imatge en el servidor. 
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5. Treball futur i millores 
En primer lloc, millorar les parts de codi que no s’han aconseguit implementar correctament: 

 Actualitzar correctament la informació de la pantalla “Gossos de l’usuari” quan hi ha canvis 

de sessió i la pantalla ja s’havia fet visible una vegada. 

 

En segon lloc, millorar l’experiència de l’usuari: 

 Mostrar una barra de progrés quan es realitzen operacions en segon pla, com és el cas de 

les peticions al servidor. En les pantalles de registre i d’inici de sessió ja s’està mostrant però 

en la resta de pantalles no. 

 Retallar les imatges abans de pujar-les al servidor de manera que totes tinguin les mateixes 

dimensions quan es mostren per pantalla o bé retallar-les en el moment de mostrar-les per 

pantalla 

 Si una imatge no es descarrega correctament, mostrar una imatge alternativa. 

 En lloc de desahabilitar opcions perquè l’usuari no ha iniciat sessió, deixar-les habilitades i 

mostrar un diàleg informant que és necessari iniciar sessió per realitzar l’acció desitjada. 

 

En tercer lloc, implementar les funcionalitats que han quedat pendents: 

 Mostrar el llistat de gossos de l’usuari. 

 Consultar el perfil d’un gos (de l’usuari) i poder-lo editar o esborrar. 

 Marcar o desmarcar un gos com a favorit. 

 Marcar o desmarcar una àrea canina com a favorita. 

 Mostrar el llistat de gossos favorits. 

 Mostrar el llistat d’àrees canines favorites. 

 Recuperar la contrasenya. 

 Si l’usuari té més d’un gos, permetre-li escollir els gossos per fer el check in y el check out. 

 

En tercer lloc, modificar el disseny per fer-lo tal i com es va definir en la fase de disseny de 

l’experiència d’usuari i de la interfície. Per exemple, el botó per fer el check in i el check out havia de 

ser una icona d’una empremta de gos. 

 

En quart lloc, realitzar els canvis en els servei webs pertinents per complir amb les funcionalitats 

pendents de l’aplicació i les millores. 
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Per últim, realitzar tests unitaris i funcionals de l’app. 
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6. Conclusions 
El Projecte Final de Postgrau desenvolupat ha estat tot un repte, un privilegi i una nova experiència 

en la carrera professional, ja que ha estat la primera vegada que s’ha treballat en un projecte del 

qual es té total llibertat per prendre decisions. El fet que el projecte hagi inclòs el desenvolupament 

d’una aplicació mòbil que es pot publicar en un market i que, per tant, pot estar disponible per 

familiars i amics, ha estat motivació suficient per desenvolupar una aplicació factible, interessant i 

que cobreixi alguna necessitat. 

Degut a la feina no ha estat possible dedicar les hores que es creien necessàries i que es van acordar 

durant planificació. Per aquest motiu, els resultats obtinguts no ha estat els esperats i el llistat de 

tasques pendents és molt extens. Tot i així, els resultats obtinguts són bons, doncs l’aplicació 

funciona correctament, no es tanca de manera inesperada i les funcionalitats que són el cor de 

l’aplicació estan totes disponibles. 
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Manual MySQL 5.0 <https://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/> 
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Stack Overflow <http://stackoverflow.com/> 
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Ajuntament de Boadilla del Monte < http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/> 

Fédération Cynologique Internationale (Federació Cinològica Internacional) 

<http://www.fci.be/default.aspx> 

Lliberia Picasso <http://square.github.io/picasso/> 
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