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

La finalitat del treball és la implementació d’una aplicació Android capaç 
d’interactuar amb una instància web de l’aplicació Spree Commerce emprant 
la REST API que proporciona. Aquesta aplicació servirà pels propietaris o 
gestors de botigues en línea que hagin implementat la seva plataforma 
eCommerce amb Spree en les seves operacions diàries. 

Per fer-ho s’ha aplicat una Metodologia de Disseny Centrat en l’usuari (DCU), 
en la que s’han identificat els actors i casos d’ús, definit els objectius 
principals, i obtingut un model simple i d’utilització intuïtiva pels usuaris.  S’ha 
establert la funcionalitat de preparació de comandes com la més prioritària, per 
evitar tenir que accedir a la web d’administració d’Spree per aquesta tasca. 

S’ha aconseguit una aplicació funcional que serveix per completar la 
preparació d’una comanda des de que el client la confirma a la botiga online 
(web), fins que el responsable de magatzem o administrador entrega la 
comanda al transport (app) un cop s’ha configurat la connexió. 

El producte aconseguit manca encara de funcionalitats addicionals i d’un 
aspecte més atractiu i professional, però ja es tracta d’una eina de suport i 
ajuda per usuaris del perfil objectiu. Durant la fase de implementació, van 
aparèixer nous requeriments, que van suposar la exclusió d’alguns dels 
objectius inicials menys prioritaris de la implementació final, però amb aquesta 
reducció de l’abast i un increment en el temps dedicat a la implementació es 
va aconseguir completar el projecte amb un producte funcional implementat, 
podent considerar un èxit la finalització del mateix. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

This project goal was the implementation of an Android application capable of 
interacting with a running Spree Commerce web instance by using the 
provided REST API. This app will be used for entrepreneurships or small 
businesses that are using this eCommerce platform as front end in their daily 
operations. 

In order to achieve it a user centered design methodology (UCD) has been 
applied; actors and use cases were defined, most priority objectives were 
identified, and a simple but easy to use prototype was designed. The main 
objective of the product will be being able to be able to change the status of an 
order from received (via the web shop) to sent (with the app) without the need 
of the administrator to use the Spree web Interface. 

Final app is functional, and It’s possible to complete any order workflow since 
it’s received until is given for delivery after configuring the connection. 

It lacks yet some additional functionalities, and a more attractive and 
professional interface, but it’s already a tool that may be helpful for its target 
users. During implementation phase some new requirements showed up, and 
some were taken out the initial scope; actions taken and a bigger effort on 
dedicated time to it were enough to complete the project with a functional 
product implemented. Being able to consider the product closure with success. 
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1. Introducció 
 
 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 
En el context econòmic actual, hi ha poques oportunitats laborals en alguns sectors, 
i la opció d’emprendre pot ser la alternativa, però el camí per aconseguir-ho no és 
fàcil pel petit emprenedor.  
 
En aquest sentit, voldria proporcionar una eina per ajudar a aquells emprenedors 
que volen començar a gestionar una botiga en línea, però que tenen que 
multiplicar-se degut a que no tenen recursos dedicats a cada àrea de negoci, 
esperant aconseguir una aplicació per dispositius mòbils que els hi ajudi a 
aconseguir l’èxit professional i perquè no, ajudar a conciliar aquest amb la vida 
familiar, al menys fins que el seu negoci pugui dedicar recursos específics en 
algunes d’aquestes àrees. 
 
He considerat Spree Commerce volent apostar per un eCommerce Open Source i 
totalment escalable, a dia d’avui, després de documentar-me i provar algunes de 
les diferents alternatives, recomanaria Spree Commerce a la majoria 
d’emprenedors que vulguin establir una botiga online. Per altre costat, no he trobat 
cap aplicació en l’actualitat semblant al producte que es vol obtenir durant la 
realització d’aquest treball, el que fa que, tot i que el abast de persones que poden 
estar interessades en l’aplicació és reduït, considero que val la pena oferir un 
producte que pugui ajudar a posar el focus en altres aspectes de negoci i sense 
tenir que revisar i actualitzar contínuament a la web de gestió o el correu electrònic 
alguns aspectes més elementals però bàsics per aconseguir l’èxit. 
 
Continuant en la línea també d’intentar recolzar iniciatives de codi obert (Open 
Source), desenvoluparé l’aplicació per dispositius Android; més encara tenint en 
compte que aquest sistema operatiu per dispositius mòbils és utilitzat per més del 
80% dels usuaris de telèfons intel·ligents, amb una tendència que previsiblement es 
mantindrà els pròxims anys segons IDC (empresa dedicada a la intel·ligència de 
mercat en IT International Data Corporation). 
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Il·lustració 1 - Sistema operatiu en mòbils enviats (font IDC) 

https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os 
 

Tenint en compte aquestes consideracions, es podria dir que pel desenvolupament 
d’aquest treball faré servir llenguatge Java i Android Studio com a editor de codi, 
simulador i compilador; utilitzant la pròpia API d’Spree Commerce (REST – 
trucades HTML i formats XML/JSON), per intentar fer l’aplicació independent de la 
base de dades que emmagatzemi les dades d’Spree (hi ha vàries opcions 
disponibles com ara SQLite, MySQL i PostgreSQL). Spree Commerce està 
desenvolupat amb el framework Ruby on Rails. 
 
Com a dispositius físics de test, tinc una tableta Asus Google Nexus de 7” (primera 
generació), amb lo que s’implementarà amb compatibilitat amb versions de Android 
5.1, a més, fent l’aplicació compatible amb aquesta versió ens permet garantir que 
la aplicació podrà funcionar en un 87,3% de dispositius Android aproximadament, 
segons un estudi analitzant dades de Google de Juliol d’aquest any publicat a 
fossbytes: 
 

 
Il·lustració 2 - Distribucions Android en ús (juliol 2018) 

https://fossbytes.com/most-popular-android-versions-always-updated/ 

 

https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os
https://fossbytes.com/most-popular-android-versions-always-updated/
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1.2 Objectius del Treball 
 
L’objectiu principal és el desenvolupament d’una aplicació Android que pugui ajudar 
en la gestió de una botiga online Spree Commerce, incloent les següents 
funcionalitats: 
 

- Alerta de comanda nova rebuda: 
Rebre una notificació al telèfon o tauleta quan s’ha enregistrat una nova comanda ja 
pagada, sense necessitat de tenir la aplicació oberta. 
 

- Comandes pendents/preparades per enviar: 
Oferir una vista amb totes les comandes pendents de preparació i les que ja estan 
preparades però pendent d’enviar. 
 

- Afegir comanda a una llista de preparació de comanda: 
Quan es rep una comanda, o en obrir una comanda pendent de preparació, mostrar 
un llistat de productes i quantitats sol·licitades, per tal de realitzar la preparació de 
la comanda, podent seleccionar els productes ja preparats. 
 

- Informació de existències per reposició: 
Informar d’aquells productes amb baixes existències, ja sigui fixant un llindar, o ja 
com un objectiu secundari o desitjable, segons una tendència. 
També de manera opcional, notificació de caducitat de productes si fos viable.  
 

- Atenció al client: 
Poder oferir el contacte directe via xat als clients, com el centre de suport i consulta, 
dins d’un horari de disponibilitat marcat.  
Aquesta funcionalitat podria necessitar algun mòdul o plug-in a Spree, amb lo que 
s’haurà de analitzar la viabilitat.  
  

- Integrar l’estat de la comanda des de l’aplicació a la web: 
Idealment, l’estat de la comanda: rebuda, en preparació, preparada, enviat, es 
podria actualitzar des de la API, a la vista de comandes pendents. 
 

- Monitorització del servei: 
No és un requisit indispensable, però seria una característica interessant poder fer 
unes consultes http a la aplicació per tal de presentar informació de disponibilitat i 
temps de resposta. No és una característica necessària, però es podria aprofitar 
que hi ha peticions freqüents a la aplicació per tal d’emmagatzemar i presentar 
aquestes dades, per tal de poder valorar la qualitat del hosting, i poder actuar en 
cas de que la botiga no estigui disponible.  
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1.3 Enfocament i mètode seguit 
 
En l’àmbit d’Spree Commerce, he trobat algunes empreses que es dediquen al 
desenvolupament per Android i per iOS per la visualització, com a client, de 
botigues Spree; és a dir, per tenir una app pròpia de la botiga: 
http://vinsol.com/blog/2016/03/03/vinsol-spreecommerce-androidapp/ 
  
Però no he trobat cap producte dedicat a facilitar la feina dels que han d’administrar 
el funcionament de la botiga en línea, en aquest sentit sembla una iniciativa pionera 
en la seva classe, deixant com a única opció el desenvolupament d’un producte 
completament nou. 
 
El que sí ofereix Spree, és l’API REST per poder compartir dades entre els 
servidors que allotgen la botiga, i altres dispositius mitjançant trucades HTML, 
processant les dades en format XML o JSON. L’adquisició de les competències 
suficients en aquesta API serà fonamental per dur a terme el projecte. Es 
contempla utilitzar connectors directes a la base de dades en cas que la API no 
ofereixi alguna de les funcionalitats fonamentals llistades entre els objectius del 
treball.  
 
El mètode seguit pel desenvolupament, intentarà emprar una metodologia centrada 
en l’usuari, intentant sempre que l’aplicació sigui molt pràctica e intuïtiva pels 
usuaris finals, que en aquest context, estarà ben delimitat, però podrà tenir una 
base de coneixement ben diferent. 
  
 
1.4 Planificació del Treball 
 
Organització del calendari i hores de treball: 
 
La disponibilitat entre setmana els dies laborals és reduïda, però he fixat una 
mitjana de 2 hores al dia, els caps de setmana, festius i vacances laborals, 
treballaré unes 4 hores al dia. També he fixat alguns dies de descans, algunes 
dades a tenir en compte: 
 

- Dies de descans:  
21/09 (segon aniversari del meu fill) 
22/09 (aniversari de bodes) 
25/09 (el meu aniversari) 
08/10 (aniversari de la meva dona) 

 25-26/12 (Nadal) 
 31/12 - 01/01 (Cap d’Any) 

- Festius no laborables (4 hores de dedicació) 
12/10 
01/11 

- Període d’alta dedicació  
(completada la capacitació, amb 4 hores de dedicació diària) 
27/11 - 22/12 

  

http://vinsol.com/blog/2016/03/03/vinsol-spreecommerce-androidapp/
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 Dades clau: 
- 24/09 Inici del projecte 
- 03/10 Lliurament PAC1 
- 31/10 Lliurament PAC2 
- 12/12 Lliurament PAC3 
- 21/12 Lliurament Final (tot i que la data fixada com a últim dia és 09/01). 

 
Recursos necessaris: 

 Recursos de personal, s’especifiquen diferents rols, però tots seran assumits 
per la meva persona com alumne i autor d’aquest treball final de màster, 
encara que pot haver interacció i feedback dels consultors, no s’ha inclòs el 
seu esforç en la planificació; els rols són els següents: 

- Gestor de projecte: rol encarregat de planificar i fer el seguiment del projecte. 
- Dissenyador d’interfícies: rol responsable del disseny de les interfícies que 

seran presentades a l’usuari. 
- Tècnic d’usabilitat i experiència d’usuari: aquest rol s’encarregarà 

d’assegurar i millorar la usabilitat del producte. 
- Desenvolupador Android: Crear el codi necessari per la interacció amb Spree 

emprant la REST Api que proporciona la solució, a més de la implementació 
de les diferents funcionalitats. 

- Enginyer de proves i testeig: Simulació i execució de proves sobre les 
interfícies finalitzades i el producte final. 

* S’assumeix que cada rol serà responsable també de documentar en la memòria la 
part rellevant de cada tasca assignada. 
 
La participació dels consultors, així com de possibles subjectes de test durant la 
fase Disseny i Arquitectura no està inclosa en la planificació.  
 

 Recursos tècnics i o físics: 
No es requereixen gaires recursos físics o material per la implementació: 

- Un computador pel desenvolupament i la redacció de la tesi, així com 
simulacions de l’entorn. Software requerit: Office, Project, Android Studio, 
Java JDK. 

- Un servidor virtual o un hosting amb una botiga Spree Commerce amb 
configuració standard (fins i tot la Demo que ofereixen podria servir), per fer 
proves. En cas de optar per un servidor virtual local, necessitarem un 
hypervisor del tipus VMWare Workstation o VirtualBox. 

- Un telèfon i una tablet Android, per provar l’aplicació en dispositius físics. 
 

 Recursos de capacitació: 
Paral·lelament a la execució del projecte, es consulten diferents fonts, com ara els 
materials d’aquesta i d’altres assignatures cursades durant el màster, incloses en la 
bibliografia, també d’altres amb pes específic per la realització d’aquest treball, 
tenint en compte que la falta d’experiència en l’àmbit: 

- Manuals i documentació oficial de l’API d’Spree Commerce: 
https://guides.spreecommerce.org/api/ 

- Udemy: “The Complete Android & Java Developer Course - Build 21 Apps” 
(56 hores – 5 setmanes):  
https://www.udemy.com/complete-android-developer-course/ 

 
 
 

https://guides.spreecommerce.org/api/
https://www.udemy.com/complete-android-developer-course/
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Tasques a realitzar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* La segona iteració DCU té les mateixes subtasques que la primera, però es 
preveu una durada molt més curta. 
 
Planificació temporal: 
He contemplat el lliurament final uns dies abans per tal de poder maniobrar en cas 
de trobar qualsevol desviació en la planificació - probablement en la fase 
d’Implementació, a més es contempla la possibilitat  de dedicar més hores en 
certes setmanes del projecte si es considera necessari ja que càrrega total 
reflectida és de 265 hores en total (sense contar la capacitació). 
En les pàgines següents es mostra el diagrama de Gantt Complet: 

Il·lustració 3 - Tasques del projecte (Captura Project) 
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Il·lustració 4 - Planificació: Diagrama de Gantt (setembre i octubre) 
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 Il·lustració 5 - Planificació: Diagrama de Gantt (novembre i desembre) 
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1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 
Els productes obtinguts en la finalització del treball seran: 

- Memòria del treball, el present document. 
- Aplicació Android en format apk. 
- Codi font de l’aplicació 
- Manuals d’usuari. 

 
 
1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 

a) Disseny centrat en l’usuari: En aquest capítol definirem els perfils d’usuaris, 
contextos d’ús i requisits contemplats en aplicar aquesta metodologia. 
També presentarem la metodologia aplicada durant el prototipatge, l’anàlisi 
i la avaluació de les interfícies 

b) Implementació: Seguiment de la planificació, metodologia, desviacions, 
objectius assolits durant la fase d’implementació. 

c) Propostes de millora: Capítol dedicat a funcionalitats no implementades que 
es recomanaria incloure per tal de millorar el producte. 

d) Conclusions: Conclusions que es poden obtenir de la implementació del 
producte i de la fase d’execució del projecte, lliçons apresses, ... 

e) Annexos: Manuals de configuració i ús pels usuaris, Bibliografia consultada 
i altres possibles annexos (codi font) 
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2 Disseny centrat en l’usuari. 
 
 

 Objectiu. 
 
L’objectiu d’aquest capítol és aplicar la metodologia del disseny centrat en l’usuari 
durant les primeres fases de planificació i gestió del projecte per la implementació 
de l’aplicació web que s’ha plantejat al primer capítol. 
 
En aplicar tècniques de disseny centrat en l’usuari, l’usuari es situa al centre de 
totes les fases de disseny, amb l’objectiu de crear productes útils i que satisfacin les 
necessitats dels usuaris finals tenint en compte els seus perfils. 
 
Així doncs, definirem els perfils d’usuaris, els contexts d’ús, requisits, ... així com les 
primeres fases de prototipatge, s’espera també realitzar al menys una repetició en 
el cicle per tal d’obtenir cert feedback de usuaris i així tenir oportunitat per millorar la 
experiència d’usuari plantejada durant el cicle inicial. 
 
 

 Primera iteració 
 
2.1 Usuaris i context d’ús. 
 
Per les primeres fases de l’anàlisi, hem emprat les següents tècniques: 
 

- Observació i investigació conceptual:  
Em trobo en la situació d’estar involucrat en un projecte d’emprenedoria pel 
llançament d’una botiga online, no només jo si no amb un soci; he tingut ocasió 
d’estudiar alguns casos d’èxit, i d’altres no tant en fòrums i compartint 
experiències amb altres emprenedors, sobre el que a priori necessita en 
implicació, temps i estar a sobre del negoci. 
En alguns casos, dona la sensació que alguns d’aquests emprenedors, han 
necessitat la major part del temps gestionant el dia a dia de la botiga, però no en 
proporcionar novetats, aconseguir millors proveïdors o condicions, promocionar-
se, ... el que ocasiona un cert estancament en quant a aconseguir nous 
productes, donar a conèixer la web, o promocions atractives pels clients. 

 
- Anàlisi comparativa:  
No s’ha trobat cap aplicació similar en el mercat, però si d’altres que hi ha 
aplicacions que estan pensades per usuaris de perfil similar, o per un ample 
espectre d’usuaris, com són els serveis de banca electrònica, que estan 
dissenyats per a poder ser utilitzats per tothom, però també tenen algunes 
opcions més complexes per les PyMEs o autònoms.  
 
- Entrevistes en profunditat:  
En alguns casos, vaig tenir oportunitat de parlar amb alguns d’ells de manera 
individualitzada, i analitzar les possibles necessitats d’una aplicació d’aquestes 
característiques, que pogués alleugerar la càrrega derivada de la gestió del dia 
a dia. En qualsevol cas van ser conversacions informals i no seguint una 
estructura definida o documentada, però de les que vaig tenir ocasió de  
identificar algunes de les característiques clau. 
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2.2 Disseny Conceptual. 
 

El perfil d’usuari de l’aplicació majoritari és bastant clar, un percentatge molt alt 
d’emprenedors són joves d’entre 25 i 34 anys amb titulació superior: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Font: 
https://www.camara.es/blog/creacion-de-empresas/perfil-del-emprendedor-espanol 

 
En aquest sentit, la aplicació no contempla en el seu estat inicial diferents perfils 
d’usuari, encara que es podrien introduir en el futur, i així aconseguir que la 
aplicació també tingués certa utilitat un cop la empresa que la utilitza anés creixent, 
tenint en compte les diferents funcionalitats que s’han plantejat inicialment, alguns 
dels rols podrien ser: 

- Administrador, amb accés total a l’aplicació, i també a la configuració del 
connector amb la botiga online, . 

- Gestor de comandes, pot revisar existències, comandes pendents de 
preparació i pot visualitzar i canviar l’estat de les comandes. 

- Usuari de suport: Pot visualitzar l’estat de les comandes, de les existències, 
estat de la web, i també pot utilitzar la funcionalitat de suport a usuaris de la 
aplicació.  

 
Per altre costat, els clients interactuaran amb la botiga online, per fer la seva 
comanda, però com no interactuen amb l’aplicació, no s’ha creat un perfil per 
aquests. Recordem que l’aplicació està pensada per ajudar als emprenedors a 
gestionar una botiga online implementada amb Spree Commerce. 

Il·lustració 6 - Perfil d'usuari (emprenedor). Càmara de Comerç 

https://www.camara.es/blog/creacion-de-empresas/perfil-del-emprendedor-espanol
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En l’abast inicial d’aquest treball, està implementar totes les funcionalitats per ser 
utilitzades pel mateix usuari administrador, per tant tots els context d’ús descrit en el 
capítol anterior seran aplicables al mateix usuari. 
 
S’han utilitzat el mètode de persones-escenaris per intentar aproximar i tenir en 
compte el perfil dels potencials usuaris d’aquesta aplicació durant les següents 
fases de disseny: 
 

Sara:  

32 anys, llicenciada en Administració i direcció d’empresa, amb experiència en 
retail, en tasques de facturació i comptabilitat, va quedar a l’atur fa 20 mesos i en 
aquest període ha tingut un fill, veu que és complicat conciliar la vida laboral i 
familiar, i el panorama laboral és deficient. Està desenvolupant un projecte per obrir 
una botiga online de productes ecològics. No té nocions profundes de eCommerce, 
però en retail ha treballat amb PDA’s amb escàner incorporat, entén que la 
preparació de comandes pot ser una tasca molt dedicada i delicada, i té la 
preocupació de tenir que dependre de tenir que estar pendent de la recepció de 
comandes per la seva preparació. 

Li preocupa molt facilitar la recepció i preparació de comandes, per poder centrar-
se en altres tasques de valor afegit. També li preocupa la conciliació laboral, amb lo 
que poder emprendre i atendre les necessitats del seu fill.  
Per la seva experiència, és important mantenir el client sempre ben informat de 
l’estat de la comanda, per obtenir una bona satisfacció i fidelització. 

 

Pau: 

42 anys, enginyer en informàtica, amb nocions de comptabilitat i facturació, sempre 
ha treballat per consultores com a responsable de sistemes, li han demanat 
participar en un projecte d’emprenedoria digital, i es planteja el repte com una nova 
oportunitat per canviar la seva rutina en el treball. 

Pensa també en altres funcionalitats que poden ser d’utilitat en la butxaca en el cas 
d’una botiga en línea, pot entendre millor les limitacions tècniques. 

 
Tot i estar tots dos dins del perfil emprenedor, tenen un perfil ben diferent, amb 
distintes formació i preocupacions, aquesta diferenciació fa pensar també en la 
necessitat de no imposar la part tècnica a la funcional o de negoci, idealment 
aquestes haurien anar de la mà, i s’ha de saber diferenciar entre el que es pot 
arribar a fer, el que no es pot, i el que realment poden necessitar els usuaris 
potencials de l’aplicació. 
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Fluxos d’interacció: 
 

 
 
 
 
2.3 Prototipatge. 
 

 “Sketches” 
 
Menú principal, per accedir a cadascuna de les funcionalitats, amb informació de 
notificacions: 

 
Il·lustració 8 - Esbossos Menú principal 

 

1era 
entrada 

Obrir aplicació 

Sí 

No 

Configuració 

Menú Principal Selecció 

Monitorització 

Suport 

Existències 

Comandes noves 
o en preparació 

Notificació rebuda 

Selecció 

Tornar 

Menú 
principal 

Comandes noves 
o en preparació 

Comandes 
enviades 

Tornar 

Il·lustració 7 - Fluxos d’interacció 
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Menú Comandes, permet navegar entre el llistat de comandes noves/en preparació 
(Modificació) i les comandes ja preparades/enviades (Informació): 
 

 
Il·lustració 9 - Menú Comandes 

 
Per preparar una comanda, només caldrà fer clic en els productes que ja hem 
preparat: 

 
Il·lustració 10 - Preparar Comanda 

 
Visualitzar existències: 

 
Il·lustració 11 - Existències 

Monitorització del servei: 

 
Il·lustració 12 - Monitorització del servei 
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Xat instantani  per proporcionar atenció al client: 

 
Il·lustració 13 - Atenció al client 

Servei de notificacions: 
 
 
 
 
 

 
  Il·lustració 14 - Notificacions 
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 Prototipus horitzontal d’alta fidelitat: 
 
Emprant l’eina “Justinmind Prototyper”, he realitzat un prototipus d’alta fidelitat 
interactiu, per tal de poder-lo presentar en un test a usuaris. El prototipus és de 
contingut dinàmic i ofereix a l’usuari una idea de les funcionalitats del producte i la 
possibilitat de navegar pels menús i realitzar algunes accions i obtenir exemples de 
visualització. A continuació es mostraran algunes de les captures del mateix: 
 
La pantalla de presentació i càrrega (Splash Screen) es mostrarà i donarà pas al 
menú principal, en el que es pot navegar entre les diferents opcions: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
         >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la part superior dreta, està el botó de configuració, que també serà la primera 
opció que carregarà en el cas de que s’obri l’aplicació per primera vegada, en la 
mateixa s’hauran d’especificar el Token i el site per tal de configurar el connector de 
la API d’Spree amb l’aplicació: 
 
 
 
 
 
 
         >> 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Il·lustració 15 - Pantalla d’inici i menú principal 

Il·lustració 16 - Captures del menú de configuració 
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La primera opció del menú, és la del menú de comandes, que permet preparar i 
enviar comandes, així com visualitzar les comandes enviades recentment, navegant 
amb una pestanya que mostra totes dues opcions, sent la primera (en preparació) 
la que es mostra per defecte: 
 
 
 
 

>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si en la pestanya de preparació, pressionem sobre qualsevol comanda, llavors 
s’obrirà la finestra de preparació de la comanda, que és un checklist amb tots els 
productes i quantitats que s’han d’afegir a la comanda, llavors es pot deixar 
preparada la comanda (ja en un embalatge apropiat llest per enviar), o bé enviar, 
que posarà la comanda en la pestanya d’enviades, i voldrà dir que el paquet ja s’ha 
entregat a un missatger o transportista per la seva entrega: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 17 - Comandes en preparació i enviades 

Il·lustració 18 - Preparació de comandes 
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La segona opció del menú, és la del monitor d’existències, aquesta finestra és 
només informativa, mostrant alguns paràmetres que poden ser interessants per la 
gestió del negoci (caducitat, previsió esgotament d’existències, ...). 
 
La tercera opció, també és informativa, tractant-se del monitor de servei, que 
aprofitarà les crides a la API per mostrar algunes dades de seguiment de l’estat del 
servei: 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per últim, un xat que ofereixi la possibilitat de comunicar-se en directe amb usuaris 
del servei que tinguin dubtes o problemes a l’hora de realitzar la seva compra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il·lustració 19 - Monitor d'existències i de servei 

Il·lustració 20 - Support al client 
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2.4 Avaluació. 
 

- Qüestionari per a identificar l’aptitud per a realitzar un test d’usabilitat 
sobre la aplicació: 

 

 Nom: 

 Població: 

 Telèfon contacte: 

 Email: 

 Sexe: (Home | Dona) 

 Edat: (Menys de 25 | entre 25 i 34 | entre 35 i 44 | més de 44) 

 Nivell educatiu: (Estudis bàsics | Secundaris | Universitaris | Superiors) 

 Situació laboral: (Aturat | Per compte propi | per compte aliè | Jubilat)   

 Has realitzat algun cop compres per Internet? (sí | no) 

 S’ha plantejat iniciar un projecte emprenedor? (sí | no) 

 Saps què és un e-commerce com Spree, Magento, Prestashop, ... (sí | no) 

 T’agradaria establir una botiga online? (sí | no) 

 Tens en l’actualitat una botiga online, o has iniciat un projecte per crear-ne una? 
(sí | no) 

 Creus que l’Smartphone podria ser una bona eina de support per gestionar una 
botiga online? (sí | no) 

 
 

- Tasques a realitzar per l’usuari: 
 
1. Escenari 1: Has obtingut el X-Spree-Token que permet la comunicació entre 

aplicacions i la teva botiga online prova.cat: 1234ABCD 

 Identifica el menú de configuració. 

 Configura el Token i la url de la botiga, i guarda la configuració. 

 Torna al menú principal. 
 

2. Escenari 2:  Has rebut un mail d’un client dient que la botiga no estava 
disponible divendres 11 d’Octubre sobre les 11:30 hores aproximadament. 

 Identifica el monitor del servei. 

 Interpreta amb les dades mostrades si la aplicació va enregistrar cap error o si 
els temps de resposta eren elevats en el temps que l’usuari estava realitzant la 
seva compra. 

 Torna al menú principal. 
 

3. Escenari 3:  Arribes al magatzem per preparar comandes pendents. 

 Identifica la secció per preparar comandes al menú principal. 

 Identifica la comanda que més temps porta sense atendre de les mostrades. 

 Obre la comanda i senyala tots els productes del llistat (simulant que s’estan 
afegint els productes a una capsa per enviar al client). 

 Completa la comanda, sabries si hi ha alguna diferència entre les opcions 
Preparat i Enviat? 

 Torna al menú de comandes, identifica el número de comanda de les últimes 
comandes enviades a Girona. 
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4. Escenari 4:  Et prepares per realitzar una comanda per reposició dels productes 
que es podrien esgotar la propera setmana. 

 Identifica la secció per visualitzar inventaris. 

 Identifica els productes que s’esgotaran els pròxims 7 dies. 

 Creus que es mostren tots els productes en aquesta vista? 

 Torna al menú principal. 
 

5. Escenari 5:  Et disposes a preparar una promoció especial per productes prop de 
la seva caducitat. 

 Identifica la secció per visualitzar inventaris. 

 Identifica si algun producte caducarà abans de 10 dies. 

 Torna al menú principal. 
 
 

- Qüestionari post-test: 
 

 Has trobat fàcil identificar la ubicació de cada secció? 

 Has trobat fàcil d’interpretar i útil la informació mostrada al monitor d’estat? 

 Creus que el procés de preparació de comanda és simple i eficient? 

 Has trobat alguna dificultat realitzant alguna de les tasques proposades? 

 Creus que la informació proporcionada d’existències és suficient i és clar que 
el objectiu és el de presentar alertes d’stock i no un inventari complet? Ho 
trobes encertat? 

 Creus que hi ha alguna funcionalitat en l’aplicació que es podria afegir? 

 Creus que es podria simplificar o millorar algun processos presentats durant el 
test?  

 Valora de l’1 al 10 (sent 10 la puntuació màxima) la experiència i facilitat d’ús 
de l’aplicació 

 Valora de l’1 al 10 la utilitat que creus que es podria obtenir instal·lant aquesta 
aplicació al teu mòbil per facilitar les tasques de la gestió del dia a dia de una 
botiga online. 

 
 

- Test amb usuaris: 
 

 Primera aproximació: 
Un cop fet un sondeig presentant els esbossos a potencials usuaris pertanyents a 
l’àmbit familiar i professional, abans de tenir el model d’alta fidelitat, vaig fer una 
primera aproximació informal, sense presentar el prototip (només sketches), per 
poder obtenir feedback del plantejament, i saber si estava seguint unes línies 
correctes en les primeres fases del disseny.  
 
Aquesta aproximació no va estar prou preparada, va ser massa informal, sense 
guió/qüestionari establert ni un prototip sòlid, i va ser un fracàs, no vaig obtenir 
dades ni opinions a valorar sobre l’aplicació ni el disseny, provocant certa frustració 
sobre la validesa del treball que estava realitzant. 
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Es va identificar clarament un problema de contingut o preparació del test per 
alguns d’aquests motius: 

- Falta de preparació, massa informal. 
- No tenir un model interactiu. 
- Desinterès dels entrevistats en el projecte, mostra incorrecta. 
- Producte massa minimalista i simple, amb uns displays estàndard i familiars 

per els usuaris. 
 
Aquesta situació, però em va empentar a posar molt més ímpetu i dedicació en 
aquesta fase, per poder realitzar un altre intent, molt més formal i preparat, al 
menys sobre un dels usuaris que es va mostrar receptiu repetir el test. També vaig 
confirmar que l'abast d’usuaris potencials és petit, com ja sabia al iniciar aquest 
projecte. 
 
 

 Segona aproximació: 
 

Un cop el prototip en alta definició ja estava terminat i simulava ser interactiu, vaig 
contactar de nou amb els usuaris amb que havia obtingut una resposta 
probablement de decepció durant la primera aproximació més informal, i un d’ells 
va considerar repetir-la (veure Annex “6.2 – Test d’usuari – Elizabeth” per trobar les 
respostes del qüestionari sencer). 
 
Aquesta vegada, seguint una estructura més formal, i amb el prototip presentat en 
la pantalla de l’ordinador, l’usuari va resultar molt més interessat i participatiu, 
proporcionant opinions i valoracions a tenir en compte durant la fase de 
implementació, o fins i tot per futures versions del producte. 
 
Una cosa que em va sorprendre de manera agradable va ser que realment l’usuari 
va trigar només 11 minuts en completar els 5 escenaris, sense haver llegit els 
escenaris prèviament, i la primera vegada que veia el prototip, amb lo que vaig tenir 
la sensació de que realment era una aplicació intuïtiva i fàcil d’utilitzar, també va 
valorar molt positivament la experiència i facilitat d’ús (7/10) i la utilitat (9/10) de 
l’aplicació per la gestió del dia a dia d’una botiga online. Els resultats aquest cops 
eren motivants, encara que no mancats de crítica.  
 
Els resultats no poden considerar-se concloents, ja que només va participar un 
usuari en el test, però poden ser vàlids per la elaboració del projecte, i sí vaig poder 
extreure algunes conclusions útils per la fase de disseny i implementació: 
 
Algunes dels aspectes a destacar: 

- Totes les preguntes van ser correctament respostes en 11 minuts. 
- Els icones d’inventari i preparació de comandes no  són prou clars, no 

s’identifica fàcilment quin és el que portarà a quina secció. 
- Al monitor de servei, estaria bé implementar un zoom en la gràfica, o poder 

introduir un interval de dades. 
- En el procés de preparació de comanda, no queda clar la quantitat de cada 

producte, recomana indicar-ho millor i posar-ho a la dreta del producte, fins i 
tot haver d’escriure el número en un camp d’entrada. 

- També en aquesta finestra considera útil alguna referència a productes amb 
baixa existència o esgotats. 
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- Queda clar que el monitor d’existències és només per productes en “alerta” 
el que li sembla correcte. Sí afegiria un apartat per productes esgotats, en 
els que alguns usuaris s’han interessat (visites, avisos de reposició 
sol·licitats,...) 

- Troba útils la informació i les funcionalitats mostrades en l’aplicació. 
 

 Assessorament del consultor de l’assignatura: 
- Durant el curs 2016-2017 es va presentar aquest prototip, obtenint feedback 

del consultor. Es va valorar el prototip destacant, entre d’altres que el menú 
principal hauria de contenir títols en cada menú, no només imatges 
representatives; fet que també queda en evidència al test a usuaris, per 
evitar que aquest aspecte generi confusió. 

 
 

 Segona iteració 
 
Tenint en compte les recomanacions y opinions recollides en la primera iteració, es 
va fer una segona iteració més curta: 

- No s’han plantejat canvis en el Usuaris i Context d’ús. 
 

2.5 Segona iteració: Disseny conceptual 
 
Es va actualitzar el model d’alta definició, tenint en compte els comentaris dels 
usuaris i les conclusions obtingudes durant la primera iteració. 
  

1. S’han buscat icones més descriptius per la preparació de comandes i el 
monitor d’existències: 

 

   
Il·lustració 21 - Nova icona de preparació de comandes 

   

   
Il·lustració 22 - Nova icona de control d'existències 
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2. També s’han afegit noms a les opcions del menú principal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Afegit botó per provar la connexió de la API Rest. 

 

 
Il·lustració 24 - Botó per provar la connexió amb la REST API. 

 
Canvis a realitzar en la fase de implementació (no s’han afegit al prototip d’alta 
definició per la segona iteració): 
 

4. Es modificarà la ubicació de les quantitats i és ara més descriptiva, també 
s’intentarà incorporar un camp per introduir la quantitat en el cas dels articles 
que tinguin més d’una en la comanda.  
 
 

  

Il·lustració 23 - Menú principal en segona iteració 
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2.6 Segona iteració: Test amb usuaris 
 
S’ha repetit el test d’usuari amb la Elizabeth, i  s’ha realitzat un test d’usuari amb la 
Susana, una usuària d’un altre perfil (veure annexos). 
 
Cadascun dels tests s’han realitzat en menys de 10 minuts, i la acceptació ha sigut 
millor que en la primera iteració, sembla que es presenta la informació amb prou 
claredat, las valoracions de aplicació fàcil d’utilitzar i interpretar han sigut més altes, 
i a més, en tots els casos han trobat que la aplicació podria facilitar molt la gestió de 
la botiga online. 
 

 
2.7 Conclusions dels tests amb usuaris 
 
Segons els comentaris / resultats dels tests, algunes conclusions que es podrien 
implementar en la fase de implementació són les següents: 

- Es podria separar comandes en dos apartats, en comptes de fer una 
tabulació, ja que en presentar la pantalla de preparació, els usuaris poden 
trigar en trobar les comandes enviades fins que no coneixen l’aplicació. Per 
fer-ho es podrien fer les icones més petites o bé s’ha suggerit reduir i situar 
la de suport a la part inferior dreta, ja que seria una funcionalitat des de la 
que accedir majoritàriament des de notificacions. 

- En la preparació de comandes, afegir un quadre de text per especificar les 
unitats preparades/enviades. 

- Al monitor d’existències, afegir últimes unitats. 
- Al monitor d’existències, poder desactivar caducitat propera si és una botiga 

amb productes sense data de caducitat, podria ser una opció del menú de 
configuració, o un checkbox a la mateixa pàgina del monitor d’existències. 

- Al monitor d’existències poder introduir l’ interval de tems a monitoritzar. 
 

 
Arribats a aquest punt, descarto que el producte sigui ideal en termes d’usabilitat, 
però interpreto que és suficientment simple com per no requerir un gran esforç per 
part dels usuaris com per entendre el seu funcionament, i que els potencials usuaris 
sí semblen valorar positivament la seva utilitat. 
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2.8 Disseny Tècnic 
 
2.8.1 Visió general 
 
Donada la complexitat del sistema, i les dependències externes a l’aplicació, es 
presenta a continuació un diagrama amb una visió general de com interactuen els 
diferents actors i elements amb el sistema, com Spree eCommerce o els clients 
finals de la botiga online. 
 
 
 

 
 

     

 

 
          Internet 
 
 
 
 
 
 
 
Tal com es pot apreciar en el diagrama anterior, es tracta d’un sistema amb dos 
components principals: 
  

- Servidor web server que dona total funcionalitat a la botiga online i 
proporciona la capa de presentació de la mateixa als clients. 
 

- Aplicació mòbil Android; aquesta última, interactua mitjançant peticions 
HTTP amb la REST API d’Spree Commerce per tal d’obtenir dades (GET), 
emmagatzemant les dades necessàries en la base de dades encastada 
SQLite, i també per actualitzar dades relatives a les comandes (PUT). 

 
 

2.8.2 Arquitectura del sistema 
 
En aquest apartat es desenvolupa amb més detall l’arquitectura del sistema: 
 
 

2.8.2.1 Actors: 
 
Tal com hem vist, hi ha dos actors principals a considerar en aquest projecte: 
Identificador ACT-001 

Nom Usuari Administrador 

Descripció Responsable de la botiga online, usuari administrador de la 
mateixa i persona interessada en rebre la informació que la 
aplicació proporciona sobre l’estat de les comandes, inventaris, ... 
Aquest pot interactuar amb la botiga online directament amb la 
interfície web d’administrador de Spree, però amb l’aplicació 
desenvolupada podrà realitzar algunes tasques ràpidament desde 
el telèfon o tableta, com utilitzar-lo com a TPV per la preparació 
de comandes.  

Procés de compra i 
seguiment comandes 

Petició HTTP 
GET/PUT 

Usuari 
Administrador 

Client Botiga 
Online 

Aplicació 
Mòbil 

Navegador 
Web 

Botiga en línea 

Assistant Manager for 
Spree Commerce 

Il-lustració 25 - Visió general 
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Identificador ACT-002 

Nom Client 

Descripció Els clients de la botiga online no interactuen directament amb 
l’aplicació, però són els que realitzen les comandes, i per tant 
generen amb les seves comandes la informació a ser processada. 
Per altre costat, estan interessants en conèixer l’estat de la 
comanda, i en rebre la mateixa en el temps més ràpid possible. 

 
 
2.8.3 Paquets de casos d’ús 
 
Els casos dus es poden dividir en cinc grups o paquets principals, tenint en compte 
les diferents funcionalitats descrites: 

 
Il-lustració 26 - Paquets de casos dús 

 
L’Usuari administrador és l’únic que interactua directament amb els diferents grups 
de paquets del sistema, com es pot veure al diagrama següent: 
 

 
Il-lustració 27 - Diagrama de casos d'ús 

 
Entrant en detall dels casos d’ús de cada paquet: 
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El paquet de configuració conté totes les accions a realitzar de configuració per 
connectar la aplicació amb la REST API d’Spree: 

 
Il-lustració 28 - Diagrama de casos d'ús - Configuració 

 
El paquet de comandes, conté les accions a realitzar per l’usuari per la preparació 
de comandes i la visualització de les comandes ja enviades: 
 

 
Il-lustració 29 - Diagrama de casos d'ús - Comandes 

 
El paquet de inventaris conté la visualització de diferents alertes d’inventari: 

 
Il-lustració 30 - Diagrama de casos d'ús - Inventaris 
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De manera similar, el paquet de monitor mostrarà temps de resposta, disponibilitat i 
errors reportats per la plataforma Spree configurada: 
 

 
Il-lustració 31 - Diagrama de casos d'ús – Monitor 

 
Per últim, el paquet de suport, aquest sí que hauria d’interactuar amb el client final: 
 

 
Il-lustració 32 - Diagrama de casos d'ús - Suport 
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2.8.3.1 Definició de casos d’ús 
 
Tot seguit es presenten els diferents casos d’ús, derivats dels escenaris definits 
durant el disseny centrat en l’usuari: 
 
Identificador CU-001 

Nom Configuració del connector Spree 

Prioritat Alta 

Descripció L’API d’Spree requereix un Token, i ha de conèixer la URL a la 
que ha de connectar, aquest dos paràmetres són necessaris per 
poder compartir dades entre l’aplicació i la botiga Online. 

Actors Administrador o empleat de la botiga online. 
El token l’ha obtingut el mateix usuari o se li ha proporcionat el 
gestor de la botiga online. 

Pre-Condicions Tenir Spree Commerce instal·lat i publicat al web. 
Haver obtingut el Token necessari per configurar l’API d’Spree 
Commerce. 

Iniciat per Primera vegada que s’executa l’aplicació, o bé entrant en el menú 
de configuració. 

Flux L’usuari entra en el menú de configuració. 
Omple els dos camps (Token i URL que farà servir l’API). 
Grava les dades. 
La aplicació grava localment els paràmetres, i fa un test de 
connexió si està connectat al Internet. 

Post-Condicions Verifica que la informació ha quedat gravada correctament al 
telèfon. 
Adverteix a l’usuari si s’ha pogut realitzar el test amb les dades, 
mostrant el resultat del mateix. 

Notes Imprescindible realitzar aquest pas per tal de connectar l’aplicació 
mòbil amb la botiga online. 

 
Identificador CU-002 

Nom Menú comandes 

Prioritat Alta 

Descripció Secció que permet visualitzar comandes pendents de preparar o 
enviar, així com fer seguiment de les enviades. 

Actors Administrador o empleat de magatzem de la botiga online 

Pre-Condicions Connector configurat; al menys una comanda rebuda a la botiga 
online 

Iniciat per Selecció de la opció comandes del menú principal. 

Flux L’usuari entra en el menú de comandes. 
Visualitza d’entrada les comandes pendents d’alguna acció 
(preparació i/o enviament). 
Pot navegar amb un menú de pestanyes per consultar les últimes 
comandes enviades. 

Post-Condicions Cap 

Notes Requisit per poder mostrar comandes pendents de preparar i així 
accedir a una de les funcionalitats més importants plantejades. 
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Identificador CU-003 

Nom Preparació de comanda 

Prioritat Alta 

Descripció Secció que permet realitzar la preparació i enviament de 
comandes que encara no han sigut enviades. 

Actors Administrador o empleat de magatzem de la botiga online 

Pre-Condicions S’ha rebut una comanda nova d’un client. 

Iniciat per Notificació al telèfon mòbil, o bé seleccionant una comanda de les 
que apareixen al menú de comandes pendents. 

Flux L’usuari entra en el menú de comandes. 
Selecciona una comanda 
Completa la comanda seleccionant els checkboxes e indicant les 
quantitats si escau. 
Actualitza l’estat de la comanda (preparat o enviat). 

Post-Condicions El nou estat de la comanda queda gravat al telèfon i a la web. 

Notes És necessari haver implementat primer el menú que mostra les 
comandes pendents. 

 
Identificador CU-004 

Nom Alertes d’inventari 

Prioritat Alta 

Descripció Secció que permet visualitzar alguns aspectes destacats dels 
productes que es podrien esgotar o caducar en un curt termini de 
temps. També mostra informació al respecte de tendències de 
compra, i opcionalment de productes esgotats dels que alguns 
usuaris en fan seguiment. 

Actors Administrador o responsables de compres i promoció de la botiga 
online. 

Pre-Condicions Connector configurat; al menys un producte introduït a la botiga 
online. 

Iniciat per Selecció de la opció Inventaris del menú principal. 

Flux L’usuari entra en el menú de alertes d’inventari. Visualitza 
d’entrada els productes que es mostren, per tal de realitzar 
comandes o intentar promocionar productes de caducitat curta. 

Post-Condicions Cap. 

Notes Pantalla informativa, no interactiva. 

  

Identificador CU-005 

Nom Monitor del servei 

Prioritat Mitja 

Descripció Secció que permet visualitzar el resultat del temps de resposta 
proporcionat per la API en cada consulta, aprofitant aquesta 
informació per saber si hi ha hagut algun error de no disponibilitat 
de la mateixa, així com si hi ha hagut algun error en algunes 
consultes, i la disponibilitat global del servei. 

Actors Administrador o responsable de gestor de la botiga online. 

Pre-Condicions Connector configurat. 

Iniciat per Selecció de la opció Monitor del menú principal. 

Flux L’usuari entra en el menú de monitorització. 
Visualitza les gràfiques e informació que es presenta. 
Permetre la selecció de dades d’inici i fi de la mostra. 

Post-Condicions Cap. 

Notes Pantalla informativa, no interactiva (només selecció de dades). 
Si el dispositiu no té connexió a Internet, omplirà les dades 
d’acord a la mitja del temps de resposta entre la dada anterior i la 
següent vàlida. 
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Identificador CU-006 

Nom Suport a usuaris 

Prioritat Baixa 

Descripció Secció que permet donar suport en un xat online a usuaris. 

Actors Administrador o responsables d’atenció al client de la botiga 
online. 
Client de la botiga online, demanant suport. 

Pre-Condicions Connector configurat; un usuari demanant suport des de la web. 

Iniciat per Notificació, o bé seleccionant la opció de suport a usuaris del 
menú principal. 

Flux L’usuari entra en el menú de suport a usuari. 
S’inicia un xat que permet la comunicació entre el client i l’usuari 

Post-Condicions Cap. 

Notes Aquesta funcionalitat pot requerir la instal·lació de plugins en el 
sistema Spree Commerce. 

 
Identificador CU-007 

Nom Confirmar pagament de comanda 

Prioritat Alta 

Descripció Per tal de preparar la comanda, en cas que no s’hagi integrat 
Spree amb cap plataforma de pagament, o s’accepti pagament 
amb transferència, xec o contra reemborsament, és necessari que 
el administrador confirmi el pagament abans de preparar la 
comanda. 

Actors Administrador o responsable de comptes 

Pre-Condicions Connector configurat; una comanda realitzada amb una forma de 
pagament no integrada. 

Iniciat per En la preparació d’una comanda, botó per confirmar el pagament 

Flux L’usuari entra en el menú de comandes, selecciona una comanda 
i podrà confirmar el pagament si està pendent.. 

Post-Condicions Necessita accés a Internet i tenir correctament configurat el token 
per llençar una petició a la REST API. 

Notes Pas 1 en el flux d’execució per la preparació d’una comanda. 
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2.8.4 Disseny de la base de dades. 
 
La intenció és fer servir la REST API d’Spree, i aconseguir que la aplicació mòbil 
sigui independent de la base de dades utilitzada per la instància d’Spree (que 
suporta diferents SGDB). En aquest les peticions d’informació, així com la execució 
de comandes es realitzen mitjançant trucades http, rebent la informació en format 
JSON (JavaScript Object Notation). 
 
Internament hi ha una estructura de base de dades SQLite, on gravarem tota la 
informació que necessitem de la botiga online, de manera que no depenem de tenir 
connexió per poder preparar comandes, així com per accelerar els processos i 
disminuir els temps de resposta de l’aplicació. 
 
A continuació presentem la estructura de la base de dades SQLite interna de 
l’aplicació: 
 

 
Il-lustració 33 - Disseny de la base de dades 
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Entrant en detall de la informació emmagatzemada en cada taula: 
 

- configuració conté registres clau -> valor, com la URL i el token necessaris 
per interactuar amb la REST API d’Spree. 

- inventaris conté informació sobre les existències, per mostrar els productes 
disponibles. 

- comandes conté les dades necessàries per poder presentar una comanda, 
així com per realitzar canvis de l’estat mitjançant referències al número 
d’enviament i de pagament per poder canviar l’estat dels mateixos a 
posteriori. 

- comandes_detall, conté informació de cadascun dels productes de una 
comanda, incloent informació descriptiva i quantitat. 
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3 Implementació 
 
3.1 Eines i APIs utilitzades 
 
En la fase de implementació s’han emprat diverses eines i llibreries, principalment 
el sistema operatiu Android i el seu entorn de desenvolupament Android Studio i el 
sistema de compilació Gradle. A més, hem de tenir en compte que existeix un 
component extern que és una botiga virtual Spree amb que la aplicació ha de 
comunicar-se. També s’ha utilitzat la base de dades embedida SQLite, ja que està 
àmpliament suportada per Android i ha esdevingut un estàndar. 
 

 
Il-lustració 34 – Principals Eines Utilitzades 

 
 
Aquest projecte es comunica amb botigues virtuals implementades amb Spree 
Commerce, i per tant s’ha realitzar un desplegament de una instància de prova a un 
servidor privat virtual a un domini propi; per realitzar aquesta comunicació s’utilitza 
la REST API que proporciona Spree: 
 

 
Il-lustració 35 – Spree API 

Per realitzar verificacions de la base de dades SQLite, s’ha emprat també el plugin 
de Mozilla Firefox SQLite Manager, que permet obrir els fitxers de bases de dades 
descarregats de la aplicació al navegador i executar comandes SQL. 
 

 Android: 
 
El sistema Operatiu Android de Google és de codi obert, és el sistema operatiu 

més utilitzat en dispositius mòbils en l’actualitat. Una de les claus és el fet que far 
servir una interfície d’usuari fàcil d’utilitzar, que és molt aprofitable en dispositius 
com telèfons intel·ligents i tabletes, però també està ampliant la seva presència fins 
i tot a ordinadors portàtils. 
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Android és un sistema operatiu basat en el nucli Linux, es pot dividir en diferents 
components principals: 
- Nucli o kernel, base de sistema amb serveis de gestió de processos i de 

memòria, seguretat, controladors,... 
- Hardware Abstraction Layer o HAL, és la capa que permet exposar les 

funcions del hardware (sensors, càmera,...) a les diferents APIs Java. 
- Llibreries natives C/C++ i Android Runtime, aquesta capa proveeix de 

llibreries C/C++ o Android (basades en Java) perquè les aplicacions puguin 
interactuar amb el hardware. Les diferents versions de API Android són les 
que proporcionen a les aplicacions Android una instanciació de la màquina 
virtual Java on són executades. 

- Java API Framework, funcions Java que permeten a les aplicacions fer ús 
fàcilment de les diferents funcions i components durant el desenvolupament. 

- Aplicacions, conjunt d’aplicacions base (telèfon, càmera, email) 
desenvolupada per Google; aquest conjunt s’estén amb aplicacions 
desenvolupades per la comunitat de desenvolupadors i empreses del sector 
que publiquen un gran assortiment d’aplicacions per tot tipus d’ús. 
  

 Android Studio: 
 
Android Studio és l’entorn de desenvolupament Integrat (IDE) oficial pel 

desenvolupament d’aplicacions per Android, permet la integració amb Gradle per la 
copilació, i la possibilitat de emular la execució de l’aplicació en telèfons mòbils 
basats en característiques de hardware (mida de la pantalla, resolució, CPU,...) i  
de la versió API Android que executen.  
 
 
3.2 Aspectes del desenvolupament 
 
L’aplicació ha sigut desenvolupada amb Android Studio de manera nativa, el 
principal repte de la aplicació ha estat la intercomunicació amb el site Spree, i la 
extracció de les dades proporcionades per la REST API a un nivell de simplicitat i 
funcionalitat requerits. 
 
El projecte Android s’ha implementat per ser compatible amb versions SDK 22 o 
superior, suportant un 80% dels dispositius en l’actualitat (Android 5.1.1 o superior).  
 
Per tal de tenir un entorn real i el més estàndard possible per la interacció, s’ha 
procedit a instal·lar una instància demo de Spree Commerce en un servidor privat 
virtual (VPS), s’han mantingut totes les variables, productes i estructura de dades 
per defecte que ofereix aquesta aplicació. 
 
Degut a la forma de presentar dades, s’ha realitzat el desenvolupament de totes les 
activitats per utilitzar un layout vertical, però s’han definit “Relative Layouts” per 
assegurar una bona col·locació en dispositius de diferents tamanys i resolució. 
 
En l’Annex 6.5 es troben detalls del procés d’instal·lació i l’entorn demo existent. 
En l’Annex 6.6 es proporciona accés a la botiga online, on es poden enregistrar 
clients i fer comandes per tal de que, configurant l’autenticació (token i URL) en el 
menú de configuració, es puguin realitzar proves d’interacció entre les dos 
aplicacions sense haver de instal·lar un entorn nou o disposar d’un existent. 
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S’ha mantingut la estructura estàndard de 
projectes Android, implementant les classes al 
directori java, i les diferents vistes/distribucions 
(layout xml) al directori res/layout, les imatges 
es poden trobar al directori res/drawabble.  
 
A continuació es proporciona una breu 
descripció dels més importants de la capa de 
visualització: 
 
Classe MenuPrincipal: És la classe amb la que 
se inicia l’aplicació, va associada amb l’activitat 
activity_menu_principal, on es defineixen els 
botons. Si la configuració no està definida 
encara, aquesta activitat dirigeix a la de 
configuració tot presentant un missatge Toast. 
 
Classe Configuració: amb l’activitat 
configuració, és el formulari on es poden provar 
i establir els paràmetres de connexió amb l’API 
del site (Token i URL). 
 
Classe Comandes: questa clase mostra les 
comandes pendents ‘enviament o les enviades, 
segons un botó de selecció, treballa amb 
l’activitat comandes que conté una 
RecyclerView per on es mostren les comandes 
i on es pot seleccionar una per tal de preparar-
la, els objectes de la RecyclerView utilitzen que 
és alimentat per la base de dades SQLite, la 
forma de cada entrada es troba definida en el 
layout objecte. 
 
Classe Comandes_detall: Segona vista, on es 
pot preparar una comanda que encara no ha 
sigut enviada, fa servir també un RecyclerView. 

 
 

 
També són importants, encara que no estan associats a cap vista, les utilitzades 
amb la base de dades SQLite: 

- DBConstants defineix la estructura de les taules, aquestes definicions 
serveixen per instanciar la base de dades, i facilita la modificació i 
actualització de codi. 

- DBConector, aquesta classe és una extensió de SQLiteOpenHelper, és la 
utilitzada per les operacions amb la base de dades emprant les classes i les 
bases de dades específiques de l’aplicació. 

  

Il-lustració 36 - Estructura del projecte 
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Seguint les recomanacions de la documentació, i un cop realitzades diferents 
proves, es va observar que les consultes HTTP a webs externes han de realitzar-se 
en segon pla per evitar bloqueig i sensació de que la aplicació està congelada, en 
aquest sentit, les API, tenen un paper molt rellevant, les: 

- APITest és una classe utilitzada per la prova de connectivitat amb una botiga 
Spree. 

- APIComandes és la classe la seva funció es primordial, ja que actualitza 
qualsevol canvi rebut a les comandes dintre de la base de dades SQLite, 
agafant només els camps rellevants pel seu tractament i presentació. 

 
 
El codi font complet i el packet apk s’adjunten amb aquest document. 
 
 
3.3 Revisió de la planificació 
 
Segons la planificació, amb data 12/12/2018 s’hauria de haver finalitzat la 
implementació de totes les funcionalitats; la realitat és que la planificació no ha 
estat acurada, ja que es va menysvalorar la dificultat derivada de la obtenció i 
processament dels objectes JSON de comandes HTTP a la API, i de com 
interactuar de manera ràpida amb l’aplicació, llavors, tot i que la planificació 
indicava que la primera fase d’implementació (entrada i configuració) estava 
estimada per 12 hores i finalitzant el 04/11, la realitat ha sigut ben distinta. 
 
 
A més a més, situacions no relacionades amb l’àmbit de l’aprenentatge, van 
provocar una pausa en el desenvolupament durant uns dies. A continuació 
s’indiquen aquests factors que no es van tenir en compte com a riscos en la 
planificació: 
 
- Desviacions en la planificació: 
 
Per factors externs: 
 
Per riscos no previstos previs a el inici de la fase de implementació: 

- Viatge laboral a Alemanya 15-18 d’Octubre: Reunió presencial anual de 
l’equip de Infraestructures a Europa, a més de negociacions per renovació 
del contracte amb proveïdor de software (RedHat). 

- Caiguda de mur perimetral a casa: 13 d’Octubre els bombers van enderrocar 
un tros de mur perimetral, i es va haver de contractar una empresa per la 
demolició de la resta. Els tràmits amb l’assegurança, el ajuntament – que 
amenaçava amb un expedient sancionador, i els proveïdors va dificultar 
posar atenció al projecte durant fins el 24 d’Octubre. 

 
Per aquestes causes, no es va poder acabar un disseny tècnic i un diagrama de 
arquitectura acurat, obtenint una base no prou sòlida per començar a treballar la 
implementació, a més, també van endarrerir la capacitació necessària per 
aprofundir en l’aprenentatge del llenguatge i els requeriments d’interacció amb 
HTTP/JSON. 
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Per estimacions no acurades: 
 
A més d’aquesta deficiència en el disseny tècnic i arquitectura inicial per la 
implementació, la estimació en hores per obtenir les funcionalitats bàsiques va ser 
molt més elevada de les estimacions inicials, per reflectir-ho, es van afegit unes 
noves tasques en la fase d’implementació: 
 
Llavors es va reduir el temps emprat en la fase de disseny per poder complir amb la 
entrega a temps, però es va haver de treballar en les tasques al començament de la 
fase d’implementació: 
 

 
Il-lustració 37 - Planificació actualitzada 

 
Les tasques afegides han estat:  

- Disseny de l’arquitectura 
- Disseny Tècnic  
- Pre Implementació: Interacció REST API 
- Pre Implementació: Interacció SQLite 

 
També s’han ajustat algunes de les tasques per reflectir amb més exactitud el 
temps emprat per la seva implementació. 
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- Mesures adoptades: 
 
Com es pot apreciar en la nova planificació, s’han eliminat algunes funcionalitats, 
l’objectiu principal del treball era la intercomunicació Aplicació amb una instància 
d’Spree Commerce.  
L’esforç dedicat a la implementació de Atenció al client i de Monitorització del servei 
s’ha reduït a zero, amb intenció de no realitzar la implementació. 
 
En quant el primer (Atenció al client) requeriria un altre producte o mòdul instal·lat 
sobre la aplicació Spree, i el temps per la investigació e implementació, i la 
dependència amb mòduls o aplicacions de terceres parts, fan que sigui la funció  
més apta per ser descartada de les incloses en l’abast inicial, aquest factor ja es 
contemplava inicialment com un factor de risc per la seva implementació. 
 
La segona funcionalitat descartada (Monitorització del servei), tot i que seria 
interessant, amb les funcions implementades de API no s’estan obtenint temps de 
resposta, només codis de resposta de cada comanda HTTP, a més, ara per ara, les 
peticions HTTP funcionen sota demanda i no com a servei, amb lo que no hi ha 
encara consultes periòdiques. Seria una funció interessant d’implementar en un 
futur, però s’ha decidit no implementar-la si no es troba temps suficient per fer-ho 
amb criteris de qualitat acceptables. També a l’hora de prendre aquesta decisió, es 
té en compte que aquesta funcionalitat, no ajuda a la gestió de la botiga online, 
proporciona informació del funcionament del sistema que pot ser interessant per 
escalar en cas de que la disponibilitat es vegi compromesa per la qualitat del servei 
contractar. 
 
A més, degut a que hi ha un retràs important amb respecte a la planificació inicial, 
he sol·licitat vacances laborals la darrera setmana de l’any, per poder dedicar-hi 
més hores si escau. 
 
3.4 Flux d’execució 
 
Es mostra el flux d’execució actual amb 
captures del emulador de Android Studio, 
connectant la aplicació amb la instància de 
Spree Demo amb els valors indicats en l’Annex 
6.6  
  
En obrir l’aplicació, al carregar el menú 
principal consulta la base de dades per 
determinar si existeix configuració, en cas 
negatiu, s’obre la pantalla de configuració 
mostrant un missatge indicant que s’ha de 
configurar els paràmetres: 
 
En aquesta activitat, es pot indicar el Token i el 
site a configurar, i provar si la connexió 
s’estableix correctament, el botó prova 
informarà si funciona o no la connexió amb el 
site, mentre que el botó gravar gravarà la 

configuració en la base de dades SQLite. 
  

Il-lustració 38 - AM4SC - No configurat 
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En cas d’introduir dades invàlides, site no existeix, o el token i el site no funcionen 
conjuntament per la obtenció de dades del site, llavors es mostra un missatge 
d’error en forma de Toast, en el moment de polsar el botó, es manté informat 
l’usuari de que s’està realitzant la verificació, ja que pot trigar uns segons, i es 
completa en una operació en segon pla, mentre l’activitat principal espera el 
resultat, el botó gravar grava la configuració. 
 
 
Tornant al menú principal (es pot emprar la fletxa a 
la barra de títol), un cop gravada la configuració, es 
pot accedir a les altres funcionalitats, en la entrega 
de la PAC3 (12/12/2018), a més de la funció de 
configuració (arriba a la dreta), només la funció de 
comandes està implementada. 
 
Aquest menú presenta botons en forma d’imatge 
grans, i ben diferenciats (el layout és encara molt 
millorable), i a la barra d’acció apareix un logo de 
l’aplicació, i l’accés al menú de configuració a la 
dreta en forma de botó de configuració, o de menú 

desplegable (els tres punts de la dreta). 
 
 
La vista de comandes s’encarrega, en iniciar-se per 
primera vegada després de configurar les 
credencials (Token i site) de carregar tota la 
informació de comandes de la API en la base de 
dades SQLite, per fer-ho realitza primer una 
consulta a orders, insertant qualsevol comanda que 
hagi estat actualitzada a la web i no a la base de 
dades local, i també una altra comanda per 
cadascuna de les comandes actualitzades (és a dir 
amb data d’actualització més recent que la de la 
base de dades), per introduir i refrescar els objectes 
o “items” per la preparació de comanda. 
 
Així doncs, un cop la base de dades local SQLite 
està actualitzada amb la informació de comandes, 
refrescarà la informació cada cop que torni a obrir 
la pàgina o canviï la vista a la de comandes ja 
enviades. Aquesta segona vista, molt similar a la 
primera, proporciona informació sobre la data 
d’enviament, i a diferència de la de preparació de 
comandes, no té la opció de obrir una nova activitat 
per la preparació de comanda. Per facilitar aquesta 
diferència i el fet de que els elements de la llista de 
comandes obren una altra activitat, s’ha introduït un 
element d’imatge de fletxa per cadascuna de les 
comandes en preparació. 
  

Il-lustració 39 - AM4SC - Menú principal 

Il-lustració 40 -  AM4SC - Comandes 
en preparació 

Il-lustració 41 - AM4SC - comandes 
enviades 
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L’activitat de preparació de comandes s’obre al fer clic 
en qualsevol punt de una comanda en preparació, en 
obrir-se mostra una finestra de preparació de 
comanda, amb les dades de la comanda necessàries 
per la preparació, i la llista d’articles, en forma de 
formulari, de manera que ha de facilitar la preparació 
del paquet per realitzar l’enviament. 
En aquesta activitat, el botó retorn retorna a la activitat 
de Comandes. 
 
 
En aquesta vista es pot també  procedir amb la 
confirmació del rebut d’un pagament i amb l’enviament 
d’un producte. 
 
 
 
 
 
 
 
La vista d’alertes d’inventari mostra articles amb stock 
reduït, en l’actualitat el valor llindar està predefinit al 
fitxer de configuració Utils.java, el valor predeterminat 
és 8, i està definit amb la variable llindar_existencies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il-lustració 42 - AM4SC - 
Preparació de comanda 
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- Interacció amb l’API Spree 
La interacció amb l’API Spree és asíncrona, ja que s’executa en background, es 
realitza per les classes: 

- APITest: Per realitzar les proves de comunicació amb la botiga Spree, es 
consulta el site zones de l’API. 

-  APIComandes: es recolça en la classe DBConector per realitzar l’actualització 
de les comandes i els seus detalls quan escau (la data d’actualització és més 
recent a la web que a la base de dades). Per fer-ho llença una petició HTTP 
al site orders, i una per cada comanda a actualitzar (orders/<número 
d’ordre>). 

- APIInventaris: utilitza la classe DBConector per actualitzar l’estat de les 
existències i poder mostrar les alertes d’inventari. 

 
Alguns exemples de URL que es sol·liciten, ja amb el token passat com a 
paràmetre: 
 
Orders: 
http://tfmspreeshop.hseoane.eu:3000/api/v1/orders.json?token=07283da9456483b6
439999b06cc1aeba67b43722d82a4a8d 
 
Comanda R703958360: 
http://tfmspreeshop.hseoane.eu:3000/api/v1/orders/R703958360?token=07283da94
56483b6439999b06cc1aeba67b43722d82a4a8d 
 
Zones: 
http://tfmspreeshop.hseoane.eu:3000/api/v1/zones?token=07283da9456483b64399
99b06cc1aeba67b43722d82a4a8d 
 
Els fitxers json retornats són filtrats utilitzant funcions JSONObject i JSONArray per 
identificar els valors indispensables per poder facilitar la funcionalitat de la aplicació. 
 
Aquests mòduls estenen la classe AsyncTask, sobreescrivint la funció 
doInBackground de la classe, per tant les crides a les mateixes fan que la execució 
es realitzi en paral·lel sense impactar en la vista en execució, la crida es realitza 
doncs amb la comanda execute de AsymcTask/APIComandes, com es pot veure a 
continuació: 
 

 
Il-lustració 43 - Extracte codi classe Comandes 

  

http://tfmspreeshop.hseoane.eu:3000/api/v1/orders.json?token=07283da9456483b6439999b06cc1aeba67b43722d82a4a8d
http://tfmspreeshop.hseoane.eu:3000/api/v1/orders.json?token=07283da9456483b6439999b06cc1aeba67b43722d82a4a8d
http://tfmspreeshop.hseoane.eu:3000/api/v1/orders/R703958360?token=07283da9456483b6439999b06cc1aeba67b43722d82a4a8d
http://tfmspreeshop.hseoane.eu:3000/api/v1/orders/R703958360?token=07283da9456483b6439999b06cc1aeba67b43722d82a4a8d
http://tfmspreeshop.hseoane.eu:3000/api/v1/zones?token=07283da9456483b6439999b06cc1aeba67b43722d82a4a8d
http://tfmspreeshop.hseoane.eu:3000/api/v1/zones?token=07283da9456483b6439999b06cc1aeba67b43722d82a4a8d
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Aquest és un extracte exemple de la funció sobreescrita doInBackground de la 
classe APIComandes (aquesta estén Async Task), on s’aprecia el codi on s’assigna 
el retorn de la comanda HTTP a un stream, i aquest es transforma en un 
JSONObject, es correspon amb el codi que descarrega orders per verificar en el 
resultat si hi ha comandes actualitzades per procedir amb el seu tractament.  

  
Il-lustració 44 - Extracte de codi APIComandes 
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- Base de dades SQLite 
 
El component SQLite ens permet emmagatzemar de manera relativament segura, 
persistent, i indexada les dades. Per tal de poder facilitar la interacció a l’aplicació 
en moments en que no hi ha cobertura d’Internet (alguns magatzems), i per tal 
d’agilitzar la interacció amb l’aplicació, es va implementar una base de dades molt 
reduïda amb la informació necessària pels objectius de l’aplicació: 
 

 
Il-lustració 45 - Base de dades: configuracio i comandes 

 
En la taula configuració, s’emmagatzemen duples clau->valor, com ara token i url 
amb els seus respectius valors. 
 
S’han definit una sèrie de funcions a la classe DBConector, intentant fer que la 
major part del codi pugui ser utilitzat per les mateixes taules i activitats, amb alguna 
funció més específica. 
 
La funció gravaConfiguració insereix o sobreescriu una configuració a la taula, fent 
servir la funció replace (insert or update) dels valors de token i url proporcionats al 
formulari de configuració, retornant el resultat de la operació: 
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Il-lustració 46 - Funció gravaConfiguració de la classe DBConector 

3.5 Funcionalitats implementades 
 
- Menú principal i navegació directa al menú de configuració en cas de que no 

hi hagi configuració gravada a la base de dades. 
- Navegació intuïtiva i consistent entre les diferents activitats mitjançant la 

barra d’acció, per aconseguir-ho, s’ha definint la jerarquia de les activitats al 
fitxer manifest del projecte. 

- Formulari per provar i gravar la configuració del token i URL per tal d’establir 
la connexió amb l’API Spree. 

- Vista de comandes en preparació, que permet scroll vertical, en cas de tenir 
moltes comandes en la cua, i que permet obrir el formulari de preparació de 
comanda des de cada comanda. 

- Pestanya/botó que permet substituir la vista de comandes en preparació per 
les ja enviades, diferenciant la vista subratllant la opció i ocultant o mostrant 
el camp addicional de data d’enviament. 

- Vista de preparació de una comanda específica, amb informació addicional 
de la comanda. 

- Possible funcionament de l’aplicació offline, un cop gravada la informació a la 
base de dades. 

- Execució de la càrrega de dades en segon pla, de manera que no interromp 
la execució mentre s’actualitzen les taules amb la informació proporcionada 
a la web. 

- Vistes de tipus RecyclerView, que permeten actualització dinàmica de les 
dades mostrades i del contingut, així com flexibilitat en la disposició (layout) 
de cadascuna de les files. 

- Les noves comandes a la web apareixen a la llista de comandes en 
preparació. 

- Les comandes enviades a la web, s’actualitzen i passen a la vista d’enviades 
a la vista de comandes enviades. 

 
 
3.6 Funcionalitats en procés de implementació: 

 
- Mostra les línies de cada producte al formulari de preparació de comanda (ja 

estan presents a la base de dades, però el adaptador falla al introduir-los a la 
RecyclerView. 
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- Actualitza l’estat de la comanda amb una crida API a Spree, quan la 
comanda està preparada. 

- Alertes d’Inventari, rebre de la API i filtrar les dades que es volen mostrar al 
respecte dels Inventaris. 

- En actualitzar les dades de la botiga, eliminar les dades actuals de les bases 
de dades. 

- En obrir la vista de comandes per primera vegada després de configurar els 
paràmetres de connexió, es mostra el RecyclerView sense informació, ja que 
es completa la execució amb la base de dades encara buida. 

- Seria òptim lligar el procés d’actualització a un servei, en comptes 
d’executar-ho en obrir o fer OnClick en les vistes, això permetria també fer 
notificacions quan una comanda canvia o es reben noves comandes sense 
obrir la aplicació. Un primer intent per aconseguir-ho va ser un fracàs, encara 
que el disseny actual com a procés que corre en background hauria, a priori, 
de facilitar aquesta possibilitat. 

 
3.7 Proves 
 
La naturalesa de interacció de la aplicació amb elements externs (necessita una 
font externa en forma de instància d’Spree), fa que moltes de les funcionalitats 
implementades es puguin i s’hagin de provar adequadament. 
 
Actualment les proves s’estan executant sobre el emulador de Android, amb 
perspectiva de fer la instal·lació de l’aplicació a un telèfon mòbil i una tableta per 
completar les proves. 
 
Durant el desenvolupament, i al finalitzar la implementació de cada mòdul, es 
realitzen test d’execució de cada activitat. 
 
També s’han afegit moltes execucions de tipus Log amb nivell verbose per poder 
identificar qualsevol problema durant la execució. 
 
No s’han implementat proves unitàries de cadascuna de les funcions, però s’ha 
dissenyat una sèrie de proves per verificar el funcionament i la resposta correcta en 
cadascun dels possibles escenaris, com per exemple: 
 
S’han realitzat diverses proves  
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>>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il-lustració 47 - AM4SC – Missatges enviats en introduir dades de configuració incorrectes 

 

 
Il-lustració 48 - Prova - Token correcte 

 
Il-lustració 49 - Prova - Configuració correcta 
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Il-lustració 50 - Prova - dades gravades buides 
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Il-lustració 51 - Prova, altres vistes també reporten problema de connexió 
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4 Propostes de millora 
 
En aquest capítol es presentaran una sèrie de idees proposades de cara a millorar 
el producte actual, considerant implementacions que millorarien el producte actual, i 
unes altres que afegirien funcionalitats, algunes d’aquestes estaven incloses en 
l’abast inicial, catalogats de prioritat mitja o baixa, però degut a les limitacions en la 
durada del projecte, no s’han pogut implementar: 
 
Propostes de millora: 
- Implementar una classe parser per JSON de manera que sigui més senzill 

operar en afegir qualsevol altre funcionalitat. 
- S’està descarregant la llista total de comandes i d’Inventaris, el qual pot ser 

un problema quan creixi el volum de les mateixes, introduir paràmetres de 
cerca de les operacions (última setmana, últim mes, any...) seria ideal per 
poder reduir el volum de dades. 

- En l’activitat de preparació d’una comanda específica, desactivar la edició de 
la comanda fins que el pagament sigui confirmat, o activar un botó per gravar 
l’estat actual, independentment si es considera comanda completada o no. 

 
Funcionalitats a afegir: 
- A la secció d’inventaris, afegir altres paràmetres com ara la caducitat 

(s’haurà de investigar si Spree inclou informació al producte/partida per 
defecte en productes amb caducitat), o les tendències: tenint en compte les 
compres durant les passades setmanes. 

- Implementació de monitor del servei, gravant temps i resposta de les crides 
HTTP a una base de dades de cada comanda HTTP enviada al servidor. 

- Servei passiu que sincronitza la base de dades amb la resposta API, potser 
afegint també a la configuració un paràmetre de freqüència d’actualització 

- Notificacions quan es rep una nova comanda o una alerta, amb accés directe 
a la preparació de la mateixa. 

- Introduir tracking number en fer l’enviament, per poder fer seguiment de 
l’enviament amb APIs de transport per conèixer l’estat. 

- Funcionalitat per confirmar recepció de comandes, introduint nous productes 
des de el dispositiu Android. 
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5 Conclusions 
 
La decisió de realitzar el Treball Final de Màster sobre un àrea en la que no tenia 
experiència professional, ha esdevingut un repte personal molt gran, entre les fites 
aconseguides, podríem destacar les següents: 
 
- Menú principal amb accés a les diferents funcionalitats. 
- Formulari per la configuració de la REST API (token i URL) totalment 

funcional, interactuant amb la API per tal de testejar i validar la configuració. 
- Interfícies de connexió HTTP amb el site Spree, amb tasques llençades en 

segon pla durant la execució o com a resposta a events de l’aplicació. 
Aquestes permeten fer comandes GET per rebre informació, i PUT per fer 
canvis en l’estat de les comandes. 

- Emmagatzemat de les dades rebudes de la API en format JSON en la base 
de dades interna SQLite, per tal de poder accedir a les mateixes mentre no 
es disposa de connexió a Internet, i per tal d’accelerar la càrrega d’interfícies 
i fer més satisfactòria la experiència de l’usuari. 

- Controls de canvi en els fitxers rebuts, per tal de processar només les 
comandes que s’han actualitzat a la web, o les que s’han creat de noves 
durant l’actualització. 

- Llistar comandes pendents de preparació, i darreres enviades amb una vista 
RecyclerView, mostrant dades rellevants fàcilment i on s’afegeixen i 
s’eliminen registres de forma dinàmica. 

- Identificar elements clicables (comandes pendents de processar), i llistar els 
detalls de la comanda per la seva preparació en una vista. 

- Botó de navegació a la barra d’acció fent consistent la navegació entre les 
diferents activitats. 

- Preparació de comandes, els botons permeten canviar l’estat del pagament, 
en cas de que la forma de pagament no sigui integrada amb cap passarel·la, 
així com posar la comanda en estat preparat o enviat, actualitzant en el 
primer i últim cas la comanda en la web també (no existeix cap estat en 
preparació per defecte en el flux d’execució d’Spree).  

- Assolit o incrementat el coneixement inicial sobre la programació 
d’aplicacions en Android, sobre la interacció via JSON d’aplicacions amb 
REST APIS, així com de la importància de contemplar riscos i un estudi més 
en profunditat dels requisits per assolir els objectius desitjats, també de com 
gestionar un projecte de com trobar solucions a riscos o situacions 
inesperades durant la seva execució.  

- Adquirir més experiència en les metodologies de Disseny Centrat en l’usuari, 
i de com són molt adients per aquest tipus de producte, en general aplicar 
tècniques DCU previ a la implementació de una aplicació mòbil (o durant les 
possibles millores a implementar en un cicle de millora continua) sembla 
apropiat ja que es poden identificar tant les necessitats prioritàries del 
producte per satisfer el públic objectiu, com orientació de com fer una 
interfície útil i amigable pels usuaris finals, que al final pot marcar la 
diferència entre l’èxit o fracàs de l’aplicació. 
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Durant la execució del projecte, han sorgit moltes idees per la implementació de 
millores, ho considero degut a una implicació amb el projecte prou gran; és molt 
probable continuar treballant en la implementació del producte més enllà de l’abast 
acadèmic del TFM, donat que el desenvolupament en Android em sembla una 
habilitat valuosa per continuar desenvolupant, tot i que el meu perfil professional 
sigui orientat a sistemes.  
 
Espero poder continuar amb aquest projecte i traduir en el futur una versió més 
madura d’aquest producte, en una aplicació disponible al catàleg de Google Play 
Store. 
 
Per tot això, tot i que no s’han assolit tots els objectius marcats inicialment, estic 
satisfet amb el resultat, sent ja una eina funcional i que pot ajudar als seus usuaris 
facilitant el seu treball diari,  i amb el coneixement i experiència assolides durant el 
treball, per això considero el tancament amb èxit de aquesta fase del projecte.  
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6 Annexos 
 
 
6.1 Aplicació Mòbil – text “PAC1” 
 
Utilitzant una plantilla bàsica de Android Studio, he creat una aplicació simple 
(suportada per Android 5.1.1 o més recent) amb una activitat buida, 
automàticament s’ha creat la aplicació, amb el següent codi principal: 
 
package eu.hseoane.helloworld; 

 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

    } 

} 

D:\Android\Android Studio Projects\app\src\main\java\eu\hseoane\helloworld\MainActivity.java 

 
A continuació el codi obert en l’IDE local: 
 

 
Il·lustració 52 - Codi obert en Android Studio 
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Només he editat el contingut dels strings en els fitxers xml per tal de que mostri el 
missatge “PAC1”, i el títol amb el meu nom i PAC1 a la pantalla (modificacions 
marcades en gris): 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.constraint.ConstraintLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context=".MainActivity"> 

 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="PAC1" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" 

        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> 

 

</android.support.constraint.ConstraintLayout>   

D:\Android\Android Studio Projects\app\src\main\res\layout\activity_main.xml 

 
<resources> 

    <string name="app_name">Hector Seoane - PAC1</string> 

</resources> 

D:\Android\Android Studio Projects\app\src\main\res\values\strings.xml 

 
S’ha executat satisfactòriament en un dispositiu virtual Nexus 5 amb Android 5.1.1: 
 

 
Il·lustració 53 - Aplicació amb text PAC1 - dispositiu Android virtual 
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6.3 Primera iteració: Test d’usuari – Elizabeth 
 
Finalment només un usuari va completar el test formal amb el prototip d’alta fidelitat 
completat, amb data 12/11/2017: 
 

- Qüestionari per a identificar l’aptitud per a realitzar un test d’usabilitat 
sobre la aplicació: 

 

 Nom: Elizabeth 

 Població: Vallgorguina 

 Telèfon contacte: 68******* 

 Email: l******@*****.com 

 Sexe: (Home | Dona) 

 Edat: (Menys de 25 | entre 25 i 34 | entre 35 i 44 | més de 44) 

 Nivell educatiu: (Estudis bàsics | Secundaris | Universitaris | Superiors) 

 Situació laboral: (Aturat | Per compte propi | per compte aliè | Jubilat)   

 Has realitzat algun cop compres per Internet? (sí | no) 

 S’ha plantejat iniciar un projecte emprenedor? (sí | no) 

 Saps què és un e-commerce com Spree, Magento, Prestashop, ... (sí | no) 

 T’agradaria establir una botiga online? (sí | no) 

 Tens en l’actualitat una botiga online, o has iniciat un projecte per crear-ne una? 
(sí | no) 

 Creus que l’Smartphone podria ser una bona eina de support per gestionar una 
botiga online? (sí | no) 

 
 

- Tasques a realitzar per l’usuari: 
 

 Escenari 1: iniciat a les 19:49, finalitzat en 3 minuts, sense cap incidència:  
 

 Escenari 2: iniciat a les 19:52, finalitzat en 2 minuts, cercava la possibilitat 
d’establir les dades d’inici i fi per aproximar, o fer zoom a la gràfica de temps: 

 

 Escenari 3: iniciat a les 19:54, finalitzat en 3 minuts, va entrar primer al monitor 
d’existències, sense identificar en primera instància quin era el menú correcte; 
es va confondre una mica pel fet que les dades estan en format americà en el 
prototip (mes/dia/any). 

 

 Escenari 4:  iniciat a les 19:58, finalitzat en 1 minut correctament. 
 

 Escenari 5:  iniciat a les 19:59, finalitzat en 1 minut correctament. 
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- Qüestionari post-test: 

 

 Has trobat fàcil identificar la ubicació de cada secció? 

No en el cas de les seccions d’inventaris i preparació de comandes. 
 Has trobat fàcil d’interpretar i útil la informació mostrada al monitor d’estat? 

He trobat a faltar poder fer zoom o acotar les dades d’inici i fi. 
 Creus que el procés de preparació de comanda és simple i eficient? 

Sí, però no queda clar la quantitat, i trobo insuficient un únic check en el cas 
de que hi hagi més d’una unitat a afegir, trobaria adient haver d’introduir el 
nombre d’unitats afegides a la comanda amb el teclat del telèfon. 

 Has trobat alguna dificultat realitzant alguna de les tasques proposades? 

No 
 Creus que la informació proporcionada d’existències és suficient i és clar que el objectiu és el 

de presentar alertes d’stock i no un inventari complet? Ho trobes encertat? 

Sí 
 Creus que hi ha alguna funcionalitat en l’aplicació que es podria afegir? 

Sí, en el monitor d’existències, productes esgotats pels que alguns clients han 
mostrat interès, ja sigui demanant informació de reposició, o perqué han 
navegat en la pàgina del producte i han trobat que estava esgotat. 
També amb la manera d’indicar les quantitats en el procés de preparació de 
comandes. 

 Creus que es podria simplificar o millorar algun processos presentats durant el test?  

No 
 Valora de l’1 al 10 (sent 10 la puntuació màxima) la experiència i facilitat d’ús de l’aplicació 

7 
 Valora de l’1 al 10 la utilitat que creus que es podria obtenir instal·lant aquesta aplicació al teu 

mòbil per facilitar les tasques de la gestió del dia a dia de una botiga online. 

9 
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6.4 Segona iteració: Test d’usuari – Susana 
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Il·lustració 54 - Segona iteració, test d'usuari Susana 

 
 

  

Il·lustració 55 - Imatge durant la realització del test 
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6.5 Instal·lació d’Spree Commerce en un VPS. 
 
Spree commerte s’instal·la utilitzant Ruby bundle gemfiles, s’han d’instal·lar algunes 
dependències de Ruby, Rails i NodeJS per tal de poder completar la instal·lació en 
un web server.  
 
La versió instal·lada de Spree es correspon amb la 3.6.1. 
 
La seqüència de comandes indicada a continuació és la emprada per instal·lar 
Spree commerce ren un servidor privat virtual, el sistema operatiu del mateix és 
CentOS 7.5 (com usuari root i amb accés a Internet requerit):  
 
gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 
curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable 
rvm list known 
rvm install 2.5 
hostname 
rvm use 2.5 
ruby -v 
gem install bundler 
gem install rails -v 5.2 
rails -v 
yum -y install ImageMagick 
yum -y install epel-release && yum -y update 
yum -y install nodejs 
cd /var rails new myshop 
cd /var rails new tfmspreeshop 
ls -ltra 
rails new tfmspreeshop 
cd /var/tfmspreeshop/ 
 
// Especificació de la versió en Gemfile 
cat << EOF >> /var/tfmspreeshop/Gemfile 
    gem 'spree', '~> 3.6.1' 
    gem 'spree_auth_devise', '~> 3.3' 
    gem 'spree_gateway', '~> 3.3' 
EOF 
 
bundle install 
rails g spree:install –user_class=Spree::User 
rails g spree:auth:install 
rails g spree_gateway:install 
rails server --binding=0.0.0.0 & 
rake spree_auth:admin:create 
 
// Permetre connexió TCP al port 3000 
firewall-cmd --zone=public --add-port=3000/tcp --permanent 
firewall-cmd --reload 
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6.6 Instància demo d’Spree Commerce. 
 
Per tal de realitzar proves, la botiga demostració d’Spree es troba instal·lada i 
funcionant a un VPS existent, el domini i token d’un usuari administrador (requisit 
per poder visualitzar i actualitzar comandes) s’especifiquen a continuació: 
 
Token:  
07283da9456483b6439999b06cc1aeba67b43722d82a4a8d 
 
Spree commerce api site: 
http://tfmspreeshop.hseoane.eu:3000/api 
 
Es poden realitzar comandes i enregistrar usuaris (clients) per proves a la botiga 
amb la següent URL: 
http://tfmspreeshop.hseoane.eu:3000/ 
 
És important tenir en compte que l’usuari que crea el Token ha de ser 
administrador, es pot generar el token a la pàgina d’administració d’usuaris d’Spree: 

 
Il-lustració 56 - Requeriments usuari i Token a Spree Commerce 

 
  

http://tfmspreeshop.hseoane.eu:3000/api
http://tfmspreeshop.hseoane.eu:3000/
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6.7 Fitxers adjunts: 
 

- SeoaneMonsoliuHector_TFM_Producte.zip: 
Conté: 

o Versió empaquetada (directori Binari) 
o Codi font (directori CodiFont+Imatges\src\src\main) 
o Imatges ( directori CodiFont+Imatges\src\src\main\res\drawable) 
o Instruccions d'usuari i manual de compliació (AM4SC_manual.pdf) 

 
- SeoaneMonsoliuHector_TFM.mp4: 

Presentació en vídeo i Demo. 
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6.8 Bibliografia 
 
Materials de l’assignatura: 

- Treball final de màster 
- Exposició de continguts en vídeo 
- Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils 
- Redacció de textos científicotècnics 

 
Recursos d’Spree: 

- Spree API Documentation:  
https://guides.spreecommerce.org/api/ 

- Getting Started Tutorial: 
https://guides.spreecommerce.org/developer/getting_started_tutorial.html 

 
Android: 

- Create List with RecyclerView: 
https://developer.android.com/guide/topics/ui/layout/recyclerview 

- AsyncTask: 
https://developer.android.com/reference/android/os/AsyncTask 

- Save data using SQLite 
https://developer.android.com/training/data-storage/sqlite 
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https://developer.android.com/guide/topics/ui/layout/recyclerview
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