
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beatdown: l’app de descomptes a toc de dit 
 
 
Estudiant: Andreu van Walré Fernández 
Màster universitari en Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils 
M0.659 – Treball final de màster DADM 
 
Consultor: David Escuer Latorre 
Professor responsable de l’assignatura: Carles Garrigues Olivella 
 
05/06/2019 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquesta obra està subjecta a una llicència de 
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 
3.0 Espanya de Creative Commons  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/


i 

  FITXA DEL TREBALL FINAL 
 

Títol del treball: Beatdown: l’app de descomptes a toc de dit 

Nom de l’autor: Andreu van Walré Fernández 

Nom del consultor/a: David Escuer Latorre 

Nom del PRA: Carles Garrigues Olivella 

Data de lliurament (mm/aaaa): 06/2019 

Titulació o programa: 
Màster universitari en Desenvolupament 
d'aplicacions per a dispositius mòbils 

Àrea del Treball Final: M0.659 – Treball final de màster DADM 

Idioma del treball: Català 

Paraules clau Descomptes, Android, establiment 

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

La finalitat del treball es la realització d’una aplicació mòbil per dispositius Android 
que apliqui tots els coneixements adquirits al llarg de tot el màster de 
desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils. 

L’aplicació desenvolupada permet la localització de descomptes a través del GPS al 
voltant de l’usuari. Per al desenvolupament d’aquesta app s’han realitzat entrevistes 
a setze persones per obtenir les necessitats de cadascuna d’elles. 

Els requisits que s’han cobert en l’aplicació són els següents: 
edició/creació/eliminació d’usuaris, recuperar contrasenya, poder accedir sense 
compte, visualitzar les ofertes en un mapa o en un llistat, configurar el rang de cerca 
i quin tipus d’ofertes veure, veure el detall de les ofertes des del mapa o des del llistat, 
poder canviar d’idioma l’app entre català, castellà i anglès, poder rebre notificacions 
push i veure-les, poder marcar descomptes com favorits, obtenir descomptes 
personals a través de l’escaneig de codis QR o codis escrits i poder-los utilitzar 
generant un codi QR nou, poder-se desconnectar de l’app. 

El producte final està dividit en 3 parts: Una base de dades gestionada amb MariaDB, 
una api rest gestionada amb Spring via Eclipse i una app Android desenvolupada amb 
Android Studio. 

Per concloure, s’han treballat molts aspectes apresos del màster i d’altres nous 
adquirits no apresos en el màster, i d’altres que ja tenia en coneixement apresos fora 
del màster. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 
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The purpose of the work is the realization of a mobile application for Android devices 
that applies all the knowledge acquired throughout the master of development of 
applications for mobile devices. 

The application developed allows the location of discounts through the GPS around 
the user. For the development of this app, sixteen people have been interviewed to 
obtain the needs of each one of them. 

The requirements that have been covered in the application are the following: editing 
/creating/deleting users, recovering password, being able to access without account, 
view offers on a map or in a list, configure the search range and what types of offers 
see, see the details of the offers from the map or from the list, be able to change the 
language of the app between Catalan, Spanish and English, to receive push 
notifications and see them, to book discounts as favourites, get personal discounts 
through the scanning of QR codes or written codes and be able to use them by 
generating a new QR code, to be able to disconnect from the app. 

The final product is divided into 3 parts: A database managed with MariaDB, an api 
rest managed with Spring via Eclipse and an Android app developed with Android 
Studio. 

To conclude, many aspects learned from the master's degree and other new aspects 
acquired not learned in the master's degree have been worked on, and others that 
were already in knowledge learned outside the master's degree. 
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1. Introducció 

1.1. Context i justificació del Treball 

A dia d’avui hi ha molta gent que porta un estil de vida sota estrès i volent tot a l’instant, 
per això l’aparició del serveis a través de les apps ha obert tot un món d’opcions per 
aquestes persones i, per tant, poden estalviar-se molt de temps.  
 
Dins de tot aquest estil de vida, les persones requereixen d’eines per optimitzar el seu 
dia a dia en quant a compres a qualsevol establiment, ja que el consumisme és inevitable 
i, per tant, hi ha una necessitat de cobrir aquesta demanda.  
 
Amb l’app que es proposa desenvolupar es vol facilitar a l’usuari poder trobar tots 
aquells establiments que tingui al voltant amb els seus descomptes o ofertes 
corresponents de manera senzilla i fàcil, i així poder aconseguir un estalvi tant de diners 
com de temps de les persones. 

1.1.1. Comparativa amb altres apps 

S’ha comprovat però que ja existeixen algunes apps que cobreixen aquestes necessitats. 
A continuació, es comenten dos d’elles: 
 

• Groupon [2] 
 

o Punts en comú 
 

▪ Trobar ofertes i descomptes al teu voltant en format llistat o 
mapa. 

▪ Categories en les cerques. 
▪ Gestió d’usuaris (alta/edició/baixa). 

 
o Punts diferents 

 
▪ Centre de notificacions. 
▪ Configuració de notificacions. 
▪ Subscripcions d’establiments. 
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Il·lustració 1. Captura de pantalla de la pantalla de descomptes sobre mapa de l'app de Groupon. 

 

• Atrápalo [3] 
 

o Punts en comú 
 

▪ Trobar ofertes i descomptes al teu voltant, sobre mapa o llistat. 
▪ Categories en les cerques. 
▪ Gestió d’usuaris (alta/edició/baixa). 

 
o Punts diferents 

 
▪ Centre de notificacions. 
▪ Registrar des de xarxes socials. 
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Il·lustració 2. Captura de pantalla de la pantalla de descomptes sobre mapa de l'app de Atrápalo. 

 
Un cop analitzades aquestes dues aplicacions, es comprova que cap d’aquestes dues 
compta amb entrada de descomptes personals via QR o codi escrit ni configuració de 
distància de cerca. 

 

1.2. Objectius del Treball 

Els objectius que es volen aconseguir són els següents: 
 

• La creació d’una aplicació de cerca d’establiment propers a l’usuari oferint 
descomptes del local i descomptes exclusius a l’usuari. 
 

• A continuació, es llistaran els diferents requeriments que a priori l’app tindrà. Es 
classifiquen en les següents categories: 
 

Funcionals 

RF1 Visualitzar descomptes/ofertes properes en mapa i llistat. 

RF2 Cercar ofertes per diferents filtres: rang de kilòmetres, categories. 

RF3 Visualitzar fitxes dels establiments. 

RF4 Visualitzar fitxes dels descomptes. 

RF5 Entrada de descomptes personals via escaneig QR o ús de codi. 

RF6 Bescanviar descomptes personals. 

RF7 Eliminar descomptes personals. 

RF8 Alta usuari. 

RF9 Modificar usuari. 

RF10 Baixa usuari. 

RF11 Recuperar contrasenya usuari. 
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RF12 Canviar idioma entre català, castellà o anglès. 

RF13 Guardar o eliminar descomptes preferits. 

RF14 Guardar filtres de cerca. 

RF15 Rebre notificacions. 
 

Taula 1. Requeriments funcionals. 

 

No funcionals 

RNF1 L’aplicació ha de ser fàcil d’utilitzar. 

RNF2 La interfície ha de ser amigable i intuïtiva. 

RNF3 Ha de proporcionar seguretat a l’usuari 
 

Taula 2. Requeriments no funcionals. 

 

• Utilitzar tots els coneixements apresos durant el transcurs del màster per a la 
realització de l’aplicació. 

 

1.3. Enfocament i mètode seguit 

Per portar a terme el desenvolupament del treball final de màster s’ha optat per realitzar 
una aplicació en Android. 
 
S’ha escollit aquesta opció pels següents motius: 
 

• L’alumne té un major domini d’Android a l’hora de programar una aplicació 
mòbil. 
 

• Actualment, hi ha una major venda avui en dia de dispositius mòbils amb Android 
que no amb iOS. 
 

El següent gràfic il·lustra el que s’esmenta. Durant el primer quadrimestre de 2018 es va 
vendre del total de vendes un 85,9% de dispositius amb Android vs. un 14,1% de 
dispositius amb iOS. Avançant al segon quadrimestre del mateix any, va augmentar el 
número de vendes d’Android amb un 88% contra un 11,9% per part d’iOS. Per tant, es 
confirma que programant l’app amb Android tenim una major garantia de recepció que 
no amb iOS. 
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Il·lustració 3. Gràfic de vendes de dispositius mòbils en els dos primer quadrimestres de l'any 2018. 

 
Donat que serà en Android, s’ha analitzat també a partir de quina versió serà compatible 
l’app. Per fer-ho, a continuació es mostra un gràfic d’ús de les versions d’Android fins el 
moment: 
 

 
Il·lustració 4. Ús actual de les versions Android arreu del món. 

 
S’observa que les versions per sota de KitKat (4.4) casi no s’utilitzen, per tant, es decideix 
que l’app tingui suport des d’aquesta mateixa versió cap endavant, ja que un 7,6% del 
mercat encara la utilitza. 
 
Aquest projecte partirà des de zero, donat a que no hi ha accés al codi font de les 
aplicacions esmentades anteriorment per poder fer-ne millores. 
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1.3.1. Metodologia de treball 

En quant a la metodologia de treball, per portar una gestió adequada del 
desenvolupament del projecte, s’establirà un model de desenvolupament en cascada. 
Es decideix aquest model degut al temps just de desenvolupament d’aquest projecte ja 
que no és una estratègia aconsellada per projectes grans, però en aquest cas s’ajusta 
perfectament. [1] 
 

 
 

Il·lustració 5. Gràfic de desenvolupament en cascada. 

 

1.4. Planificació del Treball 

En aquest apartat s’explicarà la planificació de tot el treball. En primer lloc, es parlarà 
dels recursos necessaris per portar a terme el projecte. Es dividiran aquests en dos 
categories: persones i eines. 
 

• Persones: L’únic recurs humà en aquest projecte és l’alumne que el desenvolupa. 
Durant tot el transcurs del desenvolupament del projecte, s’encarregarà de 
analitzar, dissenyar i implementar l’aplicació. El tutor del projecte estarà tot el 
temps donant suport a l’alumne per poder portar-ho endavant. 
 

• Eines: En aquest apartat, es dividirà amb els següents subapartats: 
 

o Software 
 

▪ Android Studio: Eina principal per desenvolupar tot el projecte 
Android. 

▪ Firebase: S’utilitzarà per el control d’errors, usos i enviaments de 
notificacions. 

▪ JustInMind: Programari per realitzar els prototips d’alt nivell. 

▪ Balsamiq Mockups: Programari per realitzar els wireframes. 

Requisits

Disseny

Implementació

Verificació

Manteniment
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▪ Localise.biz: Eina online per gestionar traduccions de textos per 
apps. 

▪ Draw.io: Eina online per fer els diagrames UML, entitat-relació de 
classe i casos d’ús. 

▪ Sourcetree: Servirà per gestionar el desenvolupament mitjançant 
l’ús de Git com a control de versions. 

▪ Eclipse: Servirà per la creació de l’API Rest amb Spring que atendrà 
les consultes de l’app. 

▪ DBeaver: Eina per gestionar la base de dades de l’aplicació. 

▪ Restlet Studio: Eina online per gestionar tots els endpoints de 
l’API Rest. 

▪ Swagger: Eina online per generar el codi Spring en Java de Restlet 
Studio per després ser implementat. 

 
o Hardware 

 
▪ Les proves de l’app es realitzaran mitjançant un emulador i amb 

un dispositiu físic LeEco Le Max 2/820. 

1.4.1. Planificació temporal 

La planificació temporal de tot el treball serà en diferents fites d’acord amb les 
entregues que venen definides pròpiament a l’assignatura del treball final de màster. 
Això i amb correspondència al model en cascada, es definirà una taula amb les diferents 
tasques a realitzar per cada entrega, les seves dates i hores: 
 
 

Tasca Inici Fi Hores 

PAC 1 – Pla de 
treball 

20/02/2019 13/03/2019 38 

Context i 
justificació del 
treball 

21/02/2019 26/02/2019 10 

Objectius del 
treball 

27/02/2019 28/02/2019 5 

Enfocament i 
mètode seguit 

01/03/2019 03/03/2019 8 

Planificació del 
treball 

27/02/2019 12/03/2019 15 

PAC 2 – Disseny 14/03/2019 03/04/2019 35 

Recerca i requisits 
d’usuari 

14/03/2019 15/03/2019 3 
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Definició 
funcionalitats 

15/03/2019 15/03/2019 2 

Arbre de navegació 16/03/2019 16/03/2019 2 

Prototips digitals 16/03/2019 17/03/2019 6 

Prototips d’alt 
nivell 

18/03/2019 20/03/2019 10 

Casos d’ús 21/03/2019 22/03/2019 6 

Diagrama entitat-
relació 

22/03/2019 23/03/2019 2 

Diagrama de 
classes 

23/03/2019 24/03/2019 4 

PAC 3 - 
Implementació 

04/04/2019 15/05/2019 90 

Implementació 
Firebase 

04/04/2019 06/04/2019 10 

Programació app 07/04/2019 12/05/2019 60 

Proves 29/04/2019 14/05/2019 20 

PAC 4 -Lliurament 
final 

16/05/2019 05/06/2019 67 

Manual d’usuari 16/05/2019 19/05/2019 12 

Memòria 20/05/2019 30/05/2019 35 

Presentació 31/05/2019 04/06/2019 10 
 

Taula 3. Taula de la planificació del projecte.
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També s’inclou un diagrama de Gantt per poder veure d’una manera més gràfica aquesta gestió del temps. Per realitzar aquest diagrama s’ha fet 
ús d’una eina online anomenada Tom’s Planner. 
 
 
 

 
 

Il·lustració 6. Diagrama de Gantt de la planificació del projecte.
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1.5. Breu sumari de productes obtinguts 

En aquest apartat es farà un inventari de tots els productes obtinguts un cop es finalitzi 
el projecte: 
 

• App: Aplicació Android que permetrà a l’usuari trobar els millors descomptes i 
ofertes dels diferents establiments que hi hagi al seu voltant. 
 

• Memòria TFM: Document explicatiu que contindrà tot el procés de 
desenvolupament del projecte. 
 

• Presentació TFM: Presentació i vídeo explicant el TFM amb un vídeo demostratiu 
de l’app.  

 

1.6. Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

En aquesta secció es farà una descripció breu dels propers capítols que contindrà la 
memòria. 
 
Per començar, hi haurà el capítol de disseny i anàlisi de l’aplicació que es desenvoluparà, 
es definiran les funcionalitats, l’arbre de navegació, els prototips, tant el digital com el 
d’alt nivell, els diferents casos d’ús, i els diagrames d’entitat-relació i de classes. 
 
Seguidament, es presentarà el capítol d’implementació, explicant les decisions preses 
durant el desenvolupament. 
 
Per acabar, un capítol amb conclusions dels objectius abordats i no abordats en el 
projecte, un glossari, les referències bibliogràfiques consultades i documentació 
addicional, tal com el manual d’usuari o bases de dades.  
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2. Disseny Centrat en l’Usuari 

En aquest capítol es parlarà del disseny centrat en l’usuari, és a dir, de com es dissenyarà 
el producte en base als interessos i necessitats dels usuaris. 
 
Durant tot aquest s’aniran explicant diferents etapes d’anàlisi, com ara quins seran els 
actors, els escenaris, els prototipatges, etcètera. 

2.1. Usuaris 

En aquest apartat s’explorarà quines són les opinions i necessitats dels usuaris davant el 
problema plantejat al primer capítol. Per fer-ho, s’analitzaran les respostes de les 
entrevistes fetes a 16 persones i es detallaran els perfils dels usuaris finals. 

2.1.1. Entrevista 

El guió de l’entrevista que s’ha realitzat es pot trobar en els Annexos (Entrevista de perfil 
d’usuari). A continuació es poden observar els resultats obtinguts. 

2.1.1.1 Resultats 

 
1) Quina edat tens? 

 

 
Il·lustració 7. Gràfic de resultats de la primera pregunta de l'entrevista. 

 
 
 
 
 

12%

56%

19%

13%

Entre 18 i 26 Entre 27 i 35 Entre 36 i 50 Més de 50



 12   

2) Quan has de comprar algun producte, on busques? 
 

 
Il·lustració 8. Gràfic de resultats de la segona pregunta de l'entrevista. 

 
 

3) Quin tipus de producte o servei sols comprar més? 
 

 
Il·lustració 9. Gràfic de resultats de la tercera pregunta de l'entrevista. 

 
 
 
 
 
 

40%

60%

Internet Establiments

41%

29%

11%

4%

7%

4%
4%

Alimentació Roba Tecnologia Papereria Electrònica Bellesa Llibres
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4) Amb quina freqüència sols realitzar compres? 
 

 
Il·lustració 10. Gràfic de resultats de la quarta pregunta de l'entrevista. 

 
 

5) T'agradaria poder obtenir descomptes de productes o serveis? 
 

 
Il·lustració 11. Gràfic de resultats de la cinquena pregunta de l'entrevista. 
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6) Si és així, t'agradaria que fossin fàcilment localitzables? 
 

 
Il·lustració 12. Gràfic de resultats de la sisena pregunta de l'entrevista. 

 
 

7) Si t'haguessis d'enregistrar per utilitzar els descomptes, utilitzaries l'app? 
 

 
Il·lustració 13. Gràfic de resultats de la setena pregunta de l'entrevista. 
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8) Sols comprar apps de pagament? 
 

 
Il·lustració 14. Gràfic de resultats de la vuitena pregunta de l'entrevista. 

 
 

9) Si l'app fos gratuïta, estaries d'acord en veure publicitat? 
 

 
Il·lustració 15. Gràfic de resultats de la novena pregunta de l'entrevista. 
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10) Pagaries per deixar de veure publicitat? 
 

 
Il·lustració 16. Gràfic de resultats de la dècima pregunta de l'entrevista. 

 
 

11) T’agradaria ser notificat de descomptes nous pròxims al teu voltant? 
 

 
Il·lustració 17. Gràfic de resultats de la onzena pregunta de l'entrevista. 
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2.1.1.2 Conclusions 

Un cop finalitzades les entrevistes, s’analitzen els gràfics dels resultats de les respostes 
donades i s’extreuen les següents conclusions: 
 

1. El 40% dels entrevistats són consumidors habituals d’internet front el 60% que 
ho prefereix anant a un establiment. 

2. Amb un 41% i un 29% els productes més comprats són aliments i roba. 
3. Hi ha una major freqüència de compra per setmana en comparació de pes mes. 
4. Rotundament amb un 100% dels entrevistats volen descomptes i que fossin 

fàcilment localitzables. També el 94% voldria rebre sobre nous descomptes al 
seu voltant. 

5. El 62% front el 38% sí acceptaria enregistrar-se per utilitzar l’app i els 
descomptes. 

6. Un 88% dels entrevistats no pagaria per instal·lar-se apps, però un 75% no li faria 
res que tingués publicitat si així no s’ha de pagar. I un 88% tampoc pagaria per 
eliminar la publicitat de l’app pagant. 

 

2.2. Context d’us 

Aquí es defineixen en quins moments s’utilitzarà l’app. Al tractar-se d’una aplicació per 
dispositius mòbils poden donar-se molts de d’escenaris, així doncs, només es descriuran 
uns quants contextos d’ús fruit de les entrevistes realitzades i també des de la pròpia 
percepció de l’estudiant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18   

2.3. Disseny conceptual 

En aquest apartat es defineixen els usuaris potencials que utilitzaran l’app. A continuació 
es mostren en format de fitxa. 

2.3.1. Fitxa 1 

  

 

  

  

  

  

Nom Mireia 

Edat 36 

Professió Atur 

Descripció 

L’Alexandra és una dona en atur. Viu en un poble pròxim a una gran ciutat. Li agrada 
fer esport i passar l’estona amb amics. 

Escenari 

Degut a la situació actual per la que passa, tot i que intenta buscar una feina, sempre 
ha de mirar per la seva butxaca i és per això que ella sempre intenta buscar resultats 
a l’app per trobar els majors descomptes possibles. 

Taula 4. Fitxa d'usuari 1. 

2.3.1. Fitxa 2 

  

 

  

  

  

  

Nom Francesc 

Edat 21 

Professió Estudiant universitari 

Descripció 

En Francesc és un estudiant universitari. La seva universitat està molt lluny d’on ell 
viu. No treballa. 

Escenari 

Cada dia ha d’agafar els transport públic per anar fins a la seva facultat i això li causa 
que ha d’estar tot el dia fora, pel que no té quasi temps per preparar-se el menjar a 
casa o comprar productes per cobrir les seves necessitats. Amb l’ús de l’app pot 
esbrinar del que necessita, on trobar-ho i amb quin descompte sense tenir que perdre 
gaire temps. Per fer-ho, es crea un filtre personalitzat amb un rang de 5 km. 

Taula 5. Fitxa d'usuari 2. 



 19   

2.3.1. Fitxa 3 

  

 

  

  

  

  

Nom Sònia 

Edat 40 

Professió Analista financera 

Descripció 

La Sònia és analista financera d’un banc molt important. A dia d’avui passa moltes 
hores treballant amb números i està molt al tant de l’evolució de l’euro. 

Escenari 

Degut a la gran experiència dins del món financer necessita de diferents fonts per 
poder saber la regulació dels preus. Amb l’app pot tenir un control de com es 
gestionen aquestes xifres al seu voltant i poder tenir un seguiment. Degut a que també 
passa moltes hores treballant, aprofita i es va guardant tots aquells establiments 
d’interès per ella. 

Taula 6. Fitxa d'usuari 3. 

2.3.2. Fitxa 4 

  

 

  

  

  

  

Nom Marc 

Edat 15 

Professió Estudiant d’ESO 

Descripció 

En Marc és estudiant d’institut. Li encanta sempre estar assabentat de les últimes 
tendències en moda i per aquest motiu sempre va a comprar roba amb els seus amics 
i amigues. 

Escenari 

En Marc decideix establir un filtre en un rang de 10 km filtrat per només establiments 
de roba per tenir només visible aquests resultats i totes les seves promocions. 

Taula 7. Fitxa d'usuari 4. 

2.4. Prototipatges 

En aquest apartat es definiran els prototipatges que són aquells dissenys que serveixen 
per arribar en un acord entre el dissenyador i el client. En aquest cas a falta de client, 
tant el dissenyador com el client serà el propi alumne. 
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2.4.1. Wireframes 

Els wireframes estan realitzats amb una eina digitals i són els primers esbossos del 
producte final. Permeten tenir una visió inicial de com serà l’app, tot i que pot sofrir 
algun canvi fins al final del desenvolupament del producte. 
 
A continuació, es mostren les pantalles realitzades. 
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Il·lustració 18. Wireframes. 

2.4.2. Prototips d’alt nivell 

Els prototips d’alt nivell mostren com serà l’app en un nivell més definitiu. 
 
A continuació, es mostren les imatges del prototips de cada una de les pantalles de 
l’aplicació. 
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1. Pantalla de login 2. Pantalla de recuperar contrasenya 

3. Pantalla d'enregistrament 4. Pantalla principal 
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5. Pantalla alerta detall descompte 6. Pantalla detall descompte 

7. Pantalla llistat 8. Pantalla configuració cerca 



 28   

 
  

9. Pantalla menú lateral 10. Pantalla de configuració 

11. Pantalla d'idioma 12. Pantalla de notificacions 
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13. Descomptes preferits 14. Pantalla descomptes personals 

15. Pantalla detall descompte personal 16. Pantalla entrada codi 
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17. Pantalla bescanvi descompte personal 

 
 

Il·lustració 19. Prototips d'alt nivell. 

 

 

2.4.1. Arbre de navegació 

L’arbre de navegació mostra com serà la navegació entre les pantalles de l’aplicació, 
quines seran accessibles des de quines i mostra una visió  global de totes elles. 
 
A continuació, es mostra el mapa.



 31 

 

1. Pantalla de login

4. Pantalla principal 
/ 7. Pantalla llistat

5. Pantalla alerta 
detall descompte

6. Pantalla detall 
descompte

8. Pantalla 
configuració cerca

9. Pantalla menú 
lateral

10. Pantalla de 
configuració

11. Pantalla 
d'idioma

12. Pantalla de 
notificacions

13. Descomptes 
preferits

14. Pantalla 
descomptes 

personals

15. Pantalla detall 
descompte personal

16. Pantalla entrada 
codi

17. Pantalla 
bescanvi descompte 

personal

3. Pantalla 
d'enregistrament

2. Pantalla de 
recuperar 

contrasenya

Il·lustració 20. Arbre de navegació. 
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2.5. Avaluació 

En aquest apartat s’avaluarà si estem seguint amb els requeriments establerts. Per fer-
ho, es realitzarà una documentació tècnica que permetrà a l’alumne tenir una millor 
visió en el desenvolupament de l’aplicació. 

2.5.1. Diagrama de casos d’ús 

Els casos d’ús ajudaran a establir les funcionalitats de l’app. 
 
A continuació, es mostra un diagrama amb els casos d’ús. 
 

 
 

Il·lustració 21. Diagrama de casos d'ús. 

 
A continuació, es llisten els casos d’ús del diagrama anterior i es detallen cada un d’ells. 

2.5.1.1 Cas d’ús: Fer login 

Actor • Usuari 

Pre-condicions • Usuari no connectat 

Flux • L’usuari agafa el mòbil. 

• L’usuari prem la icona de l’app. 

• Omple el formulari. 
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• Clica el botó. 

• Passa al cas d’ús de visualitzar descomptes mapa/llistat. 

Post-condicions - Mostra la pantalla principal.  

Fluxos alternatius - Si ja estava connectat, va directament a la pantalla principal. 
Taula 8. Cas d’ús: Fer login 

2.5.1.1 Cas d’ús: Donar-se d’alta 

Actor - Usuari 

Pre-condicions • Usuari no enregistrat 

Flux • L’usuari en la pantalla de login clica l’enllaç per donar-se 
d’alta. 

• Omple el formulari. 

• Clica el botó d’enviar. 

• Passa al cas d’us de visualitzar descomptes mapa/llistat. 

Post-condicions • Es mostra la pantalla principal. 

Fluxos alternatius • Retorna error. 

• Es manté a la mateixa pantalla amb el missatge d’error. 
Taula 9. Cas d’ús: Donar-se d’alta 

2.5.1.2 Cas d’ús: Recuperar contrasenya 

Actor - Usuari 

Pre-condicions • Usuari enregistrat 

Flux • L’usuari en la pantalla de login clica l’enllaç per recuperar la 
contrasenya. 

• Omple el formulari. 

• Clica el botó d’enviar. 

Post-condicions • Es mostra la pantalla de login. 

Fluxos alternatius • Retorna error. 

• Es manté a la mateixa pantalla amb el missatge d’error. 
Taula 10. Cas d’ús: Recuperar contrasenya 

2.5.1.3 Cas d’ús: Entrar sense login 

Actor • Usuari 

Pre-condicions • Usuari no connectat 

Flux • L’usuari agafa el mòbil. 

• L’usuari prem la icona de l’app. 

• Clica l’enllaç per entrar sense login. 

• Passa al cas d’ús de visualitzar descomptes mapa/llistat. 

Post-condicions - Mostra la pantalla principal.  

Fluxos alternatius - Cap. 
Taula 11. Cas d'ús: Entrar sense login 

2.5.1.4 Cas d’ús: Visualitzar descomptes mapa/llistat 

Actor • Usuari 

Pre-condicions • Cap 
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Flux • Carrega descomptes en el mapa o en vista llistat. 

Post-condicions - Mostra el descomptes en la vista del mapa o llistat.  

Fluxos alternatius - Error per càrrega de dades. 
- Es manté a la mateixa pantalla. 

Taula 12. Cas d’ús: Visualitzar descomptes mapa/llistat 

2.5.1.5 Cas d’ús: Veure descompte personal 

Actor • Usuari 

Pre-condicions • Usuari connectat 

Flux • Des del menú lateral va a l’opció de descomptes personals. 

• Es clica un dels elements del llistat. 

Post-condicions - Mostra la pantalla de descompte personal. 

Fluxos alternatius - Error per càrrega de dades. 
- Es manté a la mateixa pantalla. 

Taula 13. Cas d’ús: Veure descompte personal 

2.5.1.6 Cas d’ús: Eliminar descompte personal 

Actor • Usuari 

Pre-condicions • Usuari connectat 

Flux • Des la pantalla de descomptes personals pressionem els que 
volem eliminar. 

• Cliquem la icona d’eliminar. 

Post-condicions - Mostra el llistat de descomptes personals actualitzat. 

Fluxos alternatius - Cap. 
Taula 14. Cas d’ús: Eliminar descompte personal 

2.5.1.7 Cas d’ús: Introduir descompte personal 

Actor • Usuari 

Pre-condicions • Usuari connectat 

Flux • Es clica la icona de QR o d’introducció. 

Post-condicions - Mostra el llistat de descomptes personals actualitzat. 

Fluxos alternatius - Mostra error per format incorrecte. 
- Torna a la pantalla de descomptes personals. 
Taula 15. Cas d’ús: Introduir descompte personal 

2.5.1.8 Cas d’ús: Bescanviar descompte personal 

Actor • Usuari 

Pre-condicions • Usuari connectat 

Flux • Es clica la icona de QR o d’introducció. 

Post-condicions - Mostra el llistat de descomptes personals actualitzat. 

Fluxos alternatius - Mostra error per format incorrecte. 
- Torna a la pantalla de descomptes personals. 

Taula 16. Cas d’ús: Bescanviar descompte personal 
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2.5.1.9 Cas d’ús: Visualitzar fitxa de descompte 

Actor • Usuari 

Pre-condicions • Haver passat per el cas d’ús de visualitzar descomptes 
mapa/llistat 

Flux • Es clica des del mapa el marker o l’ítem des de el llistat. 

• Després es clica el botó de informació. 

Post-condicions - Mostra la pantalla de detall del descompte. 

Fluxos alternatius - Cap. 
Taula 17. Cas d’ús: Visualitzar fitxa de descompte 

2.5.1.10 Cas d’ús: Cerca ofertes per filtres 

Actor • Usuari 

Pre-condicions • Haver passat per el cas d’ús de visualitzar descomptes 
mapa/llistat 

Flux • Clica el botó de configuració de la barra superior de la 
pantalla. 

• Ajusta la configuració. 

• Clica el botó de guardar. 

Post-condicions - Mostra la pantalla de mapa/llistat actualitzada. 

Fluxos alternatius - Cap. 
Taula 18. Cas d’ús: Cerca ofertes per filtres 

2.5.1.11 Cas d’ús: Veure perfil 

Actor • Usuari 

Pre-condicions • Usuari connectat 

Flux • Des del menú lateral, visualitza el perfil. 

Post-condicions - Cap. 

Fluxos alternatius - Cap. 
Taula 19. Cas d’ús: Veure perfil 

2.5.1.12 Cas d’ús: Modificar dades 

Actor • Usuari 

Pre-condicions • Usuari connectat 

Flux • Des del menú lateral clica configuració. 

• Modifica les dades d’usuari. 

• Clica el botó de guardar. 

Post-condicions - Torna a la pantalla de descomptes sobre mapa/llistat. 

Fluxos alternatius - Error al guardar les dades. 
- Es mostra missatge. 
- Es manté en la pantalla de configuració. 

Taula 20. Cas d’ús: Modificar dades 

2.5.1.13 Cas d’ús: Modificar dades 

Actor • Usuari 

Pre-condicions • Cap 
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Flux • Des del menú lateral clica configuració. 

• Clica la pestanya d’idioma. 

• Selecciona l’idioma. 

• Clica el botó de guardar. 

Post-condicions - Torna a la pantalla de descomptes sobre mapa/llistat. 

Fluxos alternatius - Cap. 
Taula 21. Cas d’ús: Modificar dades 

2.5.1.14 Cas d’ús: Donar-se de baixa 

Actor • Usuari 

Pre-condicions • Usuari connectat 

Flux • Des del menú lateral clica configuració. 

• Clic en enllaç de donar-se de baixa. 

Post-condicions - Torna a la pantalla de descomptes sobre mapa/llistat. 

Fluxos alternatius - Es mostra un missatge d’error en eliminar compte. 
- Es queda en la mateixa pantalla. 

Taula 22. Cas d’ús: Donar-se de baixa 

2.5.1.15 Cas d’ús: Veure notificacions 

Actor • Usuari 

Pre-condicions • Usuari connectat 

Flux • Des del menú lateral clica notificacions. 

Post-condicions - Mostra la pantalla de notificacions. 

Fluxos alternatius - Es mostra un missatge d’error de càrrega. 
- Es queda en la mateixa pantalla. 

Taula 23. Cas d’ús: Veure notificacions 

2.5.1.16 Cas d’ús: Tancar sessió 

Actor • Usuari 

Pre-condicions • Usuari connectat 

Flux • Des del menú lateral clica tancar sessió. 

• Apareix una alerta. 

Post-condicions - Es mostra la pantalla de login. 

Fluxos alternatius - Cap. 
Taula 24. Cas d’ús: Tancar sessió 
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2.5.2. Diagrama entitat-relació 

En aquest apartat es representa el diagrama d’entitat-relació realitzat per l’aplicació. 
 

 
 

Il·lustració 22. Diagrama entitat-relació. 

 
De les entitats mostrades en el diagrama, es destaquen principalment les següents: 
 

- Oferta: Contindrà les dades de cada oferta de cada establiment existents. 

- Usuari: Contindrà totes les dades dels usuaris existents de l’aplicació. 

- Notificació: Tindrà totes les notificacions de tots els usuaris. 

- Establiment: Contindrà les dades dels diferents establiments enregistrats en el 
sistema. 
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2.5.3. Model relacional 

En aquest apartat es mostra com quedarà a nivell de base de dades un cop implementat. 

 
Il·lustració 23. Model relacional de la base de dades. 

2.5.4. Diagrama de classes 

En aquest apartat es mosta el diagrama de classes seguint el patró de model-vista-
controlador. 
 
Com bé diu aquest patró d’arquitectura, es dividiran en tres blocs les classes. Per un 
costat tenim les vistes, que serien les pantalles principals junt amb els mètodes 
essencials. Al mig es troba el bloc controlador, que rebrà i sol·licitarà peticions. I per 
acabar l’últim és el de model que correspondrà . 
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Il·lustració 24. Diagrama de classes MVC. 
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Donat el diagrama de classes, es destaquen les següents classes per considerar-se com 
principals: 
 

- LoginActivity: Aquesta activitat gestionarà la connexió de l’usuari o bé si l’usuari 
no vol connectar-se, també ho podrà realitzar. 

- MainActivity: Aquesta serà l’activitat principal. Carregarà el mapa o llistat de les 
ofertes pròximes a l’usuari. 

- SearchFilterActivity: Aquesta gestionarà la configuració de cerca que es mostra 
a MainActivity. 

- AccountConfigurationActivity: Aquesta s’encarregarà de la gestió de l’usuari; 
editar les seves dades, donar-se de baixa o canviar l’idioma de la interfície de 
l’aplicació. 

- SignUpActivity: Activitat que s’encarregarà de donar d’alta als nous usuaris. 

- DiscountExchangeAcitivity: Aquesta activitat permetrà el bescanvi de 
descomptes personals dels usuaris per poder-los fer efectiu en establiments. 

- PersonalDiscountCreationActivity: Aquesta activitat permetrà a l’usuari afegir 
nous descomptes personals. 

2.5.5. Arquitectura 

En aquest apartat es parlarà de l’arquitectura utilitzada en el desenvolupament del 
producte final. Aquesta estarà basada en el patró arquitectònic MVC (Model-Vista-
Controlador). La seva principal funció consisteix en separar les dades d’una aplicació, la 
interfície d’usuari i la lògica de negocis en tres components diferents que es relacionaran 
per a que al final tinguem com a resultat l’aplicació. [4] 
 

 
 

Il·lustració 25. Diagrama del patró arquitectònic mode-vista-controlador. 

Model

ControladorVista
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Per tant podem dir les següent afirmacions de cada part del model: 
 

- Model: Encarregat de les dades consultant la base de dades. 

- Controlador: Rep les ordres de l’usuari i s’encarrega de sol·licitar les dades al 
model per a que, seguidament, siguis transferides a la vista. En poques paraules, 
es tracta d’un intermediari entre el model i la vista. 

- Vista: És la representació gràfica de les dades obtingues. Tot el que tingui a veure 
amb la interfície va en aquest bloc. Els anteriors dos blocs no es preocupen 
d’això, l’únic que ho fa és la vista. 

2.5.5.1 Arquitectura del sistema 

En aquest apartat es parlarà de l’arquitectura de sistema. S’enumeraran els diferents 
sistemes que composen tot el producte final. 
 

- L’app Android: Serà el frontend del producte final desenvolupat en Android. 

- API Rest[6]: Serà el backend del producte final i es portarà a terme en un servidor 
desenvolupat en Java per rebre i contestar peticions de l’app. 

- Sistema gestor de la base de dades[5]: Serà l’emmagatzematge de dades de 
l’aplicació.  

 

 
 

Il·lustració 26. Diagrama de l'arquitectura del sistema. 

 
 
 

App

Android

Servidor 
API Rest

Base de 
dades

Resposta 
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A continuació s’esmenten les diferents maneres les quals utilitzaran les diferents parts 
per comunicar-se entre elles: 
 

• Les comunicacions entre l’app i el servidor API seran fetes amb el protocol REST. 

• La majoria de les peticions seran fetes per l’app utilitzant el mètode GET per 
retornar totes les dades necessàries que es necessiten per mostrar-les a través 
de l’aplicació. També es farà ús dels mètodes PUT per actualitzar les dades, 
DELETE per eliminar-les i POST en cas de que s’hagin de crear. 

• L’estructura d’intercanvi de dades serà feta amb JSON, ja que actualment és la 
notació més estandarditzada per les comunicacions. 

• La comunicació amb la base de dades serà configurada amb Hibernate ja que té 
un ús molt extens i permet una gestió àgil del tractament de les entitats en 
programació orientada a objectes. 

 

3. Implementació 

En aquesta secció es parla de totes les parts realitzades durant la implementació. 
 
El projecte s’ha dividit en tres parts: base de dades, aplicació Android i api rest. 
 
La base de dades es gestionada a través de MariaDB, l’aplicació Android s’ha fet des de 
zero amb Android Studio i l’api rest també s’ha fet des de zero mitjançant l’ús d’Eclipse 
i l’api de Spring, utilitzant l’eina Spring Boot. 

3.1. Decisions preses 

Durant el procés de desenvolupament de l’app i l’api s’han pres algunes decisions per 
millorar el producte: 
 

• Per la codificació s’utilitza un algoritme BCrypt amb una força de 12. Es tracta 
d’una mesura molt segura. 

- He escollit aquest sistema d’encriptació ja que és fàcil d’utilitzar i ja ve 
integrat amb el framework d’Spring. 

• L’intercanvi d’imatges entre servidor i app es realitza en Base64. 

- He treballat anteriorment amb aquesta solució i és la més viable que he 
trobat per un projecte d’aquesta magnitud. 

• Per la recuperació de mail s’ha afegit també en quin idioma es vol veure el mail 
de recuperació. 

• S’ha afegit un camp especial a la base de dades per guardar les coordenades dels 
diferents establiments. El tipus es POINT. 



 43   

- La decisió d’haver-ho fet amb POINT i no per camps numèrics és pel fet 
de que permet treballar amb funcions SQL per càlculs de distàncies. 

• Es pretenia implementar un sistema de tokens per millorar la seguretat de 
l’aplicació, però degut al poc temps no s’ha desenvolupar. 

• S’han afegit columnes noves a la base de dades, sobretot pels descomptes 
personals per saber quan estaven utilitzats i també un camp de codi en la taula 
de descomptes. 

• Els diferents errors que retorna l’api estan traduïts i inclosos al projecte 
d’Android. 

- Es fa així ja que d’aquesta manera podem controlar mitjançant codis 
d’error les diferents traduccions del missatge d’error. 

• El sistema de notificacions push s’administra mitjançant una crida cap a l’api rest 
i després aquest avisa a l’app de que ha rebut una nova notificació. 

- Es fa així per poder enregistrar en el sistema les notificacions que cada 
usuari ha rebut. 

• El menú inferior de la pantalla principal té com a primera opció el mapa en 
comptes del llistat ja que he cregut que seria millor aquest ordre. 

• En el popup dels marcadors del mapa té el cor que indica com a favorit a baix en 
comptes de a dalt, en comparació amb el prototip d’alt nivell, ja que es pot 
mimetitzar amb la imatge i no veure’s. 

3.2. Llibreries utilitzades 

En aquest apartat s’explica breument quines llibreries s’han utilitzat tant per l’app com 
per l’api. 

3.2.1. App 

• Dexter[25]: Simplifica la gestió de permisos que necessita l’app per a que funcioni. 

- S’ha escollit aquesta llibreria per la senzilla gestió que té dels permisos 
sense tenir que picar gaire codi. 

• Zbar[26]: Permet la lectura de codis QR. 

- Aquesta llibreria també és molt senzilla d’utilitzar i és una de les més 
utilitzades en quant escaneig de QR. 

• Picasso[27]: Permet la càrrega d’imatges a qualsevol element d’Android. 

- Llibreria molt coneguda i molt fàcil d’utilitzar. Té molta documentació i 
d’exemples d’ajuda. 

• QRGenerator[28]: Genera codis QR a través d’un text donat. 

- Aquesta llibreria l’he escollida per la simplicitat del seu ús. 

• Volley[33]: Permet les crides cap a l’API i tracta les respostes. 
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- Aquesta llibreria d’Android m’ha sigut molt útil per controlar les diferents 
crides cap a l’api, permetent controlar en tot moment què retorna cada 
crida. 

3.2.2. Api Rest 

• Json[29]: Permet la gestió de continguts Json. 

- S’ha escollit aquest llenguatge d’intercanvi de dades ja que és un dels més 
típic en quant a intercanvi de dades entre sistemes per la xarxa i està molt 
estandarditzat. 

• Swagger annotations[30]: Permet la manipulació de les dades mostrades a nivell 
de codi de Java de les diferents parts de l’api i l’app. 

- S’escull aquest degut a la familiarització que tinc ja amb el sistema 
d’anotacions de Swagger. 

• Client java MariaDB[31]: Permet la connexió i la gestió amb la base de dades. 

- S’escull aquesta llibreria ja que es tracta del connector oficial de MariaDB 
i amb la que es recomana treballar. 

3.3. Estructura del projecte 

En aquest apartat s’esmenta l’estructura dels projectes. A continuació es detalla amb 
dos subgrups. 

3.3.1. Packages api 

• api: Interfícies amb els mètodes i definicions dels endpoints rest per les crides 
rebudes des de l’app. 

• configuration: Hi ha configurat el mòdul de seguretat de la contrasenya i l’accés 
a recursos de l’api. 

• controller: Implementació de les interfícies dels endpoints, fent les crides als 
serveis. 

• converters: Classes convertidores que s’encarreguen de transformar un objecte 
Hibernate a un d’intercanvi de dades (DTO). 

• dto: Models dels objectes d’intercanvi de dades entre diferents sistemes (en 
aquest cas entre app Android i api Rest). 

• enums: Diferents enums utilitzats per estructurar el codi. 

• exceptions: Excepcions personalitzades per capturar els errors generats per l’api 
cap a l’app. 

• firebase: Conte el servei per enviar notificacions push cap al dispositiu Android. 

• model: Models dels objectes de la base de dades. 

• repositories: Classes d’accés a la base de dades mitjançant consultes JPA. 
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• services: Els serveis s’encarreguen de gestionar els diferents peticions i contenen 
la lògica. 

• util: Classes del tipus útil per no repetir trossos de codi. 

 

Il·lustració 27. Estructura de packages de l'api. 

3.3.2. Packages app 

• api: Conté la classe que s’encarrega de fer les peticions a l’API. 

• auth: Conté les classes per gestionar l’autenticació si algun dia es volgués 
implementar. 

• configuration: Conté les classes auxiliars per gestionar les configuracions de 
l’usuari, com ara l’idioma, el compte i altres valors que es vulguin guardar. 

• firebase: Servei que gestiona les entrades de crides des de Firebase i gestiona 
què es fa amb les notificacions. 

• model: Conté els objectes d’intercanvi de dades entre l’app i l’api rest. 

• request: Té les classes que s’encarreguen de fer els diferents tipus de peticions 
cap a l’api res. 

• ui: Conté les pantalles de l’app amb la seva lògica. 

• utils: Conté classes de tipus útil per reutilitzar codi en diferent punts del codi. 
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Il·lustració 28. Estructura de packages de l'app. 

 

3.4. Plataformes del projecte 

En aquest apartat es parlarà de les diferents plataformes que s’han utilitzar per a la 
gestió i organització del projecte: 
 

• Restlet Studio: Aquesta plataforma ha permès la gestió de les diferents crides i 
diferents models d’intercanvi de dades entre l’app i l’api. [7] 

- He escollit aquesta plataforma ja que estic molt familiaritzat i permet 
gestionar projectes mòbils de una manera molt intuïtiva. Molt 
recomanada. 

• Swagger Editor: Eina per transformar tot lo declarat a Restlet Studio cap a 
llenguatge java per spring i Android. [11] 

- Escollit ja que és l’eina per excel·lència a dia d’avui per fer aquest tipus 
de projectes i té una gama molt àmplia de generació de projectes. 

• GitLab: Plataforma on s’ha anat guardant tot el codi font del projecte: scripts de 
base de dades, app i api. [8] 

- He utilitzat git per anar guardant tot el codi de totes les parts del projecte 
(api, app, base de dades) ja que és una tecnologia que tinc per mà. 

• Localise: Plataforma on s’ha gestionat la traducció de tot el projecte. [9] 

- Aquesta plataforma també la coneixia per traduccions de projectes, tot i 
que el pla gratuït és una mica limitat, per projectes mitjans està bé. 

• Firebase: Plataforma de Google per la gestió de les notificacions push cap a les 
apps. [10] 

- Conec aquesta plataforma gràcies al màster i la veritat que és molt útil 
per tenir controlat quasi tot de l’app, tant excepcions, logs, etc. 
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3.5. APIs utilitzades 

En aquest apartat s’expliquen breument quines APIs s’han utilitzat tant per l’app com 
per l’api. 

3.5.1. App 

- Swagger[30]: Permet les anotacions per estandarditzar les diferents crides cap a 
l’API. 

- Igual que en el projecte Spring, s’escull per la familiarització de les 
anotacions. 

- HttpClient Apache[32]: Interfície que gestiona les diferents crides HTTP. 

- Aquest client HTTL d’Apache ha sigut escollit degut a la simplicitat d’ús 
amb les diferents crides cap a l’api. 

3.5.2. Api Rest 

- Spring Boot[34]: Permet la creació i execució d’un projecte en Spring gestionant 
els diferents components amb etiquetes. També serveis de mailing, encriptació, 
etc... 

- Escollit aquest framework perquè ja tinc familiarització d’aquest i és molt 
potent per fer projectes APIs. 

3.6. Definició API Rest 

En aquest apartat es vol fer una especial menció a la definició de l’api rest creada per el 
desenvolupament de tot el backend. Junt amb l’ajuda de l’eina online de Restlet Studio 
s’han pogut definir totes les crides necessàries per gestionar les peticions fetes per l’app. 
 
Aquesta eina a més permet generar documentació online de totes les crides per tenir-
les sempre a mà i poder consultar com realitzar les diferents crides i què s’espera de 
cada crida. També permet realitzar crides de prova mitjançant l’ús d’un complement de 
Google Chrome. 
 
Es pot veure tot això clicant a aquesta referència: [7]. 
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Il·lustració 29. Captura de pantalla de la documentació de l'api. 

3.6.1. Generació del codi base 

Junt amb aquesta meravellosa eina també es vol fer una menció a Swagger. Aquesta 
eina permet generar codi per una gran varietat de diferents llenguatges client o servidor. 
 
Des de Restlet Studio s’aconsegueix el codi Swagger que ens servirà per transformar tota 
aquesta definició en codi base per poder iniciar un projecte. Per fer-ho, s’ha d’anar des 
de Restlet Studio a la pestanya “OAS / Swagger 2.0” i copiar el codi generat. 
Seguidament s’ha d’anar a l’editor de Swagger, enganxar-lo i generar el client o el 
servidor. 
 
En el cas d’aquest projecte pel costat backend s’ha escollit la opció de “spring” que ha 
servit com a base del desenvolupament de l’API. Per el frontend s’ha escollit la opció de 
“android”. 
 

 
 

Il·lustració 30. Captura de pantalla de l'editor de Swagger. 
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3.7. Proves realitzades 

En aquest apartat s’estableixen proves que l’app Android ha de superar pel bon 
funcionament. Totes les proves unitàries i de funcionalitat han sigut realitzades amb 
l’ajuda de breakpoints durant el desenvolupament del producte. Degut a la mancança 
de temps no s’han pogut realitzar finalment proves UI amb Espresso. 
 
Les proves es realitzen amb un dispositiu físic Android i l’emulador. A continuació es 
detalles les característiques dels dispositius: 
 

Tipus Marca i model Versió Android Pantalla 

Físic LG K4  6.0.1, API 23 4,5” (480x854) 

Emulador Nexus 5X 9.0, API 28 5,2” (1080x1920) 

 
A continuació es declara la següent taula: 
 

ID de prova Descripció Resultat desitjat Resultat obtingut 

1 Enregistrar compte 

Enregistrar-se 
correctament i 
anar a la pantalla 
principal. 

OK 

2 Recuperar compte 

Rebre correu 
electrònic amb 
contrasenya 
temporal i poder 
accedir a la 
pantalla principal 
amb el compte. 

OK 

3 
Entrar sense 
compte 

Entrar a la pantalla 
principal sense 
connectar-se amb 
un compte. 

OK 

4 
Visualitzar 
descomptes 

Entrar a la pantalla 
principal i veure 
marcadors sobre 
mapa i ofertes en 
llistat. 

OK 

5 Canviar idioma 

Entrar a la pantalla 
de canviar idioma i 
seleccionar un 
altre idioma. 

OK 

6 
Canviar 
contrasenya i foto 
d’avatar. 

Entrar a la pantalla 
de configuració, 
escriure una nova 
contrasenya i pujar 

OK 
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una nova foto 
d’avar. 

7 Eliminar compte. 

Entrar a la pantalla 
de configuració, 
seleccionar 
“Eliminar compte”, 
marcar que sí la 
volem eliminar. 

OK 

8 
Canviar 
preferències de 
cerca. 

Anar a la pantalla 
principal, 
seleccionar el botó 
de canviar 
preferències de 
cerca, i modificar el 
rang de cerca i les 
categories. 
Visualitzar els 
canvis en la 
pantalla principal. 

OK 

9 
Veure les 
notificacions. 

Anar al menú 
lateral i anar a la 
pantalla de 
notificacions. 

OK 

Clicar notificació 
push rebuda i anar 
a la pantalla de 
notificacions. 

OK 

10 
Rebre una 
notificació push. 

Des del Postman, 
fer una crida a 
l’endpoint 
d’enviament de 
notificacions i 
rebre la notificació 
push al mòbil. 

OK 

11 
Desmarcar/marcar 
descompte 
preferit. 

Anar al detall d’un 
descompte a 
través de la 
pantalla principal i 
marcar un 
descompte com 
preferit prement el 
cor. 

OK 

12 
Veure descomptes 
preferits. 

Anar al menú 
lateral, clicar 
l’opció de preferits 
i marcar un dels 

OK 
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ítems per veure el 
detall. 

13 
Veure descomptes 
personals. 

Anar al menú 
lateral, clicar 
l’opció de 
descomptes 
personals i marcar 
un dels ítems per 
veure el detall. 

OK 

14 
Afegir nou 
descompte. 

Via QR. Anar a la 
pantalla de 
descomptes i clicar 
l’opció d’escaneig 
QR. Escanejar 
descompte i tornar 
a la pantalla de 
descomptes 
personals. 

OK 

Via codi escrit. 
Anar a la pantalla 
de descomptes i 
clicar l’opció 
d’introduir codi 
escrit. Escanejar 
descompte i tornar 
a la pantalla de 
descomptes 
personals. 

OK 

15 
Bescanviar 
descompte 
personal. 

Anar al detall d’un 
descompte 
personal, clicar el 
botó de 
“Bescanviar” i anar 
a la pantalla de 
codi QR. 

OK 

 
Taula 25. Proves realitzades amb l'app. 

3.8. Revisió de planificació 

Al principi de tot es va tenir que realitzar una planificació de la implementació del 
projecte. En aquesta planificació es van donar per suposat alguns aspectes que 
finalment han variat degut o bé a la falta de temps o bé a canvis d’últim moment. 
 
A continuació es comenten alguns canvis realitzats en comparació a la planificació inicial 
del desenvolupament: 
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- Un dels canvis més grans amb la planificació ha sigut el fet d’utilitzar una base de 
dades en comptes d’utilitzar només Firebase. Durant el màster, se’ns ha 
ensenyat a utilitzar el Firebase per guardar estructures Json. Pel 
desenvolupament m’havia plantejat fer el mateix, però em va semblar molt 
millor al final fer tota la meva infraestructura de dades i api per poder-ho 
gestionar com jo volgués. 

- L’api tampoc estava contemplada. Com bé he comentat, es volia fer tot per 
Firebase, però finalment, com ja s’ha comentat en apartats anteriors, l’api ha 
sigut desenvolupada amb el framework de Spring. Això ha permès un millor 
control del projecte, per tant, molta més flexibilitat. 

- El fet d’haver fer tota la part de l’api, no ha permès realitzar tota la part de proves 
amb Espresso, però com s’ha comentat també en anteriors apartats, les proves 
han sigut realitzades mitjançant l’ús de breakpoints en mode debug. 

- Finalment, la planificació de la implementació ha quedat llavors amb tres passos: 

1. Creació i gestió de la base de dades amb totes les dades per realitzar 
proves. 

2. Creació de l’api des de zero permetent l’entrada de crides i consultant a 
la base de dades per obtenir les dades. 

3. Creació des de zero de l’app per dispositius Android, realitzant consultes 
cap a l’api. 

 

Tots aquests canvis han afectat a la planificació inicial i han fet que el temps de cada 
fase sigui més curt degut a l’ampliació de serveis, i per tant el número d’hores també 
ha incrementat una mica més. Finalment, tot i que han hagut aquest canvis, el 
resultat del producte final ha sigut el desitjat. 

4. Conclusions 

Es pot dir que durant el desenvolupament del projecte he pogut consolidar molts dels 
coneixements que he adquirit durant tot el transcurs del màster, però també n’he 
adquirit de nous durant el desenvolupament de tot el producte i que m’han anat servint 
per anar complementant els coneixements ja adquirits. Gràcies a tot això s’han pogut 
assolit tots els objectius de manera satisfactòria. 
 
En quan a planificació del treball sí s’ha seguit com s’havia planificat, però degut a canvis 
durant el desenvolupament de tot el producte la planificació establerta per a la 
implementació s’ha vist afectada, ja que s’han requerit més hores de les plantejades per 
aquesta part i això ha fet que la duració total del projecte hagi sigut més llarga. Ha calgut 
canviar tota la part de dades i backend, ja que en un principi no es contemplava la 
creació d’una api ja que en el màster ens van ensenyar a utilitzar Firebase per la 
persistència de les dades. 
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Finalment i analitzant en deteniment tot el que s’havia plantejat es va arribar a la decisió 
de desenvolupar tota una api rest per a la gestió de peticions de l’app. D’aquesta manera 
s’han pogut assolir perfectament tots els objectius plantejats tot i que el temps 
d’implementació hagi sigut més llarg. 
 
En conclusió, crec que s’ha obtingut un producte bastant complet amb una bona 
usabilitat i que amb millores estètiques i funcionals podria ser publicada al mercat sense 
cap problema. 
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5. Glossari 

- App: Aplicació per dispositius mòbils. 

- QR: “Quick Response Code”. És un tipus de codi de barres. 

- Android: Sistema operatiu de Google per dispositius mòbils. 

- iOS: Sistema operatiu d’Apple per dispositius mòbils. 

- Software: Suport lògic d’un sistema informàtic. 

- UML: Llenguatge de modelat de sistemes de software. 

- Git: Software de control de versions. 

- API: “Application programming interface”. Conjunt de subrutines, funcions i 
procediments per ser utilitzat per un altre software. 

- Rest: Arquitectura software per sistemes distribuïts. 

- Spring: Framework per el desenvolupament d’aplicacions. 

- Java: Llenguatge de programació. 

- Hardware: Suport físic d’un sistema informàtic. 

- TFM: Treball final de màster. 

- Frontend: Part del sistema enfocada a l’usuari el qual realitza les peticions i 
mostra les dades. 

- Backend: Part del sistema que processa les dades. 

- JSON: Representació de dades que s’utilitza per intercanvi de dades. 

- Base64: Sistema de codificació. 

- BCrypt: Sistema de codificació. 

- SQL: Llenguatge de consulta estructurat per programació, disseny i recuperació 
d’informació de sistemes de gestió de base de dades. 

- UI: Interfície d’usuari. 

- Framework: Estructura utilitzada per organització i desenvolupament de 
software. 

- Debug: Depurar el codi per trobar errors de comportament lògics. 

- Endpoint: Punt d’accés de les crides de les peticions fetes pel frontend. 
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Annexos 

6.1. Entrevista de perfil d’usuari 

Es tracta d’una entrevista per reconèixer diferents perfils d’usuaris sobre l’ús que 
aplicarien a l’app. Aquesta app et permetrà localitzar descomptes propers a tu. 
 

1) Quina edat tens? 
 

2) Quan has de comprar algun producte, on busques? 
 

3) Quin tipus de producte o servei sols comprar més? 
 

4) Amb quina freqüència sols realitzar compres? 
 

5) T'agradaria poder obtenir descomptes de productes o serveis? 
 

6) Si és així, t'agradaria que fossin fàcilment localitzables? 
 

7) Si t'haguessis d'enregistrar per utilitzar els descomptes, utilitzaries l'app? 
 

8) Sols comprar apps de pagament? 
 

9) Si l'app fos gratuïta, estaries d'acord en veure publicitat? 
 

10) Pagaries per deixar de veure publicitat? 
 

11) T’agradaria ser notificat de descomptes nous pròxims al teu voltant? 

6.2. Manual d’usuari 

A través d’aquest manual d’usuari es pretén oferir un document explicatiu de com poder 
utilitzar l’app. En el contingut del manual es trobaran continguts sobre com instal·lar 
l’app, i què podem fer i trobar en cada pantalla. 
 
Aquesta app només es pot utilitzar a partir de la versió 4.4 d’Android. Si el dispositiu 
mòbil conté una versió anterior no podrà instal·lar l’aplicació. 

6.2.1. Instal·lació 

Per a la instal·lació de l’app, cal tenir en possessió el fitxer APK. Un cop obtingut l’arxiu, 
s’ha de permetre l’execució d’instal·lació en el teu dispositiu. 
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Per fer-ho, si tens una versió anterior a la 8 d’Android, has d’anar a la configuració del 
teu mòbil, seguidament a seguretat i marxar la opció de “orígens desconeguts”. 
Accepten el diàleg que ens surt. 
 

 
Il·lustració 31. Manual d'usuari. Captura de pantalla de la configuració de seguretat per versió Android 

inferior a la 8. 

 
En cas contrari, si disposes d’una versió superior de la 8 d’Android, has de donar permís 
d’instal·lació al navegador (o app) que utilitzis per baixar l’APK. Per fer-ho, dirigeix-te a 
la secció de permisos d’accessos especials de les aplicacions, a l’opció “instal·lar 
aplicacions desconegudes”, busca l’app que vagis a utilitzar i activa l’opció. 
 

 
 

Il·lustració 32. Manual d'usuari. Captura de pantalla de la configuració de seguretat per versió Android 
superior a la 8. 
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6.2.2. Pantalla de login 

Aquesta pantalla és la primera que es carrega per poder iniciar sessió a l’aplicació. 
Connectar-se és voluntari, ja que també existeix la possibilitat d’entrar sense 
enregistrar-se. 
 
Què pots fer? 

- Inicia sessió. 
- Recupera la teva contrasenya. 
- Enregistrar-te. 
- O bé entrar sense tenir cap compte. 

 

 
Il·lustració 33. Manual d'usuari. Pantalla de login. 

6.2.3.  Pantalla de recuperació de compte. 

Aquí pots recuperar el teu compte. L’únic que necessites fer és escriure el teu correu 
electrònic, clica a “enviar” i esperar el correu de recuperació. 
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Il·lustració 34. Manual d'usuari. Pantalla de recuperació de compte. 

 

 
Il·lustració 35. Manual d'usuari. Correu de recuperació de compte. 

6.2.4. Pantalla d’enregistrament de compte 

Pots enregistrar-te introduint les teves dades: correu electrònic, contrasenya i acceptar 
les condicions d’ús i privadesa. 
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Il·lustració 36. Manual d'usuari. Pantalla d'enregistrament de compte. 

6.2.5. Pantalla principal 

Aquesta és la pantalla principal. 
 
Què pots fer? 

- Des d’aquí pots accedir al menú lateral esquerra de l’aplicació, lliscant el dit cap 
a la dreta o bé clicant la icona de menú. 

- Configurar les opcions de cerca clicant la icona de la cantonada superior dreta. 
- Centrar el mapa a la teva ubicació. 
- Fer zoom al mapa. 
- Veure el detall de les ofertes: sobre del mapa o en llistat. 

- Sobre el mapa: 
▪ Clica qualsevol dels marcadors que vegis per obtenir mes 

informació. 
▪ Torna a clicar a sobre per veure en detall la informació. 

- En el llistat: 
▪ Clica qualsevol element per veure més en detall. 
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6.2.6. Pantalla de detall de l’oferta 

Un cop estiguis a la pantalla de detall, podràs obtenir mes detall de l’oferta, com ara a 
quina distància es troba. 
 
Què pots fer? 

- Exclusiu d’usuaris enregistrats! Si estàs amb la sessió iniciada, marca com a 
favorita l’oferta i no la deixis perdre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 39. Manual 
d'usuari. Mapa de la 
pantalla principal. 

Il·lustració 38. Manual 
d'usuari. Mapa de la 
pantalla principal amb 
marcador seleccionat. 

Il·lustració 37. Manual 
d'usuari. Llistat d'ofertes. 

Il·lustració 40. Manual 
d'usuari. Captura del detall 
del descompte sense sessió. 

Il·lustració 41. Manual 
d'usuari. Captura del detall 
del descompte amb sessió. 
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6.2.7. Pantalla de configuració de cerca 

Pots configurar la cerca al teu voltant ajustant el rang de distància i les categories que 
vulguis veure. Si no en selecciones cap, per defecte et sortiran totes les categories en els 
resultats. 
 

 
Il·lustració 42. Manual d'usuari. Captura de pantalla de la configuració de cerca. 

6.2.8. Menú lateral 

Des d’aquí pots accedir a tots els racons d l’app. Tot i que només podràs fer-ho si estàs 
connectat. T’ho expliquem: 

- Sense sessió: Només podràs anar a la configuració per poder canviar l’idioma. 
- Amb sessió: Podràs anar a tot arreu. 
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6.2.9. Pantalla de configuració 

En aquesta pantalla pots configurar tot el que estigui relacionat amb el teu compte. 
 
Què pots fer? 

- Modifica la teva contrasenya. 
- Puja una foto d’avatar. 
- Canvia l’idioma de l’app. 
- Dona’t de baixa. 

 

Il·lustració 43. Manual 
d'usuari. Menú lateral sense 
sessió. 

Il·lustració 44. Manual 
d'usuari. Menú lateral amb 
sessió. 
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6.2.10. Pantalla de notificacions 

Rep notificacions push i llista-les en la pantalla de notificacions. 
 

 
Il·lustració 47. Manual d'usuari. Notificacions. 

Il·lustració 45. Manual 
d'usuari. Pantalla de 
configuració. Compte. 

Il·lustració 46. Manual 
d'usuari. Pantalla de 
configuració. Idioma. 
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6.2.11. Pantalla de descomptes favorits 

Aquí pots veure tots els teus descomptes marcats com favorits. Clica en cada element 
per veure més detalls. 
 

 
Il·lustració 48. Manual d'usuari. Descomptes favorits. 

6.2.12. Pantalla de descomptes personals 

Troba aquí tots els teus descomptes personals. 
 
Què pots fer? 

- Afegeix nous descomptes via QR o codi escrit. 
- Veu el detall dels descomptes i bescanvia’ls. 
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Il·lustració 49. Manual d'usuari. Pantalla de descomptes personals. 

6.2.13. Pantalla de detall de descompte personal 

Aquí pots veure els detalls del descompte personal i pots bescanviar-lo a l’establiment 
mitjançant l’ús d’un codi QR generat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 50. Manual 
d'usuari. Detall del 
descompte personal. 

Il·lustració 51. Manual 
d'usuari. Codi QR del 
descompte personal. 
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6.3. Instruccions compilació i execució 

Aquí es documenten totes les instruccions de compilació i execució per cada un dels 
diferents productes de l’aplicació. 
 
L’ordre a seguir a de ser el que es marca en els apartats. 

6.3.1. Base de dades MariaDB 

1) Instal·lar la base de dades de MariaDB a través del següent enllaç: 
https://downloads.mariadb.org/ 

2) Un cop instal·lat, s'han d'executar els scripts en el següent ordre: 

a. 01. Creació estructura.sql 

b. 02. Insercions de dades.sql 

3) Enllestit! 

6.3.2. Servidor rest Spring Boot 

1) Baixa't i instal·la't Eclipse: https://www.eclipse.org/downloads/ 

2) Un cop instal·lat, baixat des de l'Eclipse Marketplace (Help > Eclipse 
Marketplace...) instal·la't JBoss Tools i Spring Tools. 

3) Importa el projecte com un projecte Maven. 

4) Anar a Debug as... > Debug Configurations... i anar a Spring Boot App i crear una 
nova configuració. A la pestanya Spring Boot seleccionar Project el projecte i 
Main type clic a Search... i seleccionar el que surt. 

5) Deses els canvis i cliques a Debug. 

6.3.3. App Android 

1) Instal·la't Android Studio: https://developer.android.com/studio 

2) Obre el projecte i dins la classe DefaultApi s'ha de configurar la IP del servidor 
Rest en la propietat basePath. 

3) S'ha de compilar l'app per obtenir l'APK anant a Build > Build Bundle(s)/APK(s). 

4) Pots obtenir l'APK en app\build\outputs\apk\debug. 

5) Instal·la't l'app i gaudeix-la! 

6.4. Codi base generat 

S’ha afegit un annex PDF anomenat “Exportacions eines” del codi font, per generar el 
codi base de l’app que s’ha generat via Swagger, adjunt amb aquesta memòria. 

https://downloads.mariadb.org/
https://www.eclipse.org/downloads/
https://developer.android.com/studio

