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

El següent treball es la creació de una aplicació per gestionar documentació 
obtinguda en esdeveniments, fires, botigues, entre d’altres. Ja sigui en format 
tríptic o catàleg, evitar rebre aquesta documentació en format paper i tenir-la 
organitzada en una aplicació.  
 
Amb aquesta idea, s’ha creat una aplicació seguint una metodologia àgil que 
permet a un usuari oferir informació ja sigui en format text o documents de tot 
tipus. Aquests grups permetran a l’usuari unir-se mitjançant el seu codi o 
escanejant un codi QR, un cop dins del grup podrà veure l’històric de 
informació compartida i també comparticions futures.  

Per a la creació d’aquest aplicació s’ha creat també un servidor i una base de 
dades remota. 

Com a resultat, s’ha obtingut una aplicació funcional, disponible per Android 
que permet la compartició d’aquesta documentació. Com a visió futura s’han 
estudiat la implementació d’altres funcionalitats com podria ser unir-se a un 
grup proper a la zona que marqui el GPS, o permetre a l’usuari interactuar 
amb el grup, per exemple, responent enquestes, valorant la informació 
obtinguda entre d’altres. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

The next project is to create an application to manage documentation obtained 

at events, congress, shops, among others. Whether in triptych or catalog 

format, avoid receiving this documentation in paper format and have it 

organized in one application. 

 

With this idea in mind, an application has been created following an agile 

methodology that allows a user to provide information in either text format or all 

kinds of documents. These groups will allow the user to join using a  code or by 

scanning a QR code, once inside the group they will be able to see the history 

of shared information and as well, the future shares. 

 

A remote server and database have also been created to create this 

application. 

 

As a result, a functional application has been obtained, available for Android 

that allows the sharing of this documentation. As a future vision, the 

implementation of other functionalities has been studied, such as joining a 

group close to the area marked by the GPS, or allowing the user to interact 

with the group, for example, answering surveys, rate the information obtained 

among others. 
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1. Introducció 
 
 

1.1 Context i justificació del Treball 
 

Quan anem a un esdeveniment, per exemple la presentació de un nou 
Seat, només arribar, ens donaran un tríptic amb informació i un catàleg 
del nou vehicle, realment és necessària la impressió de tots aquesta 
informació?  
 
Si volem crear un ecosistema més net i a l’hora sostenible, podem evitar 
la impressió de documents innecessària de una forma molt senzilla, 
tothom disposa de un telèfon mòbil intel·ligent en aquets temps i la 
capacitat suficient per poder descarregar una aplicació per gestionar 
aquesta documentació. 
 
Per fer això, crearé una aplicació que mitjançant codi QR o localització 
GPS puguis unir-te a un grup on s’hi comparteixi la informació de forma 
ràpida, organitzada i segura. En aquest grup, els creadors o persones 
destinades com a administradors, podran compartir documentació ja 
siguin tríptics, catàlegs, presentacions, vídeos promocionals entre 
d’altres. Aquesta informació serà visible per els usuaris del grup. 
 
Els usuaris que estiguin o s’uneixin al grup, podran veure tots els 
documents compartits des de l’inici i els que es comparteixin en un futur, 
des de qualsevol ubicació i de una forma molt senzilla.  
 
Per les empreses, suposarà un benefici ja que evitaran la impressió 
innecessària de documents i catàlegs i els hi donarà la capacitat de 
fidelitzar els clients com a grups de difusió de novetats i/o promocions. 
 
L’aplicació en un futur podria créixer integrar altres modalitats com un 
“preguntes i respostes” en cas que sigui un Meeting o una ronda 
d’enquestes. Ambdues coses programables en la creació / edició de un 
grup. També la capacitat de integrar-se amb altres serveis com podria 
ser WhatsApp / Google Drive. 
 
No hi ha aplicacions directament destinades a això. Si que hi ha 
aplicacions que serveixen per gestionar les entrades a esdeveniments i 
informació d’ells però no directament unir-te a un grup només per rebre 
informació del esdeveniment, stand de una fira, obres de teatre, entre 
d’altres. 
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1.2 Objectius del Treball 
 

L’objectiu principal d’aquest projecte es la creació de una aplicació mòbil 
 funcional que permeti de forma ràpida la difusió de informació a un grup 
de persones. 

  
Podem dividir el projecte en requeriments, ja siguin funcionals o no 
funcionals. 

 
 Requeriments funcionals:  
  

RF1: Iniciar sessió amb e-mail i contrasenya 
 RF2: Registre de nou usuari  
 RF3: Llistat de grups que l’usuari s’ha unit 
 RF4: Unir-se a un grup escanejant un codi QR o escrivint-lo manualment 
 RF5: Unir-se a un grup mitjançant ubicació GPS 
 RF6: Detall de un grup amb els fitxers compartits 

RF7: Llistat de membres de un grup per excloure’ls o promocionar-los 
cap a administradors. 
 
Requeriments no funcionals: 
 
RNF1: L’aplicació serà per mòbils i tauletes Android 
RNF2: L’aplicació ha de ser accessible 
RNF3: La interfície d’usuari ha de ser minimalista i fàcil d’utilitzar 
RNF4: L’aplicació ha de tenir un consum mínim de bateria i ocupar poc 
espai d’emmagatzematge.  
 

 

1.3 Enfocament i mètode seguit 
 

L’enfocament es el desenvolupament de un producte nou fent ús de 
tecnologies ja existents.  
 
He optat per una aplicació per el sistema operatiu Android ja que 
actualment té més cota de mercat que iOS. Com podem veure a la 
il·lustració 1 a continuació, Android al 2019 tenia un 86%. 
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Il·lustració 1: Cota de mercat de l’any 2019 

  
Per a la creació de l’aplicació, he optat per el desenvolupament de una 
aplicació nativa fent ús de Android Studio. D’aquesta forma ens permet 
tindre més interacció amb totes les APIs que conté el sistema operatiu 
amb més facilitat. 
 
Actualment, Android Studio esta migrant el llenguatge cap a Kotlin. Kotlin 
es beneficiós ja que es una millora del codi Java a l’hora de escriure’l. Te 
moltes interfícies que ens permeten estalviar la escriptura de codi i 
també accepta codi Java. 
 
Per a la gestió de les dades, faré us de una base de dades remota 
noSQL mitjançant la tecnologia MongoDB. Es una eina de codi obert i de 
baix cost a nivell de computació i les transaccions que haurem de fer 
servir en la nostra aplicació son senzilles fet que es ideal la utilització 
d’aquesta tecnologia. 
Aquesta base de dades estarà en un servidor remot on també, hi haurà 
l’API que realitzarà la transferència de dades entre l’aplicació i la base de 
dades. Per fer aquesta API és crearà un servidor amb node JS fent ús 
de llibreries per interactuar amb la base de dades, el tractament de 
fitxers i la publicació de les URL’s de l’API. 
 
 
S’utilitzarà una metodologia àgil mitjançant SCRUM on a cada fase 
s’avaluaran les necessitats del projecte per una millora del producte final.  
 

https://es.statista.com/grafico/18920/cuota-de-mercado-mundial-de-smartphones-por-sistema-operativo/
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Il·lustració 2: Metodologia Agile 

 
Amb aquesta metodologia obtindrem flexibilitat i un cicle de 
desenvolupament ràpid.  La implantació estarà dividida en fites “sprints”.  
 
 
He analitzat diferents eines com podrien ser canals de Telegram en 
comptes de fer ús de la nostra aplicació com a mitjà de difusió però veig 
que la recopilació de la informació en una aplicació separada quedarà 
molt més clara que no en una llista amb xats personals, grups i canals 
de difusió, per tant, crec que una aplicació enfocada només a això es 
més adient i evitem fer ús d’aplicacions de tercers. 
 
 

1.4 Planificació del Treball 
  

 Per la realització del projecte principalment es necessita un ordinador 
amb connexió a la xarxa i varis dispositius Android per provar l’aplicació.  
 
El procés del projecte estarà dividit en 4 grans grups, un per a cada 
entrega. 
 
En el primer grup PAC 1, s’ha creat el pla de treball en el primer capítol, 
que conté el context, els objectius, l’enfocament i la planificació. 
 
En el segon grup la PAC 2, crearem el disseny de l’aplicació a nivell 
funcional, tindrem els primers wireframes i el disseny tècnic. 
 
El tercer grup fa referència a la PAC3, que es on principalment s’hi 
realitza el desenvolupament de l’aplicació, dividit en dos grans apartats, 
que es treballaran a l’hora, el desenvolupament de l’aplicació i el 
desenvolupament del backend. També, en el desenvolupament es faran 
proves de l’aplicació. 
 
En l’últim grup, l’entrega final acabarem amb retocs en el 
desenvolupament que puguin sorgir, analitzarem i comprovarem els 
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resultats obtinguts en el desenvolupament i es prepara la presentació i el 
vídeo de presentació. 
 

 
Il·lustració 3: Diagrama de Gantt 

 
 
La dedicació serà 1h diària entre setmana, i els cap de setmana 2 - 3 h 
diàries.  
 
La dedicació total per la realització del projecte serà  
 

PAC 1 12h 

PAC 2 24h 

PAC 3 140h 

Entrega Final 35h 

Sumatori 210h 

 
 

1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 

El producte final serà una aplicació Android funcional, la seva memòria 
amb els objectius i fases de creació i procés de desenvolupament i la 
presentació amb un resum i les fases més destacades. També, 
s’inclourà un vídeo fent una presentació del projecte. 
 
El codi de l’aplicació i backend serà lliurat com a part de lliurables. 

 
 

1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 
 

En els següents capítols veurem una visió més tècnica.  
 
En el capítol 2 veurem l’anàlisi a nivell funcional, on es treballarà amb 
wireframes. S’analitzaran i detallaran tots els requeriments i el flux entre 
ells. 
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En el capítol 3 es fa referència en el disseny tècnic, on es veurà en més 
detall el llenguatge de programació, la utilització de les API entre d’altres. 
 
En el capítol 4 veurem la implementació de l’aplicació, el seu 
desenvolupament. 
 
Per acabar, tindrem l’apartat amb conclusions i seguidament la 
bibliografia. 
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2. Disseny i arquitectura 
 

2.1 Usuaris i context d’ús 
 

El sistema tindrà dos rols d’usuaris molt diferenciats però qualsevol 
persona podrà formar part d’ambdós. 
 
Per a la recerca dels rols dels usuaris he realitzat una indagació 
mitjançant la observació del context. Amb aquesta indagació podem 
veure els resultats analitzant les mancances actuals en un estudi real. 
 
Per a la realització d’aquest estudi, assistiré a concessionaris de venda 
de vehicles automòbils, per obtenir informació de vehicles, cercant quina 
documentació en format paper obtinc, com em donen aquesta informació 
i com puc agrupar-la i gestionar-la.  

 

2.1.1 Rol de l’usuari: 

 

 
Il·lustració 4: Fitxa de interessat 

 
En Joaquim ha assistit a 4 concessionaris, en cada un d’ells li han 
facilitat un catàleg dels vehicles vistos, amb la seva informació des de 
característiques, acabats i motoritzacions. En la visita de 4 
concessionaris ha obtingut 5 catàlegs i un total de 183 pàgines en color.  
Donat aquest punt, podríem haver evitat la impressió i cost d’aquestes 
catàlegs fent ús de la nostra aplicació. L’empresa obtindrà un benefici 
econòmic (impressió) i a l’hora, estarà contribuint al medi ambient.  
 
Per a la gestió com a usuari, l’interès d’en Joaquim era principalment la 
recaptació de informació de vehicles. Evitar haver de portar 5 revistes i 
com a part positiva, ho tindria tot organitzat en una aplicació, que podria 
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accedir al catàleg en qualsevol moment i localització només tenint 
connexió a internet.  
 
La informació dels vehicles es pot trobar a la pàgina del fabricant, tot i 
que si aquesta informació la tingues amb accés de forma ràpida en una 
aplicació que gestioni directament les difusions tindríem la capacitat 
d’accedir-hi més fàcilment. No haig de facilitar el numero de telèfon a 
ningú i només unir-me a un canal de difusió. Per fer-ho però, necessito 
disposar de un smartphone i coneixements bàsics, el flux d’ús de 
l’aplicació es molt senzill. 
 
Per accedir a un canal de difusió, ho podria fer mitjançant codi QR, tot i 
que també, podré entrar el grup per ubicació (cercant grups creats a la 
zona) o mitjançant un codi de grup. Un cop estigui al grup obtindré tota la 
informació compartida instantàniament.  

 

2.1.2 Rol del venedor 

 

 
Il·lustració 5: Fitxa de venedor 

 
En aquest cas la venedora Marta Plana, gestiona les vendes, a banda de 
gestionar el equip, també es venedora. En aquestes tasques, a cada 
usuari que esta interessat en un vehicle, li ofereix un catàleg en format 
paper que conté les seves característiques.  
 
Com a venedora, tindria el rol d’administrador del grup en la aplicació, on 
hauria de crear un grup i afegir la informació que volguí compartir. 
Aquesta informació podran ser catàlegs en PDF, imatges, fitxes 
informatives, llistat de tarifes...  
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Per a fer la gestió fàcil, imprimiria uns codis QR en format A4 per millorar 
que els usuaris puguin unir-se fàcilment a l’hora d’unir-se al grup de 
difusió. 
 
Com creadora del grup, també podrà afegir altres administradors (altres 
venedors per exemple).   
Aquets altres venedors tindran les mateixes capacitats que el creador, 
afegir informació al grup.  
 
Aquest aplicació pot ser funcional en molts escenaris d’ús, aquest cas es 
un escenari que implica la venda i promoció, però també es funcional en 
obres de teatre, fires, congressos, oficines de turisme... 

 
 

2.1.3 Resultats de la indagació 

 
Mitjançant un anàlisis de context com a mètode de indagació hem 
descobert que l’aplicació ha de ser ràpida, fet que obrir l’aplicació i 
escanejar un QR sigui gairebé instantani.  
 
 
També ha de ser senzill la creació de grup i afegir usuaris 
administradors. El venedor no vol haver d’aprendre procediments 
dificultosos per tal de afegir informació. 
 
Ha de ser fàcil poder exportar el codi QR per imprimir-lo en un paper per 
tal de que els usuaris puguin unir-se fàcilment. Escanejar el codi QR des 
de la pantalla d’un altre dispositiu no és del tot funcional en alguns 
casos. 

 

2.2 Disseny conceptual 
 

2.2.1 Escenaris d’ús: 

 
Visió de usuari: 

 
En el primer concepte, podem referir-nos a la anàlisis realitzat al punt 2.1 
des el punt de vista de l’usuari que ha anat a demanar informació de un 
vehicle. 
 
La necessitat principal de l’usuari es la obtenció de informació. Aquesta 
informació es normalment en format paper/tríptic/catàlegs que descriu el 
producte i/o productes. L’objectiu es obtenir la informació en format 
digital de forma senzilla, d’aquesta forma, tindré accés a aquesta 
documentació des de qualsevol punt i fent un bé al medi ambient. 
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Per a poder fer ús de la aplicació, primer haure d’haver-me registrat amb 
un nom, un cognom i un correu electrònic i una contrasenya. Un cop hagi 
realitzat el registre, hauré de passar una verificació per correu electrònic 
per tal de validar l’usuari. 
 
Un cop validat l’usuari, podrem accedir a l’aplicació on veurem el llistat 
de grups que ens haguem afegit, per defecte cap grup. Tindrem un boto 
per unir-nos a un nou grup i la opció de crear-ne un.  
 
 
 
Ens apareixerà una pantalla indicant les diferents opcions disponibles 
per unir-se: 

- Escanejar codi QR: S’obrirà la càmera del dispositiu que farà 
la lectura d’un codi QR, l’aplicació validarà el codi QR i 
l’afegirà al grup. 
 

- Ubicació: Cercant en la ubicació del dispositiu, apareixerà una 
llista dels grups de la zona on fàcilment et podràs unir amb un 
clic. 

 
- Codi: Una pantalla on podràs unir-te amb un codi de grup 

generat per el creador. 
 
En aquest cas, farem l’escaneig de un codi QR que te el venedor. 
 
Un cop unit a un grup, apareixerà en el llistat amb tots els grups. Fent 
clic sobre el nou grup hi accedirem al detall. 
 
Al detall del grup hi tindrem accés a tots els recursos compartits al grup, 
aquets recursos hauran set afegits per el creador o els administradors 
designats per aquest. 

 
 
Visió de creador: 
 

El venedor / presentador / comercial té la necessitat de vendre els seus 
productes i poder oferir a l’interessat més informació per aconseguir la 
seva fidelitat. D’aquesta forma, ofereix al client un catàleg/tríptic 
informatiu. El venedor per facilitar aquesta feina oferirà a l’usuari una 
nova forma de compartició i que de forma senzilla tindrà accés a aquesta 
documentació. 
 
L’ús de l’aplicació per el venedor és el següent: 
 
El venedor haurà de registrar-se de la mateixa forma que ho ha realitzat 
l’usuari. Un cop registrat, des de la opció de crear podrà crear un nou 
grup.  
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Per a la creació del grup, accedirà a una nova pantalla on podrà afegir 
informació del grup (Nom i descripció) i una imatge.  
 
Un cop creat el grup podrà afegir contingut ja sigui en format text o 
documents (Imatges, PDFs, docx, xlsx...). Els usuaris creadors i els 
assignat com administradors podran eliminar contingut i afegir-ne. 
 
També, veurà un llistat amb tots els membres del grup identificats per 
nom i cognom. Com a creador des del llistat de grups, podrà afegir 
membres com a administrador i també  podrà eliminar usuaris del grup. 

 

2.2.2 Flux d’interacció 

 
En la següent imatge podem veure el flux d’interacció. 

 

     
     Il·lustració 6: Flux d’interacció 
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En el flux d’interacció podem veure les accions que realitza l’usuari i els 
diferents camins per aconseguir una sola acció. Des de cada acció pots 
accedir a altres accions evitant camins innecessaris.  
 
L’inici del camí es el punt verd, on accedim a l’obertura de l’aplicació. En 
aquest pas, estarem a la pantalla d’inici on ens demanarem si tenim 
usuari per iniciar sessió o hem de crear un. En aquest punt s’obren dos 
camins separats, un es el de registre i l’altre es el funcionament de 
l’aplicació amb el llistat de grups, el seu detall, les opcions de crear un 
grup o unir-se a un. Des de qualsevol punt podem accedir al punt vermell 
que seria el final, ja sigui tancant la aplicació o acabant la interacció. 
 
 

2.3 Prototipatge 

2.3.1 Sketches  

 
Aquets són els primers sketches creats, aquesta versió conté fet a ma 
alçada les primeres idees de la interfície de l’aplicació. On es veu 
principalment per sobre el funcionament . 

 
 
 

1. En aquest sketch, veurem la pantalla de iniciar sessió. 
Dos camps per escriure, un serà el correu de l’usuari i 
l’altre la contrasenya. Dos botons d’acció, un per 
iniciar sessió amb els camps anteriors omplerts, i un 
altre per registrar. El boto de iniciar sessió et portarà a 
l’sketch nº 2, en canvi, el boto de registrar portarà a 
l’sketch nº 9. 
 
 
 
 
 
 

2.  En aquesta segona pantalla, veurem un 
llistats amb tots els grups de l’usuari. On es 
mostrarà una imatge de grup, nom del grup. 
Des d’aquesta pantalla podrem executar 
dues accions, una serà la de unir-se a un 
grup, a la part superior dreta, aquest acció 
ens portaria a la imatge nº 6. L’altre acció que 
podem fer és crear un grup, que és el botó 
dret de la part inferior dreta. Aquesta acció 
ens portarà a l’sketch amb el nº 3. Fent una 
pulsació sobre el grup, accedirem al seu 
detall, l’sketch nº 4. 
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3. En aquesta pantalla podrem crear un grup. Ens apareix 
un formulari amb 3 camps, nom grup, descripció i un 
camp per afegir una imatge. A la part inferior ens 
apareixerà el boto de crear que ens portarà al sketch nº 
2.  

 
 
 
 
 
 

4.  En aquesta imatge tenim el 
detall de un grup. On hi veurem els fitxers 
compartits, i en cas de ser administradors, el 
botó de veure usuaris del grup i d’afegir 
contingut el grup. Des de la opció visualitzar 
membres del grup accedirem a l’sketch nº 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. En aquest sketch, tenim la visualització de otts els 
usuaris del grup. Podem eliminar usuaris del grup i 
també podem fer-los administradors perque hi 
poguin afegir contingut. 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Des d’aquest sketch, tindrem les opcions per 

unir-nos a un grup. Ens permet escollir entre 
unir-nos per QR on s’obrirà la càmera per fer 
la lectura. També, podem unir-nos per 
ubicació, cercant grups creats per la zona 
utilitat el GPS del dispositiu, i també, 
mitjançant el codi del grup. Si seleccionem 
unir-nos per ubicació anirem a l’sketch nº 7. 
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7. Des d’aquesta pantalla podem visualitzar grups 
creats properament a la ubicació actual que marca 
el GPS del dispositiu. Si seleccionem les marques 
podrem afegir-nos al grup. 
 
 
 
 

 
8. Aquesta pantalla va 

lligada a l’sketch nº 4. Es la mateixa pantalla, 
la única diferència es la visió d’un usuari en 
comptes de la visió d’administrador. No tenim 
opció per visualitzar la llista de membres ni 
tampoc la opció de afegir-hi contingut. Tenim 
la opció només de visualitzar contingut 
compartit i de sortir del grup. 

 
 
 
 
 

 
 

9. Des d’aquest sketch, se’ns mostra un formulari per 
iniciar la creació d’un usuari. Ens demana el correu 
electrònic, un nom complet i la contrasenya (i la 
verificació d’aquesta.) Ens mostra el boto registrar 
que ens tornarà a la pantalla d’iniciar sessió. 

 
 
 
 
 
 
  



15   

2.3.2 Prototips d’alt nivell 

 
Amb la creació dels prototips d’alt nivell tindrem una visió més concreta 
del que serà l’aplicació. Veurem ja amb components més reals 
l’aplicació.  
 
Aquets prototips són creats des de l’aplicació Justinmind prototyper. Amb 
aquesta eina podem realitzar prototips incloent navegació entre 
pantalles. Aquesta implementació esta feta i es possible fer proves en el 
seu entorn públic aquí: 
https://www.justinmind.com/usernote/tests/51639893/51640526/5164052
8/index.html 
 
 

 
Il·lustració 7: Prototips alt nivell 

 
Amb aquets prototips d’alt nivell, podem revisar que s’apliquen totes les 
funcionalitats de la aplicació, que el seu flux de funcionament es el 
correcte i també, que totes les funcionalitats estiguin correctament 
implementades i enllaçades tal com hem vist al punt 2.2.2 – Flux 
d’interacció. 

 
 

https://www.justinmind.com/usernote/tests/51639893/51640526/51640528/index.html
https://www.justinmind.com/usernote/tests/51639893/51640526/51640528/index.html
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2.4 Avaluació 
 

Per tal d’avaluar els prototips creats, es farà un ús iteratiu amb altres 
usuaris que vulguin col·laborar.  
 
Aquets usuaris se’ls hi donarà accés al “Justinmind prototyper” on 
podran provar els dissenys fets, en aquets dissenys veuran les 
funcionalitats implementades i on podran fer un ús del flux. 
 
Es realitzarà un test als usuaris on es demanarà: 
  

- Què et sembla el disseny? Canviaries alguna cosa? 
- Sense tenir coneixement de l’aplicació, t’ha semblat fàcil fer-

ne ús? 
- Trobes a faltar alguna funcionalitat? 

 
El rol de usuaris que provaran els prototips seran un rol d’un usuari que 
esta en cerca de informació i també es realitzaran proves amb rol de 
proveïdor de informació ja sigui venedors, presentadors d’esdeveniments 
entre d’altres per a poder obtenir feedback de tots els rols en que va 
dirigida. 
 
  
Amb aquest ús, es detectaran mancances en l’aplicació i també en els 
dissenys. En la iteració es veurà també que l’aplicació sigui accessible i 
fàcil d’utilitzar. 

 

2.4.1 Resultats obtinguts en la valoració 

 

2.4.1.1 Primer perfil avaluat 

 

Rol Programador Informàtic 

Edat 27 anys 

Experiència laboral 4 anys com a programador 

Residència Barcelona 

 
Resultats obtinguts: 
 
Què et sembla el disseny? Canviaries alguna cosa? 
 
 

- Amb sembla un disseny minimalista, fàcil d'utilitzar i de cara a 
l'usuari molt intuïtiu. L'únic que canviaria és el to del color principal 
de l'aplicació per la resta em sembla un bon disseny. 
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Sense tenir coneixement de l’aplicació, t’ha semblat fàcil fer-ne ús? 
 

  
- Si que em sembla una aplicació fàcil de fer-ne ús ja que a primera 

vista sembla una aplicació amb bona experiència per l'usuari i amb 
bona usabilitat per aquest.  

 
Trobes a faltar alguna funcionalitat? 

 
 

- Trobo a faltar un llistat de la visualització del GPS. 
 

2.4.1.2 Segon perfil avaluat 

 

Rol Administrativa – Gestió Fires 

Edat 47 anys 

Experiència laboral 6 anys gestió esdeveniments en fires 

Residència Vic 

 
Resultats obtinguts: 
 
Què et sembla el disseny? Canviaries alguna cosa? 
 

- El disseny es correcte, trobo que l’aplicació pot ajudar-nos a 
gestionar la informació que nosaltres oferim a les fires. Sempre 
donem fulletons publicitaris i també oferim globus o altre tipus de 
publicitat. Modificaria l’enviament de la documentació perquè 
també permeti enviar text i no només adjuntar documentació. 

 
Sense tenir coneixement de l’aplicació, t’ha semblat fàcil fer-ne ús? 
  

- Tot i que el prototip es molt bàsic, permet seguir el flux de forma 
fàcil. 

 
Trobes a faltar alguna funcionalitat? 
 

- Com he comentat abans, poder no només afegir documents, ja 
sigui text o potser fins i tot enquestes, per conèixer més els 
usuaris membres de un grup. 
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2.4.1.3 Conclusions dels perfils 

 
Després de obtindré una avaluació de un perfil per a cada rol, podem 
extreure que els funcionament de l’aplicació es el correcte tot i que es 
poden afegir futures funcionalitats a l’aplicació que permetin de una 
forma millorar l’experiència de l’usuari que rep la informació i també de 
l’usuari que comparteix aquesta. 
 
La capacitat que ens ofereix la aplicació es de poder ampliar amb futures 
funcionalitats, adaptant-se a més perfils d’usuaris, rols i tipologies d’ús. 
 
La fase d’avaluació ens ha ajudat a reconfortar la utilitat de l’aplicació ja 
que tots els usuaris tot i tenir punts de vista diferents, han vist la idea 
com a interessant animant el desenvolupament i publicació d’aquesta. 

 

2.5 Nom de l’aplicació 
 

El nom de l’aplicació és Sharez, és una paraula creada formada de la 
unió de la paraula “Share”, compartir en anglès, i també, la paraula “Ez” 
que significa fàcil en llenguatge no col·loquial.  
 
Podem veure més informació de “Ez” al punt [11]. 
 
Aquesta unió de paraules fan que el nom de l’aplicació traduït sigui 
“compartir fàcilment”. Això ens permet tenir una descripció del que fa 
l’aplicació directament al nom. 
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3. Disseny tècnic 
 

3.1 Disseny de la base de dades 
 

Farem ús de MongoDB, que directament no es una base de dades 
estructural, tot i que si que hi ha referencies entre objectes. 
 
El model de dades és el següent: 
 

User 

Nom Camp Tipus Dada Descripció 

Email String Email de l’usuari 

Password String Contrasenya de l’usuari 

Token String Token per mantenir la 
sessió, generat 
aleatòriament en l’inicia de la 
sessió. 

Full_name String Nom complet de l’usuari, 
omplert en la fase de 
registre. 

Active Boolean Si l’usuari està o no actiu, 
comprovat en el moment 
d’iniciar sessió. 

 

Message 

Nom Camp Tipus Dada Descripció 

Text String Text que conté el missatge 

Document Buffer Camp de tipus buffer que 
conté el fitxer 

User {User} Referència cap a la Taula 
Usuari, per conèixer l’usuari 
que ha enviat el missatge. 

 
 

Group 

Nom Camp Tipus Dada Descripció 

Name String Nom del grup 

Logo Buffer Logo del grup 

Location String String que conté les 
coordenades del grup. 

Messages {Messages} Llista que conté el nombre 
de missatges enviats al grup. 
Fa referència a la taula 
Message. 
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Group_Members 

Nom Camp Tipus Dada Descripció 

User {User} Referència cap a la Taula 
Usuari, per fer la relació entre 
usuari i grup. 

Group {Group} Referència cap a la Taula 
Grup, per fer la relació entre 
usuari i grup. 

Is_admin Boolean Booleà per saber si l’usuari 
es administrador al grup. 

Is_Creator Boolean Booleà per saber si l’usuari 
es el creador del grup. 

 
 

3.2 Disseny de l’arquitectura de l’aplicació 
 

L’aplicació Android farà us de una arquitectura MVVM. 
 
MVVM es Model – View - ViewModel, que ens permet separar la lògica 
de negoci amb la interfície d’usuari dividint amb 3 components. 
 
La View seria la vista, on es defineix amb XML la estructura. Hi ha 
assistent gràfic per evitar l’utilització de XML, on converteix l’XML cap a 
diferents opcions més gràfiques. 
 
El ViewModel és el punt de l’aplicació que conté tota la lògica entre les 
dades del Model i la seva presentació a la View. Seria com la capa 
d’entremig.  
 
El Model contindrà totes les dades de domini de l’aplicació, per exemple, 
un model podrien ser les dades de un Grup en la nostra aplicació o 
l’estat de la sessió de l’usuari. 
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3.2.1 Diagrama UML del Model 

 
En la següent imatge podrem veure el model de l’aplicació. Totes les 
seves classes de dades, amb les seves relacions. Podem veure els seus 
atributs amb la seva corresponent tipologia de dada. 

 
Il·lustració 8: UML Model aplicació 

 
 
 
 

3.3 Disseny de l’arquitectura del backend 
 

L’aplicació backend farà servir una estructura dividint els fitxers de 
model, els de publicació de les APIs i els fitxers de lògica.  
 
Hi haurà fitxers de configuració on hi haurà els paràmetres de connexió a 
la Base de Dades, els paràmetres de publicació de l’API i també altres 
configuracions de les llibreries que s’utilitzaran.  
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3.4 Casos d’ús 
 

A continuació veurem una llista dels casos d’ús de l’aplicació.  
 

Identificador CU-001 

Nom Creació d’usuari 

Prioritat Alta 

Descripció Pantalla per la creació d’usuari que contindrà els 
següents camps de introducció de text: 
 

• Nom complet 

• Correu electrònic 

• Contrasenya 

• Validació de la contrasenya 
 
També apareix un botó d’acció per crear l’usuari que 
realitzarà l’enviament d’aquestes dades per la creació 
de l’usuari. 
 

Actors L’usuari 

Pre-Condicions L’usuari no està registrat ni té la sessió iniciada. 

Iniciat per  L’usuari ha premut el boto Registrar de la pantalla 
principal. 

Flux L’usuari omple les dades i realitza el boto registrar. Les 
dades son enviades al servidor mitjançant la seva API. 
 
El servidor valida que l’usuari no estigui registrat i 
retorna si ha anat bé la creació de l’usuari. 
 
S’hi ha anat bé, l’aplicació et redirigeix a la pantalla 
principal. 

Post-Condicions L’usuari es persistit a la base de dades permeten l’inici 
de sessió. 

Notes - 

 

Identificador CU-002 

Nom Iniciar sessió 

Prioritat Alta 

Descripció Pantalla per iniciar sessió a la aplicació. Apareix una 
pantalla amb els següents camps d’entrada de dades: 
 

• Correu electrònic 

• Contrasenya 
 
També apareix un botó d’acció per realitzar l’inici de 
sessió i també un altre per accedir a la pantalla de 
registre d’usuari. 
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Actors L’usuari 

Pre-Condicions L’usuari no té la sessió iniciada. 
 

Iniciat per  L’usuari ha accedit a l’aplicació des de el sistema 
operatiu. 

Flux L’usuari introdueix les dades i prem el boto Iniciar 
sessió. 
 
L’aplicació envia les dades al servidor i aquest valida les 
credencials i retorna un token si es correcte. En cas que 
no, retorna un error. 
 
L’aplicació rep el token que farà servir per enviar a cada 
crida a l’API validant l’usuari d’origen. 

Flux Alternatiu L’usuari prem el boto registre accedint al CU-001. 

Post-Condicions L’aplicació emmagatzema aquest TOKEN a la memòria 
del dispositiu. 

Notes - 

 
 

Identificador CU-003 

Nom Llistat de Grups 

Prioritat Normal 

Descripció En aquesta pantalla es mostra el llistat de grups que té 
l’usuari, per defecte, cap grup. 
 
L’usuari des d’aquesta pantalla podrà accedir al detall 
de grups i també, crear i unir-se a un grup per els botons 
d’acció. 

Actors L’usuari 

Pre-Condicions L’usuari té la sessió iniciada.  
 

Iniciat per  L’usuari ha accedit a l’aplicació des de el sistema 
operatiu. 

Flux L’usuari obté els grups del servidor que seran mostrats. 
Un cop rebuts, els imprimeix mostrant la seva imatge i la 
seva descripció. 
 
Si l’usuari prem el nom del grup, accedirà al detall del 
grup. 

Flux Alternatiu Si l’usuari prem el botó amb el “+” de la part inferior 
podrà accedir a la pantalla de creació d’un grup. 
 
Si l’usuari prem el botó de “Unir-se a un grup” de la part 
superior, podrà accedir a la pantalla per unir-se a un 
grup. 
 

Post-Condicions - 

Notes - 
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Identificador CU-004 

Nom Unir-se a un grup 

Prioritat Normal 

Descripció Aquesta pantalla mostrarà les opcions per unir-se a un 
grup.  
 
Les tres opcions disponibles són: 

• Escaneig codi QR 

• Introducció manual de codi 

• Grups propers a la zona 
 

Actors L’usuari 

Pre-Condicions L’usuari té la sessió iniciada  
 

Iniciat per  L’usuari ha accedit des de la pantalla detall de grup a 
accedit a Unir-se a un grup. 

Flux L’usuari selecciona la opció que vol fer per unir-se a un 
grup. 
 
Si selecciona codi QR: 

• S’obrirà la càmera del dispositiu per escanejar un 
codi QR.  

Si selecciona codi manual: 

• L’usuari introduirà en un camp de text el codi. 
Si selecciona ubicació GPS: 

• S’obrirà una nova pantalla accedint a “Unir-se a 
un grup per GPS”. 

 
L’aplicació farà l’enviament de la informació del grup. El 
servidor validarà que la informació rebuda es d’un grup 
existent i afegirà l’usuari al grup. 

Flux Alternatiu - 

Post-Condicions L’usuari serà membre del grup. 

Notes - 

 
 

Identificador CU-005 

Nom Unir-se a un grup mitjançant GPS 

Prioritat Baixa 

Descripció Aquesta pantalla mostrarà un mapa fent ús del GPS de l 
dispositiu. Mostrarà per cada grup creat un símbol de 
GPS on si l’usuari i fa click, podrà unir-se al grup. 
 

Actors L’usuari 

Pre-Condicions L’usuari té la sessió iniciada  

Iniciat per  L’usuari ha accedit des de la pantalla Unir-se a un grup 
seleccionant la opció de ubicació GPS. 

Flux L’usuari seleccionarà una marca del mapa. 
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Aquesta marca mostrarà un pop up amb el nom del grup 
i un boto per permetre unir-se al grup. 

Flux Alternatiu - 

Post-Condicions L’usuari serà membre del grup. 

Notes - 

 

Identificador CU-006 

Nom Detall d’un grup 

Prioritat Alta 

Descripció Aquesta pantalla mostrarà el detall de missatges enviats 
d’un grup. 
 
Mostrarà tots els documents compartits. Aquesta 
pantalla té doble visualització depenent si l’usuari té 
permisos d’administrador o no.  
 
Si l’usuari es administrador podrà: 

• Accedir al llistat de membres del grup 

• Afegir documents a compartir. 
 

Actors L’usuari 

Pre-Condicions L’usuari té la sessió iniciada  

Iniciat per  L’usuari ha accedit des de la pantalla Llistat de grups al 
detall de un grup. 

Flux S’obté la informació de detall d’un grup, on hi haurà la 
llista de missatges i documents compartits. 
 
Si l’usuari es administrador podrà afegir documents a 
compartir que seran enviats al servidor amb una crida a 
l’API. 
 
Si l’usuari prem un document aquest serà descarregat i 
obert  

Flux Alternatiu - 

Post-Condicions Si l’usuari es administrador i ha afegit un document 
aquest document serà afegit per a la resta d’usuaris.  

Notes Els documents seran oberts per l’aplicació per defecte 
per el tipus de document definida pel sistema operatiu. 

 
 
 

Identificador CU-007 

Nom Llistat de membres d’un grup 

Prioritat Baixa 

Descripció Aquesta pantalla mostrarà una llista de tots els membres 
del grup permeten modificar el seu rol cap a 
administrador o eliminar-lo del grup. 
 

Actors L’usuari 



26   

Pre-Condicions L’usuari té la sessió iniciada i es administrador del grup 

Iniciat per  L’usuari ha accedit des de la pantalla Detall de grup a 
veure el llistat de membres del grup. 

Flux S’obté una llista amb tots els membres del grup. 
 
Es mostrarà la llista i per a cada usuari s’hi podran fer 
dues accions, eliminar del grup o fer-lo administrador 
d’aquest.  
 
Les dos accions faran una crida a l’API per persistir la 
acció a la base de dades. 

Flux Alternatiu - 

Post-Condicions Es modificarà la assignació de l’usuari al grup ja sigui 
eliminant o realitzant la assignació com a administrador. 

Notes - 

 



27   

 

4. Implantació 
 

4.1 Backend 

4.1.1 Tecnologies utilitzades en la base de dades 

 
Per la base de dades s’ha fet servir MongoDB. Per a la seva visualització 
des d’un entorn “gràfic” s’ha instal·lat l’aplicació MongoDBCompass que 
permet veure l’estructura de les dades i fer-hi modificacions. 
 

 
Il·lustració 9: MongoDBCompass imatge 

 
Per a la utilització de MongoDB tenim diverses opcions, ja sigui fer servir 
una base de dades en el nostre entorn o fer servir un servei al cloud que 
MongoDB directament ofereix. Hem optat per la utilització de una base 
de dades local. 
 
Podem veure el detall: [7].  
 
Per obtenir l’entorn gràfic de MongoDB des de la seva pròpia pagina 
cercant per [8]. 

 

4.1.2 Tecnologies utilitzades al backend 

 
Per el desenvolupament del backend, he fet ús de node.js, des de 
l’editor WebStorm. WebStorm es un editor creat per l’empresa 
JetBrains. Fa servir la mateixa base que Android Studio per tant la 
interacció com a usuari és molt fàcil. 
 
Node.js es un llenguatge de programació basat en Javascript que permet 
crear aplicacions de forma ràpida. Es molt lleuger i opera només en un 
thread.  
 

https://www.mongodb.com/try
https://www.mongodb.com/products/compass
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Al fer servir un sol procés, té una gestió de esdeveniments per permetre 
la execució de diferents processos, jugant amb els bloquejos d’entrada i 
sortida. 
 
Al backend, he afegit les següents llibreries NPM: 
  

- Mongoose: Permet la connexió de un servei node.js cap a 
una base de dades MongoDB. 
 

- CORS: Permet rebre crides REST per a usuaris d’altres 
dominis/IPs. 

 
- Express: Utilitzat per la creació del servidor REST, publica 

mètodes cap a URLs. 
 
- Body-Parser: Permet convertir objectes de dades de Node 

cap a JSON i al revés, seria el GSON de mongo. 
 
- Multer: Permet rebre, emmagatzemar i tractar fitxers. 

 
 
NPM es el gestor de paquets que utilitza el node.js. El seu nom indica 
(Node Package Manager). 
 
Per afegir les llibreries al node, podem fer-ho mitjançant la comanda 
“npm install NOM_PAQUET”. Si ja ho tenim definit en el fitxer 
Package.json només seria descarregar-les amb un “npm install”.  Si 
afegim el paràmetre -g a la comanda de install, instal·larem la llibreria 
globalment, ideal si farem servir la mateixa llibreria per més aplicacions 
ja que evitarem ocupar espai del disc. 
 
El llistat del llibreries el podem veure en el fitxer package.json del 
backend, en la següent imatge podrem veure les versions. Aquestes 
entrades es generen automàticament.  
 
Les llibreries es descarreguen dins la carpeta node_modules del 
projecte.  
 

 
Il·lustració 10: Dependències package.json 
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4.1.3 Estructura codi font del backend 

 
El backend el tenim estructurat com veurem en la següent il·lustració: 

 
Il·lustració 11: Estrcutura backend 

 
En la carpeta config, tenim el fitxer amb la configuració de la base de 
dades. Conté la seva direcció, port i també el nom de l’esquema. 
 
En la carpeta models, conté el model de base de dades definit al punt 
3.1. Cada taula es un fitxer, que conté la definició dels seus atributs i 
també el tipus d’atribut. Podem veure en el següent exemple, la definició 
de la classe Missatge: 

 
Il·lustració 12: Definició model missatge 

 
En la carpeta controllers, conté les funciones que gestionen la lògica, 
gestionen les crides a la base de dades, tractament de variables, 
comprovacions, validacions.. entre d’altres. 
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En la carpeta routes, hi tenim la definició de l’api, les seves URLs 
d’entrada i les crides cap al controlador definint la classe per validar el 
token. 
 
En la carpeta utils, hi tenim dos classes que s’utilitzen arreu de 
l’aplicació. Una es la funció makeid, que genera aleatòriament un string, 
utilitzat per la generació del token. També hi tenim el validador del token, 
que actua com a servei middleman entre la definició de la ruta i 
l’execució del seu controlador.  
 
En la carpeta uploads, hi tenim els fitxers que l’usuari ha pujat, ja siguin 
logos de grup o fitxers compartits. 
 
La carpeta node_modules es genera automàticament amb les llibreries 
que node instal·la. 
 
En la carpeta docker, hi tenim la definició perquè l’aplicació poguí 
funcionar en un contenidor de tipus docker.  
 
En l’arrel, hi tenim el fitxer server.js, que és el fitxer d’execució de 
l’aplicació. Aquest fitxer conté tota la inicialització dels serveis, plugins, 
definició de variables, creació del model de dades a la base de dades, la 
connexió cap aquesta entre d’altres. 

 

4.1.4 Tests del backend 

 
Per a fer proves dels serveis de l’api, des de l’aplicació postman s’han 
creat una seria de casos de prova per comprovar el correcte 
funcionament de l’api.  
 
En la següent imatge podem veure una crida a l’api. Per poder fer una 
crida, hem de definir les capçaleres de la petició i el seu “body”, el cos de 
la petició. 
 

 
Il·lustració 13: Crida postman test API 

 
Podem veure que es una crida de tipus POST. L’adreça conté un 
paràmetre que seria l’identificador de grup. El cos de la petició es un text 
i un document. Aquesta crida serveix per afegir contingut al grup que 
conté el paràmetre. Com a capçalera d’aquesta petició li hem hagut 
d’afegir el token per comprovar l’usuari que ha realitzat aquesta petició. 
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4.2 Aplicació Android 

4.2.1 Tecnologies utilitzades a l’aplicació 

 
Per a la implantació del projecte s’ha realitzat ús de diferents tecnologies 
i llenguatges de programació. 
 
Per a la part de l’aplicació, s’ha fet ús de l’IDE Android Studio, 
mitjançant el llenguatge de programació Kotlin. Android Studio és l’únic 
editor natiu d’Android, disposa d’actualitzacions constants i interacció 
amb l’últim SDK, per tant, es el més adient per la creació de una 
aplicació nativa. 
 
Android Studio es un IDE que utilitza de base l’IntellIj, un IDE molt 
avançat creat per JetBrains. 
 
Per defecte, una aplicació Android ja té moltes llibreries incloses en el 
seu SDK, tanmateix, he afegit les diferents llibreries: 
 

- GSON: Permet convertir un JSON cap a un Objecte Kotlin, 
facilita l’ús de JSON ideal per d’utilització de APIs. 
 

- OKHTTP3: Permet fer ús de crides REST, ja siguin de Tipus 
GET, POST; PUT, DELTE o OPTIONS cap a una API. 

 
- MLKIT – Barcode-scanning: Llibreria de google, de la secció 

de “Machine learning”.  
 

Per afegir aquestes llibreries he hagut d’afegir una dependència en el 
fitxer build.gradle, perquè es descarreguin les dependències dels 
repositoris. En la següent imatge podem veure les llibreries afegides com 
a dependència. 
 

 
Il·lustració 14: Dependències build.gradle 

 
Podem obtenir Android Studio d’aqui [9] 
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4.2.2 Estructura codi font de l’aplicació 

 
El codi de l’aplicació el tenim estructurat en diferents carpetes, que ens 
permeten dividir les funcionalitats per la tasca que realitzen. Ja siguin 
activitats, models o classes utilitàries. 
 

 
Il·lustració 15: Estructura codi aplicació 

 
En la carpeta data, hi tenim les classes necessàries per les diferents 
funcionalitats. Hi definim les Constants de l’aplicació (URLs de l’API), 
analitzador de imatge per fer la lectura del QR, classes necessàries per 
el login entre d’altres. 
 
En la carpeta model, tenim la creació de les classes necessàries que 
obtenim de l’api. Hi definim els camps de les taules, inclou el seu tipus 
de dades. Aquestes classes son construïdes amb la llibreria GSON que 
ens converteix el JSON que obtenim de l’API cap a la creació de la 
classe. 
 
En la carpeta “presentar” hi tenim les classes necessàries per gestionar 
la impressió de llistes en l’aplicació. Són 3 llistes de dades, una seria la 
llista de grups en la pantalla principal, l’altre seria la llista de missatges 
dins de un grup i la última la llista de usuaris que estan en un grup. 
 
En la carpeta de projecte hi tenim tota la llista d’activitats que són les 
següents: 
 

- CreateGroupActivity: Activitat que s’encarrega de la creació 
de un grup. S’encarrega de crear la pantalla de crear un grup i 
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realitzar la petició de creació de grup a l’API. La seva vista en 
XML esta definida a activity_create_group.xml. 
 

- DetailActivity: Activitat que obté la llista de missatges i els 
imprimeix per pantalla. Aquesta activitat referencia també al 
MessagesAdapter que s’encarrega de imprimir aquests valors 
en la recyclerView. La seva vista en XML esta definida a 
activity_detail.xml 

 
- JoinGroupActivity: Activitat que crea una petita vista que 

permet a l’usuari introduir un codi de grup amb un botó 
d’enviament però també permet accedir a l’activitat per fer la 
lectura del codi QR. L’aplicació realitza una petició de unir-se 
a un grup i retorna a la pantalla principal. La seva vista en 
XML esta definida a activity_join_group.xml. 

 
- MainActivity: Activitat principal, conté la pantalla de la llista 

de grups que obté de la API. Aquesta activitat permet accedir 
a la pantalla de DetailActivity i JoinGroupActivity. Aquest 
activitat fa ús de GroupAdapter per imprimir la llista de grups. 
La seva vista en XML esta definida activity_main.xml 

 
- ReadQRActivity: Activitat que s’encarrega de obrir la càmera 

i fer la lectura de un codi QR. L’aplicació realitza una petició 
de unir-se a un grup i retorna a la pantalla principal. La seva 
vista en XML esta definida a activity_read_qr.xml 

 
- RegisterActivity: Activitat que s’encarrega de registrar a un 

usuari. Mostra un formulari per la creació i realitza una petició 
al servidor amb les dades del nou usuari. La seva vista en 
XML esta definida a activity_register.xml 

 
- UsersActivity: Activitat que s’encarrega de mostrar una llista 

de tots els usuaris per realitzar una eliminació de un usuari del 
grup o convertir un usuari com administrador. Per mostrar la 
llista d’usuaris fa ús de UsersAdapter. La seva vista en XML 
esta definida a activity_users.xml. 
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4.2.3 Proves de l’aplicació 

 
Durant el desenvolupament s’han anat fent proves en dos dispositius. Un 
es l’emulador per defecte d’android, que es l’emulació de un Google 
Pixel 3. 
 
Per fer proves en un dispositiu real, he fet servir un OnePlus 8T. 
 
Amb aquestes proves hem pogut resoldre diversos errors de 
implementació i millorar les diferents funcionalitats. 

4.2.3 Creació de tests de l’aplicació 

 
S’ha creat un test bàsic per comprovar el correcte funcionament de la 
funció login. El que fa el test es comprovar que després de cridar a la 
funció login s’ha eliminat el token de la memòria de l’aplicació. 
 

 
Il·lustració 16: Tests unitaris aplicació 

 
Després de cridar a la funció logout, comprovem que el token es un 
string buit i retornem la resposta del test. 
 
Aquest test fa ús de la tecnologia JUNIT. Podem veure més informació 
dels tests a [10] 

 
 

4.3 Revisió de la planificació 
 

Hi ha hagut una desviació en la planificació inicial.  
 
El desenvolupament integra de l’aplicació i el projecte estava valorat en 
unes 210h.  
 
Donada la desconeixença de Kotlin i problemes en la lectura de un codi 
QR, la fase de implementació s’ha demorat el projecte unes 45h. Ha 
estat compensat ampliant la dedicació en la última fase. 
 
La taula amb la dedicació ha passat a ser la següent: 
  

PAC 1 12h 

PAC 2 24h 

PAC 3 160h 

Entrega Final 60h 

Sumatori 255h 
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5. Conclusions 
 

Amb la creació d’aquest projecte he aprés en l’auto organització. 
Des del primer moment he hagut de crear uns patrons de disseny per la 
creació del producte final. Aquets patrons han estat des de la definició de 
la idea, la creació de prototips, fer un anàlisis funcional i tècnic i la 
implementació de l’aplicació. Per tant, he tractat totes les fases de un 
producte. 
 
La dificultat de haver de gestionar la part de l’aplicació i backend, com a 
full-stack, és un punt afegit i a l’hora un repte, ja que has de avançar en 
els dos punts a la vegada, i també la resolució de incidències pot ser una 
tasca més dificultosa ja que existeix molta dependència. 
 
Els objectius del projecte han estat assolits en gran part, tot i que la 
planificació inicial ha estat modificada. 
 
L’únic objectiu que quedaria pendent és permetre a un usuari unir-se a 
un grup mitjançant la ubicació del GPS, per temes de temps i 
coneixement no ha estat possible realitzar aquesta funcionalitat a nivell 
de backend. Tot i així, la resta dels objectius han estat assolits, 
destacant però, que han requerit més dedicació de la planificada.  
 
Tot i tenir la idea molt clara, no ha estat gens fàcil de una idea, generar 
una aplicació amb tots els seus requeriments funcionals, interfícies, 
necessitats i funcionalitats necessàries per a la seva primera versió. 
 
La planificació i metodologia del projecte ha estat seguida, tot i que he 
tingut desviacions en la part de implementació comentades al punt 4.3. 
La metodologia no s’ha modificat i ha estat seguida des de la primera 
fase del projecte.  
 
Com a línies de futur serà principalment millorar diferents aspectes de 
l’aplicació, com finalitzar les funcionalitats pendents de GPS, i afegir 
noves funcionalitats detectades en la fase de valoració obtingudes des 
de diferents perfils. L’aplicació actualment es troba en una fase 
experimental, fet que haurà de tornar-se a versió funcional per treure-li 
suc en un context real, per tant, la publicació de l’aplicació al Play Store 
serà una de les principals fites futures.  
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6. Glossari 
 

- Android: Sistema Operatiu de codi obert basat en kernel de Linux i 
desenvolupat principalment per Google. 
 

- Android Studio: Entorn de desenvolupament per la creació 
d’aplicacions Android. 
 

- API: Conjunt de procediments que són oferts dins de una biblioteca 
per ser utilitzat per un altre programari. 
 

- Wireframe: Es un prototip on es veu l’esquelet de l’estructura de una 
pàgina / aplicació. 

 
- Backend: Aplicació a nivell de servidor.  
 
- Frontend: Aplicació a nivell de vista, el que veu l’usuari.  
 
- SDK (Software development kit): Conjunt d’eines de 

desenvolupament de programari. Ja sigui entorn de treball, 
maquinaria, programari, eines...  

 
- Machine Learning: Part de la intel·ligència artificial que permet que 

les maquines evolucionin soles, millorant el seu disseny, i millorant 
els algorismes i les diferents tècniques. 

 
- Thread: Seqüencia de tasques encadenades que executa un sistema 

operatiu. 
 
- Full-stack developer: Perfil de desenvolupador que té coneixements 

de la part “frontend” i de la part backend. 
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8. Annexos 
 

8.1 Lliurables 
 
 Els lliurables d’aquest projecte són els següents: 
 

- Codi font de l’aplicació Android 
o Carpeta android_aplication_sharez 

 
- Codi font del backend 

o Carpeta sharez_backend 
 

- Memòria en format PDF 
o TFG_memoria_ecarracedo.pdf 
 

- Vídeo de la presentació 
o TFG_video_ecarracedo.mp4 

 
- Presentació en format PPTX 

o TFG_presentacio_ecarracedo.pptx 
 

- Autoinforme d’avaluació 
o TFG_autoinforme_ecarracedo.pdf 
 

- Aplicació compilada 
o Sharez.apk 
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8.1 Manual d’execució backend 
 
  
 Per al funcionament del backend, es necessari tenir instal·lat mongoDB. 
  

Podem obtenir MongoDB d’aquí: 
https://www.mongodb.com/try/download/community 
 
També necessitem realitzar la instal·lació de Node.js. Podem obtenir-ho 
d’aquí: https://nodejs.org/en/ 
 
Un cop tenim aquests dos paquets instal·lats, ens posem dins la carpeta 
del backend des de un terminal i executem la comanda “npm install”. 
Amb l’execució d’aquesta comanda es baixaran totes les llibreries 
necessàries per el funcionament del backend de Sharez. 
 
Un cop hagi finalitzat, es moment de posar en marxa el backend, amb la 
execució de la comanda “node server.js”. 
 
Ens hauria d’aparèixer el següent missatge:  

 
Il·lustració 17: Funcionament servidor 

  

https://www.mongodb.com/try/download/community
https://nodejs.org/en/
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8.2 Manual d’execució aplicació 
  

Per l’execució de l’aplicació es necessari obrir-la amb l’Android Studio. 
Podem descarregar Android Studio d’aquí: 
https://developer.android.com/studio 
 
Un cop tenim instal·lat, obrim l’aplicació. Per defecte ja porta una 
maquina virtual per l’execució emulant un dispositiu Google Pixel 3. Un 
cop hagi acabat la importació del projecte i la descarrega de llibreries 
gradle, podràs executar l’aplicació. 
 
 
Abans però, serà necessari modificar la URL del backend que està en el 
fitxer Constants.kt, per la IP de la màquina que està executant el 
servidor. 
 

 
Il·lustració 18: API url base 

 
Un cop executada, podrem veure la pantalla principal de l’aplicació en 
l’emulador. 
 
Si conectem un dispositiu amb la depuració USB activada, podrem 
executar l’aplicació per poder-ho provar en dispositiu físic. 

https://developer.android.com/studio
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8.3 Manual d’ús de l’aplicació 
El funcionament de l’aplicació es molt bàsic, tot i així es pot seguir el manual 
per el funcionament. 

8.3.1 Creació d’usuari 

 
Al obrir la aplicació per primera vegada ens 
demanarà permisos per poder accedir a la 
càmera, necessari per unir-se a un grup per codi 
QR. 

 
 

En aquesta imatge podem veure la petició de 
permisos. Acceptem aquesta petició i entrarem a 
la pantalla de login, on directament anirem a la 
creació de l’usuari apretant el botó “Register”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustració 19: Manual - Permisos Camera 

 
 

En aquest pas introduirem els camps per a la 
creació de l’usuari. El correu, un nom complert i 
la contrasenya repetida. Al apretar el boto 
“Register” accedirem a la pantalla principal on 
podrem iniciar sessió amb l’usuari creat. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 20: Manual - Creació d'usuari 
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En aquesta pantalla hi veurem els grups que 
estem afegits o hem creat. Per defecte, no hi ha 
grups. Podem anar al menú per unir-se a un grup 
o crear un grup amb el botó més de la part 
inferior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 21: Manual - Pantalla principal 

8.3.2 Creació de grup 

Des de la pantalla principal seleccionem el botó més de la part inferior 
dreta. On accedirem ma la següent pantalla:  

 
  

 

En aquesta pantalla creem un grup, afegint 
un nom i seleccionat una imatge de la 
galeria. Un cop afegida la imatge i nom, li 
donem el botó crear i anirem a la pantalla 
principal on ens apareixerà el grup. Com 
podem veure en la següent imatge: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustració 22: Manual - Creació grup 
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8.3.3 Accedir a un grup 

 
Si fem click a la imatge / nom del grup, accedirem al grup, on podrem 
afegir contingut, visualitzar els membres i visualitzar el codi QR del grup. 

 
Per afegir contingut al grup, des de la barra inferior, seleccionem amb el 
boto més un document del dispositiu i hi afegim un text, després premem 
el botó enviar. 
 
En la següent imatge podrem veure el grup amb contingut. 
 

 
Il·lustració 23: Manual - Grup amb contingut 

 
Des d’aquesta pantalla es pot descarregar els documents compartits, 
seleccionant download file sobre del text enviat. El fitxer serà 
descarregat i executat amb l’aplicació per defecte. 

  
Si premem el boto de opcions de la part superior dreta, tindrem les 
opcions de visualitzar un codi QR, copiar el codi del grup al porta papers 
i també visualitzar els membres del grup. Si anem a visualitzar els 
membres del grup mitjançant la fletxeta superior podrem afegir usuaris 
perquè siguin administradors. D’aquesta forma podran afegir contingut al 
grup. 
 
En cas de no ser administradors del grup, només podrem visualitzar el 
contingut i sortir del grup. No podrem ni mostrar el codi QR ni la llista de 
membres. 
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8.3.3 Unir-se a un grup 

 
 Si des de la pantalla principal accedim al menú de la part superior dreta, 
 pressionem “Join group” i accedirem a la següent pantalla: 

  
 
Per accedir al grup tenim dues opcions, la 
primera, escriure un codi de grup i polsar la 
opció “Join” i la segona, és escanejar un codi 
QR. Si seleccionem codi QR ens apareixerà una 
finestra amb la visualització de la Camara per 
escanejar un codi QR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il·lustració 24: Manual - Unir-se a un grup 

 
 

8.3.3 Tancar la sessió 

 
Des de la pantalla principal podem tancar la sessió, accedint a la opció 
de logout del menú de la part superior dreta. Tancarà la sessió i ens 
portarà a la pantalla principal. 
 
 
 

 
 
 

  


