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  Resum del Treball (màxim 250 paraules):

“Administració de finques” és un projecte dintre del marc del treball de final de
grau que pretén oferir una aplicació per a dispositius mòbils Android que faciliti
i millori la comunicació entre els veïns d'una finca i el seu l'administrador.

L'administració pot atorgar-se per torn als veïns de la finca o a una empresa
externa. Sigui com sigui, sempre es produeixen retards des que un veí detecta
un problema fins que es dóna solució, a causa del sistema de comunicació
d'incidències tradicional (encàrrec telefònic, reunions periòdiques...).

El  desenvolupament  d'aquesta  eina  bé  motivat,  per  una  banda,  per  la
necessitat de millorar la comunicació d'incidències entre els veïns i i  el  seu
administrador,  proporcionant  així  un  mitjà  de  comunicació  més  directe  que
permeti reduir al màxim els retards observats amb la comunicació tradicional,
per altra banda, per la necessitat de dur un control de despeses per a veïns i
per al veïnat.
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  Abstract (in English, 250 words or less):

“Administració de finques” is a design, within the framework of the final grade
work, that aims to provide an application for  Android mobile devices to make
easy  and  improving  communication  between  neighbors  and  their
neighborhood's administrator.

The management of the neighborhood may be granted in turn to a neighbor of
the neighborhood or to an external company. In any way, long delays occurs,
since a  neighbor  detects  a  problem until  it  is  solved,  due to  the  traditional
communication  system  of  incidents  (telephone  message,  neighborhood
meeting...).

The development of this tool is motivated by, primarily, the need to improve
communication between neighbors and their neighborhood's administrator by
providing  a  more  direct  communication  way  that  allows  to  minimize  delays
observed with traditional communication, and secondly, by the need to track
neighbor and neighborhood expenses.

  Paraules clau (entre 4 i 8):

Administració, gestió, finca, comunitat, veïnat, veïns, incidència, comunicació.
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1. Introducció

1.1 Context i justificació del Treball

Tradicionalment,  a  una  comunitat  de  veïns  s'ha  atorgat  la
responsabilitat  de  la  gestió  de  la  finca  a  un  dels  inquilins.  Aquesta
responsabilitat s'ha assignat per torn rotatiu a tots els veïns durant un
temps determinat, habitualment un any. Més recentment, degut al tipus
de vida actual on tots els components adults d'una llar treballen o no es
veuen capaços d'escometre aquesta tasca, s'ha delegat aquesta funció
en una persona/empresa externa. En qualsevol cas amb el mètode de
comunicació tradicional, des de que un veí veu una necessitat d'actuació
(una  avaria,  per  exemple),  aconsegueix  comunicar-ho  al  responsable
(esperant que el  veí  responsable estigui  localitzable a casa o deixant
l'encàrrec al  despatx de l'administrador assignat) i  fins que se li  dóna
solució, passa sempre un temps excessiu de demora.

A hores d'ara, les aplicacions que hi ha disponibles per a escometre la
gestió  d'una  finca  actuen  únicament  com  una  bústia  receptora  dels
missatges que envien els veïns a l'administrador, a més d'estar limitada a
una empresa gestora concreta (Ex. “Comunidades y fincas”) o actuen
com  un  diari  de  comptes  individual  (Ex.  “Tu  comunidad”).  Així,  la
comunicació  o  continua seguint  l'esquema tradicional  exposat  al  punt
anterior sense aportar cap millora significativa o es limita a ser un llibre
de despeses personalitzat.

El  present  treball  es  desenvolupa  dintre  del  context  de  l'àrea  de
programació  per  a  dispositius  mòbils  amb  la  finalitat  d'obtenir  un
programari per a la plataforma Android que permeti alleugerir les tasques
pròpies de l'administració i gestió de comunitats de veïns. A més, amb
aquest programari es pretenen estalviar els retards propis que es donen
amb la comunicació tradicional d'incidències entre l'administrador i  els
veïns  (encàrrec telefònic,  correu  electrònic...),  així  com també proveir
d'un punt de control de comptes, tant a nivell de comunitat com a nivell
particular per a cada veí.

1.2 Objectius del Treball

Com a objectiu  principal,  aquesta  eina  ha  de  ser  usable  per  a  la
majoria de telèfons mòbils Android. Per aquest motiu, s'ha decidit emprar
com  a  versió  mínima  de  l'SDK de  desenvolupament la  versió  4.0.3
corresponent a l'API 15 d'aquesta plataforma, atès que així,  tenint  en
compte  l'últim  informe  de  Google respecte  de  l'ús  de  les  API per
dispositiu, esdevindrà compatible amb el 97.2% dels dispositius, com es
mostra a la Figura 1.
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Així  doncs,  es  va  a  desenvolupar  una  nova  eina  capaç  de
proporcionar un mitjà de comunicació més directa entre els veïns d'una
finca i el seu administrador.  També permetrà controlar l'estat de comptes
tant a nivell  individual de cada veí com de l'immoble sencer. A més a
més,  a  fi  de  dur  a  terme  els  diferents  tipus  de  tasques,  l'aplicació
disposarà de dos tipus d'usuari: Administrador  i Veí.

Aleshores,  els  objectius  que  es  pretenen  aconseguir  amb aquesta
eina són:

Objectius principals funcionals:

· Amb el rol d'administrador s'ha de poder gestionar les finques i els
veïns.

· Amb el rol d'administrador s'ha de poder consultar l'estat de comptes
de la finca.

· Amb el rol de veí s'ha de poder consultar el seu estat de comptes
particular.

· Amb el rol de veí s'ha de poder veure les propostes de despesa o
comunicacions d'avaries actuals i tenir la possibilitat de proposar-ne de
noves.

Objectius principals no funcionals:

· La interfície ha de ser usable i accessible.
·  L'aplicació  ha  de  proporcionar  el  nivell  de  seguretat  adient  per

garantir la confidencialitat de la informació personal dels usuaris.
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Objectius opcionals no funcionals:

·  L'aplicació  ha  de  poder  visualitzar-se  en  més  d'un  llenguatge
(inicialment: català, castellà i anglès).

1.3 Enfocament i mètode seguit

S'ha optat per desenvolupar un producte nou per què s'adapti millor
als  objectius  marcats,  atès  que  les  aplicacions  existents  per  a
l'administració  i  gestió  de  finques  esdevenen  únicament  un  mitjà  de
comunicació  d'incidències  que  segueix  el  sistema  de  missatgeria
tradicional (deixar l'encàrrec a la bústia i romandre a l'espera de resposta
per part de l'administrador) i, en addició, estan limitades a treballar amb
una gestoria en particular.

Per  fer  front  a  aquest  treball  s'ha  optat  per  una  metodologia  de
planificació orientada a objectius, mitjançant desenvolupament àgil, per
així  coordinar  el  treball  amb  el  calendari  i  abast  de  les  entregues
programades  a  la  UOC i  disposar,  en  cada  entrega,  d'una  part  del
producte  el  més  funcional  possible.  Amb  aquesta  finalitat,  es  van  a
aplicar processos de disseny centrat en l'usuari (DCU) de manera que es
pugui adaptar millor el producte final a les necessitats d'aquest.

1.4 Planificació del Treball

Els recursos necessaris per dur a terme el projecte són, inicialment:
· Maquinari

- Sistema PC
 Intel Pentium i7-3770 3.4 GHz - RAM 6 Gb
 Targeta gràfica nVidia GeForce GT 6200 OEM
 Sistema operatiu: OpenSuSe 13.1 (64bits)

· Programari
- Oracle Java JDK 1.8.x
- Entorn de desenvolupament Android Studio 2.0.
- Llibreries HttpComponents 4.5.2 d'ASF1.
- Servidor XamPP 5.6 (servidor web Apache amb MariaDB i PHP).
- Emulador AVD d'Android Studio (Nexus 5 – API 23).
- LibreOffice 5.0.x.
- Microsoft Project 2016.
- MagicDraw 17.0.5 PE.
- Gimp 2.8.
- Justinmind Prototyper 7.2.1.
- Simple Screen Recorder 0.3.6
- Prezi 16.12
- Cinelerra 2.3.x

1 Apache Software Fundation.
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Per  tal  de  seguir  l'avaluació  continuada  s'ha  de  complir  amb  les
següents dades preestablertes, que es corresponen amb les diferents
tasques que s'han de realitzar.

Tasca Lliurable Data

PAC1 Pla de treball 09/03/2016

PAC2 Disseny i arquitectura 06/04/2016

PAC3 Implementació 18/05/2016

Lliurament final Memòria, presentació i producte acabat 16/06/2016

S'ha estimat, inicialment, una possible dedicació al projecte de quatre
hores al dia, tant en dia laboral com en festiu, tenint en compte l'actual
disponibilitat  de temps i  que es pressuposa es podrà seguir  emprant
íntegrament per al treball.

Així,  tenint  en compte les dates clau i  la disponibilitat  horària,  s'ha
elaborat la planificació de les tasques identificades per a l'execució del
treball, tal com es mostra a la Figura 2.
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1.5 Breu sumari de productes obtinguts

Els productes que es pretenen obtenir amb l'actual treball són:

·  La memòria del projecte: document present, en què es detallarà el
treball  realitzat  justificant  cada  decisió  presa,  els  objectius,  la
metodologia emprada i la seva planificació temporal.

· La presentació: síntesi del treball realitzat mitjançant una presentació
multimèdia en vídeo.

· El producte acabat: l'eina desenvolupada. Per una banda s'entregarà
el codi font i per l'altra l'aplicació instal·lable o .apk.

1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria

En els capítols vinents es tractaran els aspectes propis al  disseny,
funcionament i implementació de l'aplicació, així com els detalls referents
a  la  solució  de  bases  de  dades  emprada.  Una  possible  relació  dels
pròxims capítols podria ser la següent:

·  Mètodes  d'anàlisi  emprats,  perfils  d'usuari  identificats  i  contextos
d'ús.

· Necessitats detectades amb l'anàlisi.
· Disseny de l'aplicació: Prototip de l'aplicació i disseny de la base de

dades.
· Tecnologies i eines escollides: l'entorn de desenvolupament i  SDK

emprat, el servidor de bases de dades i la infraestructura de treball de
l'aplicació.

·  Test  i  proves  realitzades  amb  l'eina:  Proves  unitàries  i  proves
contextualitzades.

· Conclusió, treballs futurs i opinió personal.
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2. Usuaris i context d'ús

2.1 Desenvolupament, resultats i conclusions

Amb  la  finalitat  d'apropar  al  màxim  el  disseny  de  l'aplicació  a
desenvolupar  als  requeriments  dels  seus  potencials  usuaris,  s'han
emprat diversos mètodes d'indagació per obtenir la informació referent a
les seves necessitats.

En primer lloc, s'ha utilitzat un mètode de tipus qualitatiu centrat en
l'observació dels usuaris en el seu entorn habitual, atès que és una de
les tècniques més útils per saber objectivament què fan actualment els
usuaris i en quines condicions.

En  segon  lloc,  s'ha  emprat  un  mètode  quantitatiu  centrat  en
entrevistes, a una mostra reduïda d'usuaris, per entendre bé les seves
necessitats,  preferències  i  experiències  particulars  amb  el  sistema
actual.

En  últim  lloc,  s'ha  fet  ús  del  mètode  d'anàlisi  competitiu  o  anàlisi
comparativa  (benchmarking)  que  permet,  analitzant  una  mostra  de
productes  similars  al  que  es  pretén  desenvolupar,  conèixer  les
tendències del mercat i aprendre dels seus errors així com també dels
seus encerts.

2.1.1 Observació i Investigació contextual

La reunió periòdica de la comunitat de veïns és l'escenari idoni per
conèixer el comportament i la interacció dels usuaris amb la metodologia
de gestió  actual,  per  tant,  s'acudeix  a  la  següent  reunió  programada
d'una finca2. A fi i efecte de no influir de cap manera en les accions dels
usuaris, s'opta per no anunciar que es va a monitorar la reunió, deixant
que aquesta tingui el seu esdevenir normal.

Amb el sistema actual de gestió de la finca, hi ha programades dues
reunions anuals. En cada reunió es recopilen, com a punts a tractar, les
mesures correctores necessàries (cobraments pendents, reparacions ...),
així  com  les  suggerències  de  despeses  proposades  des  de  l'última
reunió (pintar zones comunes interiors/exteriors, canviar de companyia
d'assegurances, substituir la il·luminació halògena actual per llums led
tant al llindar com a la recepció de la finca...).

Com a cas excepcional, en el supòsit de tractar-se d'una avaria de
caràcter urgent,  l'administrador pot  proposar una reunió extraordinària
amb la finalitat d'aprovar un dels pressupostos, que ha de dur preparats,
per fer front a aquesta incidència.

2 S'ha aprofitat la reunió semestral de la finca de residència pròpia per aquesta indagació.
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Cada  proposta  s'ha  d'aprovar  per  majoria  simple  dels  presents,
sobreentenent  que els  no presents  s'adhereixen a la  decisió  general.
Així, una proposta queda anul·lada o de no interès si no obté aquesta
majoria (encara que pot tornar a ser proposada més endavant).

2.1.2 Entrevistes en profunditat

Atès que els usuaris de distinta edat sovint tenen distintes necessitats,
s'ha entrevistat a dos dels veïns candidats en la finca objectiu3 (≈20% del
total de residents) procurant el major biaix possible en aquest valor.

◦ Primer candidat (veïna de 61 anys)

· A hores d'ara, ¿Sap qui és l'administrador de la finca o responsable i
com contactar amb ell?

-  Si,  des  de  fa  uns  anys  tenim  contractada  una  gestoria  que
s'encarrega  de  tot,  encara  que  no recordo  el  nom.  Abans  fèiem
aquesta tasca els veïns, però era un embolic perquè la molts dels
residents treballen fora.

- L'única manera que conec per contactar amb l'administrador/a és
mitjançant el telèfon de l'oficina.

· Si t'adones de què s'ha produït una avaria, ¿quines mesures prens
per  donar-li  solució?  ¿Per  què?  ¿Et  sembla  ràpida  l'actuació  de
l'administrador per solucionar l'avaria?

- En aquest cas avisaria a la meva filla,  la tinc de veïna al  mateix
replà, perquè ella doni part a l'administradora.

- Em resulta complicat recordar el nombre de telèfon i, encara què el
tinc apuntat, prefereixo que sigui la meva filla qui truqui.

- Bé, penso que no. Com a exemple recent, farà un mes es trencà el
pany de la porta  del  carrer i  per a reparar-lo es trigà més d'una
setmana.

· Si vols fer una proposta de millora a la finca, ¿cóm la fas arribar tant
a l'administrador com als teus veïns?

-  Com en el  cas anterior, li  ho diria  a la  meva filla per  a què ella
s'ocupés.

·  ¿Sols personar-te a les reunions periòdiques de la finca? En cas
negatiu ¿Quin és el motiu?

- No, les reunions solen tenir lloc en un horari en què haig de preparar
el sopar pel meu fill que arriba a les 22h de treballar i enllestir el
dinar de l'endemà, la qual cosa no em permet acudir.

3 Aquesta indagació s'ha dut a terme amb veïns de la finca de residència pròpia.
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· Respecte de la finca, ¿Com comproves que et trobes al corrent amb
els teus comptes?

- Per cada despesa l'administradora ens envia un rebut corresponent
a cada pagament. Per tenir-ho tot organitzat els guardo tots junts a
una carpeta, així, per comprovar que he fet un pagament només he
de cercar el rebut a la carpeta.

◦ Segon candidat (veí de 41 anys)

· A hores d'ara, ¿Sap qui és l'administrador de la finca o responsable i
com contactar amb ell?

-  Si,  des  que  em  vaig  traslladar  sé  que  tenim  contractada  una
gestoria.

- Mitjançant el telèfon de contacte o personant-se a l'oficina.

· Si t'adones de què s'ha produït una avaria, ¿quines mesures prens
per  donar-li  solució?  ¿Per  què?  ¿Et  sembla  ràpida  l'actuació  de
l'administrador per solucionar l'avaria?

-  Depèn,  si  l'avaria  no  revesteix  importància  (una  bombeta  fosa,
exemple) trucaria a l'administrador per a què sigui substituïda quan
es  pugui,  si  l'avaria  requereix  una  primera  intervenció  (una  fuita
d'aigua, per exemple) intentaria evitar que empitjorés, clar.

-  Bé,  si  està  en  la  meva  ma solucionar-ho  o  evitar  que  empitjori,
¿perquè no?.

- Doncs mira, just avuí farà una setmana que es detectà una fuita en
la bomba d'aigua de la finca i apenes tardà dos dies en tornar a
estar en servici, així que, sí, crec que l'actuació de l'administrador
fou ràpida.

· Si vols fer una proposta de millora a la finca, ¿cóm la fas arribar tant
a l'administrador com als teus veïns?

- O bé truco a l'oficina de l'administrador perquè ho tingui en compte
per  a la  pròxima reunió,  bé li  ho comunico a un veí  per  què ho
notifiqui ell si a mi no m'és possible o bé faig la proposta al final de
la reunió, una vegada en el torn de “precs i preguntes”.

·  ¿Sols personar-te a les reunions periòdiques de la finca? En cas
negatiu ¿Quin és el motiu?

- Quan m'és possible si, encara que per la meva feina no sempre puc
ser-hi a les reunions.
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· Respecte de la finca, ¿Com comproves que et trobes al corrent amb
els teus comptes?

- Tinc domiciliat el pagament de les despeses ordinàries de la finca i
de  les  despeses  extraordinàries  ens  remet  rebut  l'administrador.
Així, si vull treure comptes, he de revisar els rebuts del banc i de
l'administrador.

2.1.3 Anàlisi competitiu o anàlisi comparativa

S'han analitzat  les eines que s'han trobat  actualment  disponibles  i
que, a més, s'assemblen al que es pretén desenvolupar. Per dur a terme
aquesta anàlisi s'han triat els dos programes següents:

◦ Primera eina analitzada: “Comunidades y fincas” (GooglePlay Store).

- Es tracta d'un servici que dona l'empresa gestora que duu aquest
mateix nom únicament per als seus clients.

- Per una banda, destacar que permet disposar al mòbil d'un mitjà per
comunicar  incidències  sense  haver  de  recórrer  a  l'encàrrec
telefònic,  però,  per  altra  banda,  segueix  emprant  el  sistema  de
comunicació tradicional per fer-ho; una bústia de correu electrònic.

- Com a idea interessant d'aquesta eina podem destacar que la gestió
d'incidències mostra una llista amb els possibles tipus de successos
que es poden notificar, com es mostra a la Figura 3.
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Figura 3: Anàlisi competitiva: "Comunidades y fincas"



◦ Segona eina analitzada: “Tu comunidad” (GooglePlay Store).

-  Aquesta  eina  esdevé  un  servici  de  pagament  que,  després  de
tramitar l'alta en el seu web, proporciona un usuari que permet el
seu ús.

- Per una banda, destacar que permet disposar al mòbil d'un mitjà per
gestionar les despeses que un usuari pugui tenir en una comunitat
de veïns. Per l'altra, es tracta d'una eina individual, és a dir, cada
usuari gestiona les seves despeses.

- Com a idea interessant d'aquesta eina, mostra les incidències en
una llista  oferint  la  possibilitat  de  marcar-les  com a completades
quan escaigui, com es mostra a la Figura 4.
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Figura 4: Anàlisi competitiva: "Tu comunidad"



2.1.4 Necessitats i deficiències detectades amb la indagació

Amb el sistema de gestió de finques emprat actualment es tenen amb
les següents deficiències i necessitats:

·  Es  fa  ús  dels  encàrrecs  telefònics  per  deixar  constància  de  les
peticions o dels avisos d'avaria que els veïns notifiquen per què siguin
tractats  en  la  propera  reunió,  la  qual  cosa  provoca  el  transcurs,  en
alguns casos, d'una excessiva quantitat de temps d'ençà que es detecta
un problema fins que es pot aplicar una solució.

·  Si  un  veí  no  acudeix  al  lloc  concertat  per  a  la  reunió  no  pot
expressar la seva voluntat respecte dels punts que es van a tractar en
aquesta.

· Per concretar el dia i hora de la reunió s'envia a cada veí, per correu
ordinari (o algun mètode de repartiment alternatiu), la convocatòria de
reunió, en la que es llisten els nous punts a tractar. Si el repartiment no
arriba a temps o el veí extravia el full de convocatòria no recordarà quan
acudir a la reunió.

· En una reunió es fa compte del pressupost i les despeses, així com
es fa constar la quantia en deute referent a les quotes i derrames dels
veïns (òbviament, sense entrar en detall).

·  Actualment,  no  es  disposa  d'una  manera  fàcil  per  què  un  veí
comprovi quin és el seu estat de comptes.

·  Degut  a  les  diferències  d'edat  dels  veïns,  la  interfície  ha  de ser
senzilla, intuïtiva i fàcil d'utilitzar per a qualsevol. A més, s'ha de procurar
una grandària de text suficient i defugir de l'ús de termes tècnics per a la
definició de conceptes en la interfície.

2.2 Perfils d'usuari

Amb  l'eina  que  es  vol  desenvolupar  es  pretén  que  un  usuari
(Administrador) gestioni una o més finques on es troben els residents
(Veïns) i que aquests puguin comunicar-li incidències. Així, la principal
finalitat del projecte esdevé proporcionar una eina que permeti i faciliti en
temps i  forma la  comunicació  d'incidències  entre  l'administrador  i  els
veïns de la finca o les finques que gestiona.

A hores d'ara quasi tots (o tots) els veïns disposen d'Internet, a més
de telèfon mòbil intel·ligent i l'utilitzen habitualment.
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Aleshores, l'eina tindrà els dos tipus de perfils següents:

Perfil: 1 Administrador

Característiques · Edat: Normalment, a partir dels 25 anys4.
· Formació: Mitjana o alta.5

· Ús de la tecnologia: Coneix i utilitza les noves
tecnologies, normalment, sense dificultats.

Contextos d'ús · L'usuari farà ús d'aquesta eina al llarg de la
seva jornada laboral  consultant-la,  en aquells
moments  que  la  feina  li  ho  permeti,  dintre  o
fora de l'oficina.

Anàlisi de tasques · Crear una nova comunitat de veïns.
· Accedir a una comunitat de veïns (login).
· Donar d'alta els veïns de la comunitat.
· Consultar les incidències notificades.
·  Consultar  l'estat  de  comptes  per  veí  o  per
comunitat.

Llista de característiques ·  L'eina  ha  de  retornar  resultats  el  més
ràpidament possible.
· S'ha de disposar d'un total de comptes, tan
individualment per a cada veí com de la finca.

Perfil: 2 Veí

Característiques · Edat: Normalment, a partir de 18 anys.
· Formació: Es pot arribar a trobar distint nivell
formatiu inclús dintre d'una mateixa finca (Baix,
Mitjà o Alt). 
·  Ús de la tecnologia: Dintre un rang tan gran
d'edats es pot trobar des d'usuaris que utilitzen
i controlen les noves tecnologies fins a d'altres
que o fa un ús mínim d'aquestes o no en fan
ús.

Contextos d'ús ·  L'usuari  utilitzarà  l'eina  quan  necessiti
comunicar una incidència o vulgui consultar les
que ja hi  ha, habitualment,  mentre hi  és a la
finca.

Anàlisi de tasques · Accedir a una comunitat de veïns (login).
· Comunicar i consultar incidències.
· Consultar l'estat personal de comptes o de les
despeses previstes per a la finca.

Llista de característiques · La interfície ha de ser senzilla, intuïtiva i fàcil
d'utilitzar.
· Ha de disposar d'informació del seu estat de
comptes.

4 Informació extreta de l'arxiu del diari El País.
5 Informació extreta de les ofertes de treball per a Gestor de finques a InfoJobs.
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3. Disseny conceptual

3.1 Escenaris d'ús

Perfil: Administrador

Escenari d'ús Es troba a l'oficina. Acaba de ser contractat/da
per una nova comunitat  de veïns.  El  veí  que
s'ha  personat  a  l'oficina  li  proporciona  les
dades necessàries per procedir amb l'alta.

Objectius · Donar d'alta una nova finca.

Tasques · Afegir una nova finca.
· Crear l'usuari que l'administrarà.

Necessitats d'informació ·  Disposar  de  les  dades  actualitzades  de  la
finca  (direcció  postal,  nombre  de  veïns,
telèfon/s de contacte, mode de pagament...).

Funcionalitats que 
necessita

·  Tenir  organitzada  i  accessible  la  informació
relativa a una finca.

Com desenvolupa les 
tasques

·  L'usuari  iniciarà  l'eina  i  seleccionarà  l'opció
per  afegir  una  nova  comunitat.  Emplenarà  el
formulari amb les dades de la finca i de l'usuari
que l'administrarà. A continuació, acceptarà les
dades introduïdes perquè l'alta sigui efectiva.

Perfil Administrador

Escenari d'ús Es  troba  a  l'oficina.  Un  veí  de  la  finca  li  ha
enviat les dades dels usuaris que van a fer ús
de l'eina. L'administrador respon al correu amb
les  instruccions  per  fer  ús  de  l'eina,  quan
estarà  disponible  l'accés  i  les  dades  de
connexió.

Objectius · Registrar els nous veïns en l'aplicació.

Tasques ·  Registrar  els  nous  usuaris  en  l'eina  com a
veïns de la seva finca.

Necessitats d'informació ·  Disposar  de  les  dades  actualitzades  de
contacte per cada veí de la finca.

Funcionalitats que 
necessita

·  Tenir  organitzada  i  accessible  la  informació
relativa a cada veí de la finca.

Com desenvolupa les 
tasques

· L'usuari iniciarà l'eina, triarà la finca a la qual
vol afegir usuaris i s'identificarà. A continuació,
per cada nou usuari, farà ús de l'opció d'afegir
usuari  (veí)  i  emplenarà  el  formulari  amb les
dades  corresponents.  Haurà  d'acceptar  les
dades introduïdes perquè l'alta sigui efectiva.
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Perfil Administrador

Escenari d'ús Es troba fora de l'oficina. Després de tramitar el
pagament de l'última reparació, vol assegurar-
se que la finca segueix dintre del pressupost.

Objectius · Comprovar l'estat de comptes de la finca.

Tasques · Veure l'estat de comptes de la finca.

Necessitats d'informació ·  Disposar  de  la  informació  actualitzada  de
l'estat  de  comptes  d'una  finca  (ingressos  -
despeses).

Funcionalitats que 
necessita

· Tenir disponible la informació actualitzada de
l'estat de comptes d'una finca.

Com desenvolupa les 
tasques

· L'usuari iniciarà l'eina, triarà la finca de la qual
vol  veure  l'estat  de  comptes  i,  després,
s'identificarà. A continuació, farà ús de l'opció
per veure l'estat de comptes de la finca.

Perfil Veí 6

Escenari d'ús Es troba al carrer. Li ha vingut a cap que fa un
parell de dies enrere una veïna li va comentar
que  s'havia  fos  el  llum del  seu  replà  i  tenia
intenció  de comunicar-ho a l'administrador/ra.
Vol comprovar si ho ha notificat.

Objectius · Consultar les incidències comunicades.

Tasques · Veure la llista d'incidències.

Necessitats d'informació · Conèixer quines són les incidències que s'han
notificat fins al moment.

Funcionalitats que 
necessita

·  Poder  consultar  el  llistat  actualitzat
d'incidències notificades.

Com desenvolupa les 
tasques

· L'usuari iniciarà l'eina, triarà la finca de la qual
vol  veure la llista d'incidències i  s'identificarà.
Farà  ús  de  l'opció  per  visualitzar  la  llista
d'incidències.

6 Encara que aquesta tasca s'ha detallat únicament amb un escenari per al rol de veí, el seu
ús és idèntic amb els dos perfils.
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Perfil Veí

Escenari d'ús Acaba  d'arribar  a  casa.  Intenta  fer  ús  de
l'ascensor,  però  no  funciona.  Després  de
comprovar  que  aquesta  incidència  no  s'ha
comunicat, vol notificar-ho.

Objectius · Comunicar una incidència.

Tasques · Afegir una incidència a la llista d'incidències
de la finca.

Necessitats d'informació · Conèixer quines són les incidències que s'han
notificat fins al moment.

Funcionalitats que 
necessita

·  Poder  consultar  el  llistat  actualitzat
d'incidències notificades.
· Poder afegir una nova incidència.

Com desenvolupa les 
tasques

· L'usuari iniciarà l'eina, triarà la finca en la qual
vol afegir una nova incidència i s'identificarà. A
continuació farà ús de l'opció per visualitzar la
llista  d'incidències.  Si  la  incidència  que  vol
comunicar  no  ha  estat  notificada,  farà  ús  de
l'opció  d'afegir  nova  incidència,  emplenarà  el
formulari  d'incidència  amb  què  ha  passat  i
acceptarà les dades perquè la nova incidència
s'afegeixi.

Perfil Veí 7

Escenari d'ús Li  acaben  de  proporcionar  la  informació
d'accés a la finca. Vol canviar la clau que li han
atorgat.

Objectius ·  Poder  canviar  la  clau  d'accés  que  li  han
atorgat.

Tasques · Canviar la clau d'accés.

Necessitats d'informació · Conèixer les dades actuals d'accés

Funcionalitats que 
necessita

· Poder canviar la clau d'accés de l'usuari que
se li ha atorgat.

Com desenvolupa les 
tasques

· L'usuari iniciarà l'eina, triarà la finca en la qual
està  registrat  i  s'identificarà  amb  les  seves
dades de sessió actuals. A continuació farà ús
de l'opció per canviar la clau d'usuari. Indicarà
al formulari la nova clau i acceptarà les dades
perquè  el  canvi  sigui  efectiu.  La  sessió  de
l'usuari es tancarà perquè es torni a identificar
amb les noves dades.

7 Encara que aquesta tasca s'ha detallat únicament amb un escenari per al rol de veí, el seu
ús és idèntic amb els dos perfils.
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3.2 Fluxos d'interacció

A la següent imatge es mostra el diagrama de flux de l'aplicació que
mostra  el  funcionament  de  l'eina,  en  termes  generals,  indicant  les
decisions que s'han de prendre per assolir els distints objectius.
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Figura 5: Diagrama de flux de l'aplicació



A la  imatge següent  es mostra el  diagrama d'interacció de l'usuari
amb la  interfície  de  l'eina,  que mostra  gràficament  els  fluxos  que  es
produeixen en fer una tria en un enllaç o un element determinat.
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Figura 6: Diagrama d'interacció



4. Prototipatge

4.1 "Sketches" escanejats

En les figures següents es mostren els esbossos dels prototips de
pantalles  d'interacció  amb  l'usuari.  Aquests  esbossos,  que  no  són
definitius,  permetran  plantejar  els  principis  del  que  serà  el  disseny
d'interfície  final.  A més,  es  podran  analitzar  les  diferents  idees  que
sorgeixen  durant  el  procés  de  confecció  per  triar  les  més  adients,
conceptualitzant així els aspectes referents a l'organització, distribució i
mida dels distints elements que compondran la interfície.
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Figura 7: Primer grup sketches

Figura 8: Segon grup sketches



4.1.1 Observacions

Durant  el  disseny dels  esborranys  (sketches)  de  la  interfície  per  a
l'usuari s'ha detectat el següent:

· Únicament l'usuari administrador ha de poder tancar una incidència.
En tancar-la, haurà d'indicar el cost de la solució de la incidència. Si
l'administrador tanca la incidència amb un import igual a zero vol dir
que  la  incidència  s'ha  desestimat.  També s'entén que,  quan una
incidència es tanca amb un import és perquè els veïns han abonat la
quantia corresponent i, o s'ha aplicat una solució o es va a aplicar en
breu. En aquest cas, a més, esdevé una despesa per a la finca.

· Només l'usuari  administrador  ha de poder  donar per pagada una
quota. 

· Només l'usuari administrador ha de poder afegir veïns a una finca.
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Figura 9: Tercer grup sketches

Figura 10: Quart grup sketches



4.2 Prototip horitzontal

A partir dels  esborranys (sketches) que s'han dissenyat,  mostrats a
l'apartat  anterior, i  amb la  finalitat  d'arribar  tant  com sigui  possible  al
disseny final de la interfície d'usuari, s'ha construït el prototip horitzontal
d'alta fidelitat corresponent, tal com mostren les figures següents.

Aquest prototip, encara que un apropament més fidel al que serà la
implementació final, segueix sent una aproximació i podria sofrir canvis
tant en la distribució d'elements o aparença, com en el nombre final de
pantalles.

Figura 11: Pantalla de
presentació

Pantalla de presentació

Aquesta pantalla apareixerà únicament a l'inici de
l'aplicació  com a  presentació  de  l'eina  i  abans  de
mostrar la pantalla de selecció de finca.

La  icona  es  mostrarà  amb  una  animació  que
canviarà la seva grandària, amb una durada d'uns
tres segons.

Figura 12: Pantalla alta de
finca

Alta finca

Aquesta  es  mostrarà  quan es  vulgui  afegir  una
nova finca. Quan es dóna d'alta una nova finca es
crea també l'usuari que l'administrarà.
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Figura 13: Pantalla per triar
la finca

Tria finca

Si hi ha una o més finques registrades al servidor
es mostraran mitjançant una llista. Per triar-ne una
només  cal  prémer  sobre  el  seu  nom.  A més,  es
permet l'addició de més finques a la base de dades
prement el botó .

Mitjançant el botó  es pot actualitzar la llista de
finques.

Figura 14: Pantalla
identifica usuari

Identifica usuari

Quan  un  usuari  selecciona  una  finca  s'ha
d'identificar  per  poder  accedir-hi.  A  més,  segons
l'usuari  emprat  es  disposa  de  més  o  menys
privilegis;  per exemple, un usuari  no administrador
no  podrà  afegir  una  finca,  donar  d'alta  usuaris  o
gestionar les quotes d'aquests.

Si es prem el botó  sense introduir cap
informació  o  s'introdueixen  dades  invàlides,
s'advertirà mitjançant un avis de dades no vàlides i
es tornarà a la pantalla Tria finca.
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Figura 15: Pantalla de
tasques

Tasques

Aquesta  és  la  pantalla  principal  de  treball  amb
l'eina, una vegada triada la finca i identificat l'usuari.
És  aquí  on  es  mostren  les  diferents  consultes  o
accions què un usuari  pot  executar,  en  prémer  el
botó corresponent.

Com  a  informació  addicional,  es  mostren  les
últimes tres incidències notificades.

Mitjançant  el  botó   es  pot  actualitzar  la  llista
d'incidències.

Figura 16: Pantalla
incidències

Incidències

En aquesta  pantalla  es  mostren  les  incidències
registrades en la finca.

Un usuari pot afegir noves incidències a la llista
prement  el  botó   o  visualitzar  el  detall  d'una
incidència prement sobre el seu nom.

Mitjançant  el  botó   es  pot  actualitzar  la  llista
d'incidències.
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Figura 17: Pantalla afegir
incidència

Afegir incidència

En aquesta pantalla es complimenten les dades
necessàries per afegir una incidència.

Hi  ha  tres  tipus  d'incidència:  Avaria,  Avís i
Suggerència.

A  més,  es  pot  afegir  una  fotografia  per
complementar la descripció de la incidència.

Figura 18: Pantalla canvi de
clau usuari

Canvi de clau

Un usuari pot canviar únicament la seva clau de
pas.

Si  no  s'introdueix  cap  clau  i  es  prem  el  botó
 no es produeix cap canvi.
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Figura 19: Pantalla tanca
incidència

Tanca incidència

Quan  l'usuari  administrador  vol  tancar  una
incidència  ha  d'indicar  l'import  que  ha  suposat
donar-li solució.

Si  s'indica  un import  igual  a  zero,  la  incidència
simplement  s'eliminarà  (si  una  incidència  s'anul·la,
per exemple).

Si  l'import  és  major  que  zero,  s'afegirà  una
despesa per a la finca amb la quantitat indicada.

Figura 20: Pantalla alta
usuari

Alta d'usuari

Aquesta pantalla surt quan l'usuari administrador
vol afegir un usuari veí.

Els  camps  telèfon,  correu  i  compte  corrent
(CtaCte) es consideren opcionals.
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Figura 21: Pantalla estat de
comptes de la finca

Estat de comptes de la finca

Mostra  el  resultat  d'ingressos  i  despeses  de  la
finca  i  el  seu  estat  actual  de  comptes
(balanç = ingressos - despeses)

Figura 22: Pantalla estat de
comptes de l'usuari

Estat de comptes de l'usuari

Mostra  l'import  de  quotes  pagades  i  la  part
proporcional  de  despeses  de  la  finca  que  li
pertoquen a l'usuari, si hi ha. La diferència d'aquests
dos conceptes indicarà si l'usuari està al corrent o no
en els seus pagaments.
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Figura 23: Pantalla gestió
de quotes

Gestió de quotes

L'usuari administrador pot donar per pagada una
o més quotes pendents d'un usuari.

En triar un usuari apareix la seva llista de quotes.
Les  quotes  que  ja  han  estat  satisfetes  apareixen
marcades mitjançant una casella de verificació.

L'usuari  administrador, a més, pot afegir  quotes
per als usuaris de la finca prement el botó .

Figura 24: Pantalla detall
d'una incidència

Detall d'incidència

Aquesta  pantalla  mostra  les  dades  d'una
incidència.

Només  l'usuari  administrador  pot  tancar  una
incidència prement el botó .

Si  l'usuari  vol  tornar  a  la  llista  d'incidències pot
fer-ho prement el botó de tornar enrere de la barra
de tasques del sistema.
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Figura 25: Pantalla quotes
usuari

Quotes d'usuari

És en aquesta pantalla on l'usuari  Administrador
marcarà les quotes de l'usuari triat que vulgui donar
per pagades.

En prémer sobre una quota s'ha que confirmar el
pagament d'aquesta.

Les quotes que ja han estat pagades apareixen
amb la casella de verificació marcada.

Figura 26: Pantalla alta de
quotes d'usuaris

Alta de quotes d'usuari

És en aquesta pantalla on l'usuari  Administrador
donarà  d'alta  la  quota,  corresponent  al  mes  i  any
indicats, per als usuaris de la finca.

Com a dades inicials mostrarà, si ja hi ha quotes
registrades,  el  mes  següent  a  l'última  quota
registrada,  l'any  en  curs  i  l'últim  valor  de  quota
introduït.
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Figura 27: Pantalla donar
per pagada una quota

d'usuari.

Quota pagada

És en aquesta pantalla on l'usuari  Administrador
confirmarà  que  vol  donar  per  pagada  una  quota
d'usuari.

Una  vegada  confirmada,  la  quota  apareixerà
marcada a la llista de quotes per distingir-se de les
que encara estan pendents.

4.2.1 Motivacions de les solucions de disseny

·  Colors:  s'ha  procurat  l'ús  de  colors  d'alt  contrast  que  milloren  la
visibilitat de la interfície i concentren l'atenció de l'usuari en la majoria de
circumstàncies, defugint aplicar el color blanc com a color de fons de
pantalla per evitar el cansament ocular.
·  Situació  dels  elements:  s'ha  procurat  una  organització  d'elements
centrada en la pantalla per facilitar l'ús de l'eina tant per a destres com
per esquerrans.
·  Quantitat  d'elements:  s'ha  intentat  simplificar  al  màxim  la  quantitat
d'elements en cada pantalla per evitar la sensació de complexitat que
l'excés d'aquests pot originar.
·  Grandària dels elements: tant la grandària del text com dels elements
d'interacció  (botons,  llistes  de  selecció...)  s'ha  ampliat  per  facilitar  la
lectura  o  ús  a  persones amb algun grau de discapacitat  visual  o  de
destresa motora.
·  Ús  del  llenguatge:  s'ha  procurat  emprar  paraules  i  conceptes  a  la
interfície  d'usuari  que  qualsevol  persona  pugui  interpretar  sense
ambigüitat.
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5. Avaluació

Per a comprovar la validesa del disseny i la usabilitat de l'eina que
s'està desenvolupant s'aplica el mètode d'avaluació mitjançant la tècnica
de test d'usuari. Aquest mètode permetrà, a més a més, observar com es
desenvolupa l'usuari amb la interfície, anotant les possibles millores que
es detecten així com les dificultats d'ús que apareguin per corregir-les
posteriorment.

En primer lloc, es deixa clar a l'usuari que el que es vol avaluar és la
usabilitat de l'aplicació i no la seva destresa. En segon lloc, es proposa
una situació fictícia8, ja que, a hores d'ara, no es disposa d'una versió
usable de l'eina; concretament, què l'aplicació ja s'està usant a la finca i
que l'usuari acaba d'instal·lar-la-hi en el mòbil per començar a usar-la.
Òbviament,  com  a  tot  nou  usuari  de  l'eina,  l'administrador  li  haurà
comunicat les dades d'ús; identificador d'usuari i clau de pas.

Per a la realització del test s'imprimeixen les pantalles corresponents
al prototip horitzontal de la interfície d'usuari que s'ha dissenyat, sent el
conductor  del  test  qui  actuarà  en  resposta  a  les  accions  de  l'usuari
simulant el  comportament de la màquina9.  El  test  s'aplicarà a, com a
mínim,  entre  deu  i  quinze  usuaris,  seleccionats  de  diferents  edats  i
avaluats d'un en un per poder detectar les dificultats que l'aplicació pugui
presentar.

5.1 Preguntes d'informació sobre l'usuari que realitzarà el test

Per conèixer una mica més l'usuari que realitzarà el test es proposen
les següents preguntes.

· ¿Disposes de telèfon mòbil intel·ligent?
· ¿Disposes de connexió a Internet al telèfon mòbil?
· ¿Amb quina freqüència l'utilitzes diàriament?
· ¿Per a quines tasques sols utilitzar-lo?

5.2 Tasques que els usuaris realitzaran durant el test

Per una banda, s'entén que en la situació fictícia proposada ja s'està
fent ús de l'eina a la finca.  Per altra banda, un usuari veí no podrà dur a
terme les  tasques d'un  usuari  administrador.   Per  tot  açò,  només es
posaran  a  prova  aquelles  tasques  que  utilitzaran  els  usuaris  no
administradors.  Per  avaluar  les  tasques  d'usuari  administrador  pot
emprar-se la metodologia d'avaluació heurística.

8 També podria emprar-se el prototip dissenyat afegint-li dinamisme i repetint el test però fent
ús d'un ordinador portàtil.

9 Mètode del Wizard of Oz.
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A cada usuari es proposa la realització de les següents tasques:

· Iniciar sessió a l'aplicació.
· Consultar les incidències comunicades.
· Canviar la clau de pas de l'usuari.
· Afegir una nova incidència.
· Canviar l'idioma de l'eina. 

5.3 Preguntes referents a les tasques realitzades

Una vegada acabat el test i amb la finalitat de conèixer el punt de vista
de cada usuari es proposa la resposta del següent conjunt de preguntes.

· La disposició i organització del contingut a les diferents pantalles de la
interfície ¿T'han facilitat l'aprenentatge d'ús de l'eina?
· D'1 a 5, 1 poc - 5 molt, valora quan difícil t'ha resultat l'inici de sessió a
l'eina.
· D'1 a 5, 1 poc - 5 molt, valora la facilitat per consultar les incidències.
· D'1 a 5, 1 poc - 5 molt, valora quan difícil resulta afegir una incidència.
· D'1 a 5, 1 poc - 5 molt, valora la facilitat per canviar la clau de pas.
· D'1 a 5, 1 poc - 5 molt, valora quan difícil resulta canviar l'idioma.
· ¿Creus que aquesta eina millorarà la comunicació amb l'administrador?
· ¿Creus que aquesta eina permetrà una major celeritat en la resolució
d'incidències?

5.4 Posada en pràctica del test d'usuaris

En  mancar  del  nombre  suficient  d'usuaris  per  fer  una  avaluació
òptima10,  s'ha  decidit  aplicar  el  test  d'usuaris  amb  el  nombre  de
voluntaris de què es disposa; tres veïns.

L'avaluació  ha  tingut  lloc  en  el  domicili  particular  de  cada  veí,
comptant amb el seu consentiment11 previ.

Primer veí Teresa (59 anys)

¿Disposes de telèfon mòbil intel·ligent?
  Si, ens el proporcionà la nova companya de telèfon d'ençà que la vàrem
contractar.

¿Disposes de connexió a Internet al telèfon mòbil?
  Si, la connexió a Internet formava part del paquet d'oferta de contractació
de la nova companya telefònica.

¿Amb quina freqüència l'utilitzes diàriament?
  Hi  ha dia  que l'utilitzo més vegades i  d'altres menys,  tot  depèn dels
avisos que rebi el mòbil (correu, missatgeria instantània...)

10 Es necessita un mínim d'usuaris, entre deu i quinze, per obtenir un resultat significatiu.
11 Les dades personals són fictícies a tall de protegir la seva privadesa.
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¿Per a quines tasques sols utilitzar-lo?
  Primer que res l'utilitzo per trucar a la família, però també per llegir el
correu,  els  missatges  que  rebo  del  banc  o  quan  m'arriba  alguna
comunicació mitjançant la missatgeria instantània, la meva filla sol fer-ho
sovint.

Tasques

Iniciar sessió:
  Després d'observar uns moments la pantalla de "Tria finca" n'ha tocat
una  amb  el  dit.  Per  això,  se  li  ha  mostrat  a  continuació  la  pantalla
d'introducció de dades d'usuari amb la que no ha tingut cap problema en
saber com emplenar-la i que havia de polsar el botó acceptar.

Consultar incidències:
  Des  de  la  pantalla  de  "Tasques"  ha  tocat  amb  el  dit  el  botó  de
"Incidències". Per això, se li ha mostrat la pantalla "Gestió d'incidències". A
entès  correctament  que  està  visualitzant  una  llista  i  que  seria  posible
desplaçar-la amunt i avall amb el dit.

Canviar la clau de pas:
  Com en el cas anterior, des de la pantalla de "Tasques" ha tocat amb el
dit l'opció "Canvi de clau", per tant, se li ha mostrat la pantalla de "Canvi
de clau". No ha tingut cap problema en entendre que s'hauria d'indicar una
nova clau de pas i polsar el botó en el botó acceptar.

Afegir incidència:
  Des de la pantalla de "Gestió d'incidències" ha vist clar immediatament
que hauria d'utilitzar el botó flotant d'afegir incidència12.

Qüestions

La disposició i organització del contingut a les diferents pantalles de
la interfície ¿T'han facilitat l'aprenentatge d'ús de l'eina?
  Si, totes les opcions en una pantalla fan més senzill el seu ús.

·  D'1 a 5, 1 poc - 5 molt,  valora quan difícil  t'ha resultat  l'inici  de
sessió amb el teu usuari i clau de pas.

1

·  D'1  a  5,  1  poc  -  5  molt,  valora  la  facilitat  per  consultar  les
incidències.

5

·  D'1  a  5,  1  poc  -  5  molt,  valora  quan  difícil  resulta  afegir  una
incidència.

2

· D'1 a 5, 1 poc - 5 molt, valora la facilitat per canviar la clau de pas. 4

· D'1 a 5, 1 poc - 5 molt, valora quan difícil resulta canviar l'idioma. 1

¿Creus  que  aquesta  eina  millorarà  la  comunicació  amb
l'administrador?
  Si, atès que l'administrador la veurà en afegir-la

¿Creus que aquesta eina permetrà una major celeritat en la resolució
d'incidències?
  Si,  quan antes rebi  la notificació l'administrador, abans podrà ficar-se
"mans a la feina".

12 Botó flotant per afegir: 
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Segon veí Joan Carles (47 anys)

¿Disposes de telèfon mòbil intel·ligent?
  Si, em resulta una ferramenta indispensable per a l'oci i el treball.

¿Disposes de connexió a Internet al telèfon mòbil?
  Si, per raons de feina necessito estar connectat a tot hora.

¿Amb quina freqüència l'utilitzes diàriament?
  Contínuament.

¿Per a quines tasques sols utilitzar-lo?
  Per trucar als contactes laborals o personals, per consultar el correu,
saber com arribar als llocs on he de desplaçar-me per raons de feina, per
estar  connectat  amb  els  meus  amb  la  missatgeria  instantània,  per  a
l'organització de tasques vinents, tant personals com laborals...

Tasques

Iniciar sessió:
  Després de mirar la pantalla uns segons ha triat una finca. Després de
presentar-li la pantalla d'inici de sessió, no ha tingut cap dubte en l'ús i ha
finalitzat l'accés tocant el botó acceptar.

Consultar incidències:
   Des de la pantalla de "tasques" ha tocat amb el dit l'opció "Incidències",
degut a açò que li he mostrat la pantalla d'incidències.

Canviar la clau de pas:
  Des de la pantalla de "tasques" ha tocat amb el dit l'opció "Canvi de
clau", degut a açò li he mostrat la pantalla "Canvi de clau". En un primer
moment  no  tenia  clar  si  a  l'apartat  Clau li  demanava  la  vella  o  havia
d'introduir directament la nova.

Afegir incidència:
  Des de la pantalla d'incidències no ha tingut cap dubte en tocar el botó
d'afegir incidència. Quan se li ha mostrat la pantalla d'afegir incidències no
ha tingut cap problema per introduir la informació necessària i tocar el botó
acceptar.

Qüestions

La disposició i organització del contingut a les diferents pantalles de
la interfície ¿T'han facilitat l'aprenentatge d'ús de l'eina?
  Si, les opcions de treball estan organitzades de manera que es veu tot
amb un cop d'ull. Els noms triats per a cada opció és l'adient, llevat de
l'opció "Incidències" que, sense accedir-hi, no queda clar si només és per
visualitzar-les o també permet afegir-ne.

·  D'1 a 5, 1 poc - 5 molt,  valora quan difícil  t'ha resultat  l'inici  de
sessió amb el teu usuari i clau de pas.

1

·  D'1  a  5,  1  poc  -  5  molt,  valora  la  facilitat  per  consultar  les
incidències.

5

·  D'1  a  5,  1  poc  -  5  molt,  valora  quan  difícil  resulta  afegir  una
incidència.

4
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· D'1 a 5, 1 poc - 5 molt, valora la facilitat per canviar la clau de pas. 3

· D'1 a 5, 1 poc - 5 molt, valora quan difícil resulta canviar l'idioma. 1

¿Creus  que  aquesta  eina  millorarà  la  comunicació  amb
l'administrador?
  Si,  afegir  una  incidència  implica  que  l'administrador  també  la  té
disponible.

¿Creus que aquesta eina permetrà una major celeritat en la resolució
d'incidències?
  Si, com més aviat sàpiga l'administrador de l'existència d'una incidència,
abans podrà donar-li solució.

Tercer veí Júlia (36 anys)

¿Disposes de telèfon mòbil intel·ligent?
  Si, des que el meu nuvi mel regalà.

¿Disposes de connexió a Internet al telèfon mòbil?
  Només connexió sense fil a casa.

¿Amb quina freqüència l'utilitzes diàriament?
  Solc utilitzar-lo sovint, el duc sempre damunt.

¿Per a quines tasques sols utilitzar-lo?
  Per trucar per telèfon, per veure el correu, també amb la missatgeria
instantània.

Tasques

Iniciar sessió:
  Des de la pantalla de "Triar finca" no ha tingut cap problema en tocar
amb el dit sobre una finca i quan li he presentat la pantalla per identificar
l'usuari no ha tingut cap problema en fer-ne ús.

Consultar incidències:
  Des de la pantalla de "Tasques" no ha tingut cap problema en tocar amb
el  dit  sobre  el  botó  de  "Incidències".  Quan  li  he  mostrat  la  finestra
d'incidències, ha identificat immediatament que és una llista i que, en un
cas real, podria desplaçar-la per localitzar una incidència.

Canviar la clau de pas:
  Des de la pantalla de "Tasques" no ha tingut cap dubte per tocar amb el
dit  el  botó  de  "Canvi  de  clau".  Quan  li  he  presentat  la  finestra
d'identificació d'usuari ha dubtat si el valor "Clau" demanat era la clau de
pas actual o ja podia introduir la nova.

Afegir incidència:
  Des de la finestra "Incidències" no ha dubtat en tocar amb el dit sobre el
botó flotant d'afegir incidència. Quan li he presentat la pantalla per afegir
incidència ha tingut clara la informació que se li demanava i ha tocat el
botó acceptar.
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Qüestions

La disposició i organització del contingut a les diferents pantalles de
la interfície ¿T'han facilitat l'aprenentatge d'ús de l'eina?
  Si, l'organització facilita l'aprenentatge.

·  D'1 a 5, 1 poc - 5 molt,  valora quan difícil  t'ha resultat  l'inici  de
sessió amb el teu usuari i clau de pas.

1

·  D'1  a  5,  1  poc  -  5  molt,  valora  la  facilitat  per  consultar  les
incidències.

5

·  D'1  a  5,  1  poc  -  5  molt,  valora  quan  difícil  resulta  afegir  una
incidència.

3

· D'1 a 5, 1 poc - 5 molt, valora la facilitat per canviar la clau de pas. 4

· D'1 a 5, 1 poc - 5 molt, valora quan difícil resulta canviar l'idioma. 1

¿Creus  que  aquesta  eina  millorarà  la  comunicació  amb
l'administrador?
  Si,  permetrà  comunicar  els  problemes  de  la  finca  directament  amb
l'usuari administrador.

¿Creus que aquesta eina permetrà una major celeritat en la resolució
d'incidències?
  Si, com més aviat es comunica el problema, més prompte se li dóna
solució.

5.5 Anàlisi dels resultats del test d'usuari
 

Com a resultat del test podem dir que els usuaris que ha participat
senten predisposició per utilitzar l'eina. Es considera que és una bona
opció per comunicar-se amb l'administrador. Addicionalment, es pensa
que millorarà el  sistema actual  en subministrar  un canal  més eficaç i
directe per notificar les incidències.

No obstant  això,  s'han observat  un  parell  de  dificultats  en  l'ús  del
prototip:

· En la pantalla de "Tasques" i per a la feina d'afegir incidències no ha
quedat  clar  si  el  mateix  botó  "Incidències"  és  per  visualitzar-les
únicament o també permet afegir-ne de noves.

  Solució: Canviar el nom del botó a "Gestió d'incidències".

· En la pantalla de "Canvi de clau" no queda clar si en el valor "Clau"
s'està demanant la clau vella o ja es per a indicar la nova.

  Solució: Canviar el text a "Nova clau".
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Una vegada aplicats els canvis, les pantalles modificades queden com
es mostra a les figures següents:

Figura 28: Pantalla canvi de
clau - modificada

Canvi de clau

Un usuari pot canviar únicament la seva clau de
pas.

Si  no  s'introdueix  cap  clau  i  es  prem  el  botó
 no es produeix cap canvi.

Figura 29: Pantalla de
tasques - modificada

Tasques

Aquesta  és  la  pantalla  principal  de  treball  amb
l'eina, una vegada triada la finca i identificat l'usuari.
És  aquí  on  es  mostren  les  diferents  consultes  o
accions  què  un  usuari  identificat  pot  executar,  en
prémer el botó corresponent.

Addicionalment,  es  mostren  les  últimes  tres
incidències notificades.

Mitjançant  el  botó   es  pot  actualitzar  la  llista
d'incidències.
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6. Disseny tècnic

6.1 Definició dels casos d'ús

6.1.1 Diagrama UML d'actors i flux

El  diagrama  corresponent  als  actors  del  sistema  i  el  seu  flux
d'interacció amb aquest és el que es mostra a la figura següent:

Com s'observa al diagrama anterior, un usuari pot afegir o consultar
incidències, canviar la seva clau de pas i veure el seu estat de comptes,
mentre  que l'usuari  administrador, a  més,  és  qui  dona d'alta  tant  les
finques com els usuaris, tanca les incidències resoltes així com dona per
pagades les quotes ja satisfetes dels veïns.
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6.1.2 Llistat dels casos d'ús

A continuació es detallen els diferents casos d'ús identificats:

Identificador CU-001

Nom Alta finca

Prioritat Alta

Descripció Afegir una finca a la base de dades.

Actors Administrador

Prerequisits · La connexió amb la base de dades està establerta.
· La finca no existeix a la base de dades.

Iniciat per Administrador

Flux cas 1: No hi ha cap finca a la base de dades
1. L'usuari inicia l'aplicació i se li mostra la pantalla per afegir
una nova finca.
2. L'usuari introdueix les dades corresponents a la finca i a
l'usuari que l'administrarà.
3. L'usuari prem el botó per acceptar les dades.

cas 2: Ja hi ha, almenys, una finca a la base de dades.
1. L'usuari inicia l'aplicació i se li mostra la llista de finques a
la base de dades.
2. L'usuari comprova que la nova finca no hi és a la llista.
3. L'usuari prem el botó flotant d'afegir finca.
4. L'usuari introdueix les dades corresponents a la finca i a
l'usuari que l'administrarà.
5. L'usuari prem el botó per acceptar les dades.

Post-condicions · La finca està creada.

Identificador CU-002

Nom Alta d'usuari

Prioritat Alta

Descripció Afegir un usuari a una finca.

Actors Administrador

Prerequisits · La connexió amb la base de dades està establerta.
· La finca no existeix a la base de dades.
· L'usuari no existeix a la finca.
· L'usuari s'ha haver identificat a la finca.

Iniciat per Administrador
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Flux cas 1: El nou usuari no existeix.
1. L'usuari tria l'opció "Alta usuari" del menú de la barra de
títol de la pantalla de "Tasques".
2. L'usuari introdueix les dades corresponents a l'usuari.
3. L'usuari prem el botó per acceptar les dades.

cas2: El nou usuari ja existeix.
1. L'usuari tria l'opció "Alta usuari" del menú de la barra de
títol de la pantalla de "Tasques".
2. L'usuari introdueix les dades corresponents a l'usuari.
3. L'usuari prem el botó per acceptar les dades.
4.  S'adverteix  a  l'usuari  que aquest  usuari  ja  està  en ús.
L'operació d'alta no té cap efecte a la base de dades.

Post-condicions · L'usuari ha estat afegit a la finca.

Identificador CU-003

Nom Consulta incidència

Prioritat Normal

Descripció Mostrar la llista d'incidències notificades

Actors Veí
Administrador

Prerequisits · La connexió amb la base de dades està establerta.
· L'usuari s'ha identificat a la finca.

Iniciat per Veí
Administrador

Flux cas 1: Hi ha incidències notificades
1. L'usuari prem el botó "Gestió d'incidències" a la pantalla
de "Tasques".
2. Es mostren les incidències registrades a la finca.
3. L'usuari pot desplaçar-se per la llista d'incidències. 

cas 2: No hi ha incidències notificades
1. L'usuari prem el botó "Gestió d'incidències" a la pantalla
de "Tasques".
2. Es mostra el missatge "No hi ha incidències".

Post-condicions ·  Es mostren les incidències  ordenades en una llista  o el
missatge "No hi ha incidències".
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Identificador CU-004

Nom Afegeix incidència

Prioritat Normal

Descripció Afegir una incidència a la llista d'incidències notificades.

Actors Veí
Administrador

Prerequisits · la connexió amb la base de dades està establerta.
· L'usuari s'ha identificat a la finca.

Iniciat per Veí
Administrador

Flux cas 1: La incidència no ha estat notificada encara.
1. L'usuari prem el botó "Gestió d'incidències" a la pantalla
de "Tasques".
2. L'usuari cerca a la llista d'incidències per si el problema ja
ha estat notificat.
3. L'usuari prem el botó afegir incidència.
4. L'usuari emplena les dades corresponents a la incidència i
prem el botó per acceptar les dades.

cas 2: La incidència ja ha estat notificada.
1. L'usuari prem el botó "Gestió d'incidències" a la pantalla
de "Tasques".
2. L'usuari cerca a la llista d'incidències el problema i s'adona
que ja ha estat notificat.

Post-condicions · Es mostra la llista d'incidències actuals, incloent, si escau,
la nova incidència.

Notes · La incidència ha estat afegida.

Identificador CU-005

Nom Tanca incidència

Prioritat Mitja

Descripció Donar per finalitzada la gestió d'una incidència.

Actors Administrador

Prerequisits · La connexió amb la base de dades està establerta.
· L'usuari s'ha identificat a la finca.

Iniciat per Administrador

Flux cas 1: La incidència ha originat una despesa
1. L'usuari prem el botó "Gestió d'incidències" a la pantalla
de "Tasques".
2. L'usuari localitza la incidència a la llista d'incidències.
3. L'usuari prem sobre la incidència desitjada.
4. L'usuari  introdueix l'import  que ha suposat solucionar la
incidència.
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5. L'usuari prem el botó per acceptar les dades.

cas 2: La incidència es anul·lada sense causar cap despesa.
1. L'usuari prem el botó "Gestió d'incidències" a la pantalla
de "Tasques".
2. L'usuari localitza la incidència a la llista d'incidències.
3. L'usuari prem sobre la incidència desitjada.
4. L'usuari introdueix zero com a import.
5. L'usuari prem el botó per acceptar les dades.

Post-condicions · A la llista d'incidències es mostra la incidència tancada.

Notes -  Quan  una  incidència  es  tanca  amb  un  import  no  zero,
aquest passa a registrar-se com una despesa de la finca.

Identificador CU-006

Nom Consulta comptes de finca

Prioritat Baixa

Descripció Mostrar l'estat actual de comptes de la finca.

Actors Administrador

Prerequisits · La connexió amb la base de dades està establerta
· L'usuari s'ha identificat a la finca.

Iniciat per Administrador

Flux cas 1
1.  L'usuari  prem  el  botó  "Comptes"  a  la  pantalla  de
"Tasques".
2.  Es  presenta  la  informació  corresponent  a  l'estat  de
comptes de la finca.

Post-condicions · Es mostra el resultat resum dels comptes de la finca.

Identificador CU-007

Nom Consulta comptes d'usuari

Prioritat Baixa

Descripció Mostrar l'estat de comptes de l'usuari

Actors Veí

Prerequisits · La connexió amb la base de dades està establerta.
· L'usuari s'ha identificat a la finca.

Iniciat per Veí

Flux cas 1
1.  L'usuari  prem  el  botó  "Comptes"  a  la  pantalla  de
"Tasques".
2.  Es  presenta  la  informació  corresponent  a  l'  estat  de
comptes de l'usuari.

Post-condicions · Es mostra el resultat resum dels comptes de l'usuari.
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Identificador CU-008

Nom Gestió de quotes d'usuari

Prioritat Mitja

Descripció Donar per pagada una quota corresponent a un usuari.

Actors Administrador

Prerequisits · La connexió amb la base de dades està establerta.
· L'usuari s'ha identificat a la finca.

Iniciat per Administrador

Flux cas 1: No hi ha usuaris a la finca.
1. L'usuari prem el botó "Quotes" a la pantalla de "Tasques".
2. Es mostra una llista buida amb el missatge "Encara no hi
ha usuaris a la finca!!".

cas 2: Hi ha usuaris a la finca.
1. L'usuari prem el botó "Quotes" a la pantalla de "Tasques".
2. Es mostra la llista de veïns registrats a la finca.
3. L'usuari prem sobre el veí a actualitzar.
4. Es mostra la llista de quotes (pagades/pendents) d'aquest.
6. En triar una quota ha de confirmar que aquesta ha estat
pagada perquè s'actualitzi al servidor.

Post-condicions · La quota queda en estat de pagada a la base de dades i es
mostra amb una marca a la llista de quotes.

Notes - Les quotes satisfetes d'usuari són també els ingressos que
té la finca.

Identificador CU-009

Nom Canvi clau de pas d'usuari

Prioritat Baixa

Descripció Permetre canviar la clau de pas de l'usuari

Actors Veí
Administrador

Prerequisits · La connexió amb la base de dades està establerta.
· L'usuari s'ha identificat a la finca.

Iniciat per Veí
Administrador

Flux
cas 1
1.  L'usuari  prem el  botó  "Canvi  de  clau"  a  la  pantalla  de
"Tasques".
2. L'usuari introdueix la nova clau.
3. L'usuari prem el botó per acceptar les dades.
4. La sessió es tanca i l'usuari ha de tornar a identificar-se.
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Cas 2
1.  L'usuari  prem el  botó  "Canvi  de  clau"  a  la  pantalla  de
"Tasques".
2. L'usuari no introdueix cap clau.
3.  L'usuari  prem  el  botó  per  acceptar  les  dades,  o  torna
enrere.
4.  Es torna a  la  pantalla  de  tasques,  però  no té  lloc  cap
acció.

Post-condicions · La clau de l'usuari s'ha actualitzat.

Notes · La clau no s'ocultarà, atès que l'usuari canviarà la clau des
del seu mòbil i ningú tindrà l'oportunitat de tafanejar mentre
duri el procés.

6.2 Disseny de l'arquitectura

6.2.1 Diagrama UML del disseny de la base de dades

El  disseny físic  de  la  base  de dades  queda  com es mostra  a  les
figures següents:

A la Figura 31 es pot observar la relació establerta entre les diferents
taules de la base de dades, mitjançant claus principals i foranies.
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Figura 31: Disseny físic de la base de dades



Per una banda, al diagrama UML corresponent al disseny de la base
de dades,  Figura 32, es poden veure els atributs que actuaran com a
clau principal.

Per  altra  banda,  en  el  moment  de  crear  la  base  de  dades  en  el
servidor  s'haurà d'afegir,  a més de les restriccions d'integritat  que es
consideren necessàries13, les claus foranies següents:

· Despesa: clau forana amb la taula Finca.
·  Usuari: clau forana amb la taula  Finca i clau forana amb la taula

Quota.
· Esdeveniment: clau forana amb la taula Usuari i clau forana amb la

taula tipusEsdeveniment.

13 Les restriccions corresponents al formatatge correcte de les dades es durà a terme en el
moment en què s'introdueixin a la interfície d'usuari.
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Figura 32: Diagrama UML disseny de la base de dades



6.2.2 Diagrama UML del disseny d'entitats i classes

A la  Figura 33 es mostra el disseny d'entitats i classes, així com les
distintes relacions que hi ha establertes.

6.2.3 Diagrama de l'arquitectura del sistema

Amb Android, es va a seguir el patró Model-Vista-Controlador (MVC),
què  té  com  a  principal  característica  la  separació  de  les  dades,  la
interfície d'usuari i la lògica de negoci en tres components distints, que
estableixen una relació funcional de col·laboració comuna.

Aquesta separació, a més, facilitarà la tasca de desenvolupament, el
re-aprofitament de codi i el seu posterior manteniment.
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Figura 33: Diagrama UML entitat i classes

Figura 34: Elements arquitectura
MVC



Aleshores tindrem, com a components de l'MVC:

· Model: correspondrà tant a la lògica de dades com a les dades en si
mateix. Es a dir, una base de dades MariaDB14 en el servidor recolzada
amb  una  lògica  de  dades  implementada  mitjançant  servicis  PHP
(servlets PHP).

· Vista: correspondrà a cada una de les pantalles (activities) de l'eina,
que estaran encarregades d'interactuar amb l'usuari.

·  Controlador: correspondrà a cada una de les classes  Java en les
que  s'implementaran  les  funcions  encarregades  de  gestionar  les
peticions de l'usuari, així com també, la lògica de funcionament de l'eina.

Per tant, el sistema es basarà en una arquitectura client/servidor en
dues  capes;  l'una  el  client  i  l'altra  el  servidor  (XamPP).  El  servidor
atendrà  les  peticions  dels  clients  i  els  hi  proporcionarà  els  resultats.
Aquest també contindrà la base de dades, mitjançant un servici de base
de dades MariaDB, i la lògica de treball amb aquesta implementada amb
PHP, tal com es mostra gràficament a la figura següent.

14 Continuació del treball de l'equip de MySQL però prosseguint completament amb el model
de codi obert.
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Figura 35: Arquitectura del sistema (MVC)



7. Implementació

7.1 Llibreries de tercers emprades al projecte

7.1.1 Components per a la connexió mitjançant HTTP

En la part client s'ha fet ús del protocol HTTP (GET i  POST) per a la
comunicació  amb el  servidor  web,  atès  que  és  el  protocol  amb més
rellevància, accessibilitat i amb més compatibilitat d'ús a hores d'ara a
Internet. Per altra banda, s'ha tingut en compte que els ports que utilitza
aquest  protocol  estan  sempre  (o  pràcticament  sempre)  oberts  a
qualsevol  ISP,  la  qual  cosa  garanteix  que  el  servidor  no  tindrà  cap
obstacle per comunicar-se amb els clients. Per últim, en ser l'intermediari
un servidor web Apache és aquest protocol el que s'emprarà per a que
els clients demanen o enviïn informació.

Per  a  la  comunicació  mitjançant   HTTP,  Android té  a  la  seva
disposició,  fins  al  moment  de  redactar  aquesta  documentació,  les
llibreries:  HttpURLConnection de  Canonical  Java,  HttpComponents
d'Apache  Software  Fundation i  la  llibreria  Volley de  Google.  Després
d'examinar les característiques de cadascuna d'aquestes llibreries s'ha
comprovat  que totes compleixen suficientment amb les necessitats de
l'eina  a desenvolupar. En conseqüència,  s'ha decidit  emprar;  per  una
part, les llibreries d'Apache per a transferir i recollir dades, principalment,
per compatibilitat amb el servidor que es va a utilitzar (servidor  Apache
web),  per  altra  part,  s'ha  utilitzat  la  llibreria  de  Canonical  Java per  a
transferir fitxers grans. S'ha decidit així atès que la llibreria Google Volley
no està recomanada per a aquesta tasca, tal com es descriu a la web
"Hermosa Programación", entre d'altres:

"Evitar usar Volley en descargas de datos pesados[...] tiene limitaciones
con la descarga de información demasiada extensa, ya que su operación se
basa en salvaguardas en cache, lo que haría lento el proceso con datos
voluminosos. (James Revelo, 2015)"

Aleshores, per afegir aquesta funcionalitat al projecte s'han incorporat
les  llibreries   HttpClient-4.5.2,  HttpCore-4.4.4 i  HttpMime-4.5.2  que
formen  part  del  paquet  de  llibreries  HttpComponents  d'ASF15.  En
conseqüència, s'han copiat primerament les llibreries a la carpeta libs del
projecte, a continuació s'ha mostrat, a la vista de Projecte, l'opció Project
Files i s'ha incorporat cada llibreria al projecte polsant el botó dret de la
rata  sobre  cada  fitxer  de  llibreria  i  triant,  a  continuació,  l'opció
Add As Library..., com pot veure's a la figura següent.

15 Apache Software Fundation. El paquet de llibreries complet pot descarregar-ser a la URL:
"http://ftp.cixug.es/apache//httpcomponents/httpclient/binary/httpcomponents-client-4.5.2-
bin.tar.gz".
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Una vegada les llibreries incorporades al projecte i Android Studio ha
acabat  de  actualitzar  la  configuració,  ja  es  pot  fer  ús  de  les  noves
funcionalitats en el desenvolupament del codi.

7.2 Preparació del model de dades

Inicialment, s'ha instal·lat una versió bàsica (amb escriptori  KDE) del
sistema operatiu  OpenSuSe 13.2 'Harlequim' en un equip  i5 (3.6 GHz),
amb 500Gb de disc dur i 4Gb de RAM16.

Seguidament, s'ha instal·lat el programari  XamPP per disposar d'un
servidor  Web  Apache amb  un  servici  de  gestió  de  bases  de  dades
MariaDB (descendent  de  MySQL),   a  més  dels  llenguatges  de
programació  PHP i  Perl.  XamPP proporciona  una  interfície  web  per
administrar  el  sistema  anomenada  phpMyAdmin.  Mitjançant  aquesta
interfície s'ha configurat l'entorn de treball  (l'idioma de la interfície i  la
codificació de caràcters de les dades, per suportar els accents i d'altres
símbols).

16 Veure Annex II.
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Figura 36: Afegir llibreries al projecte



A continuació, s'ha creat la base de dades gestora seguint el diagrama
UML de disseny de la base de dades, tal com es mostra a la Figura 37.

Seguidament,  s'ha  afegit  l'usuari  (g_user)  amb  el  qual  els  clients
realitzaran les consultes HTTP a la base de dades a través del servidor
web  Apache.  Se  li  han  atorgat  privilegis  per  treballar  única  i
exclusivament  amb  les  dades  de  les  tables  de  la  base  de  dades
(gestora), tal com es veu a la Figura 38.

Els permisos són únicament d'accés local perquè serà el servidor web
Apache qui, mitjançant els servlets o servicis web PHP, accedesqui a la
base  de  dades  després  de  rebre  les  dades  de  consulta,  com  a
paràmetres de treball, des de l'aplicació client.
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Figura 37: Disseny gràfic de la base de dades



Finalment,  s'han  desenvolupat  els  servlets o  servicis  PHP17 que
permetran dur a terme cadascuna de les tasques que es sol·licitaran des
de la  part  client  (consultar, afegir, esborrar  o actualitzar dades en les
diferents taules).

17 Veure Annex I.
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Figura 38: Permisos atorgats a l'usuari g_user



7.3 Anàlisi de l'estat del projecte

7.3.1 Estat actual del projecte

El projecte a sofert constants modificacions mentre s'ha dut a terme el
desenvolupament, tant a nivell  de disseny de la interfície d'usuari com
del  model  de  dades  emprat,  principalment  degut  a  reconsideracions
funcionals  posteriors  a  l'anàlisi  fet  durant  la  fase  d'inici  del  projecte.
Aquesta  constant  revisió  i  adaptació,  particular  del  model  de  disseny
centrat  amb  l'usuari  (DCU),  ha  propiciat  millores  substancials  en  el
disseny i funcionalitat de l'aplicació i ha permès conduir el projecte a bon
terme assolint els objectius marcats durant la seva fase d'anàlisi.

Funcionalitats no implementades

Del  conjunt  de funcionalitats  especificades en les  fases prèvies  de
disseny, i per motius de temps de desenvolupament, no s'inclouran en
aquesta entrega les següents funcionalitats:

- La presentació de la interfície de l'eina en altres idiomes.

7.3.2 Pla de futur

L'eina Administració de finques és un primer assag per proporcionar
un mitjà que faciliti la comunicació entre els residents d'una comunitat de
veïns i el seu administrador, però no té perquè limitar-se a aquesta tasca.
Així,  tenint  en  compte  aquesta  premissa,  el  desenvolupament  queda
obert per complementar-se amb noves funcionalitats, com podrien ser, a
tall d'exemple, les següents:

-  Encriptació  de  la  comunicació  entre  el  client  i  el  servidor.
Incrementaria substancialment la seguretat.

- Notificacions automàtiques. D'aquesta manera en afegir un veí una
incidència o en finalitzar-ne una l'administrador, es notificarà, per a la
finca, aquesta eventualitat.

- Planificació de reunions de finca.
     - Documentació compartida (pressupostos, factures, actes, ...)

- Traducció de la interfície a altres idiomes.
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8. Proves

8.1 Pla de proves

Les  proves  s'han  dut  a  terme  amb  un  dispositiu  virtual  (AVD)
Nexus 5 - API 23,  disponible  a  l'entorn  de  desenvolupament  Android
Studio 2.0, tal com s'ha especificat a la planificació del treball.

8.1.1 Test funcional dels casos d'ús

Des d'un inici i durant tot el procés de desenvolupament, s'han dut a
terme  les  proves  unitàries  necessàries  per  assegurar  el  correcte
funcionament  de  tots  els  casos  d'ús  que  els  usuaris  han  de  poder
realitzar amb l'eina.

A continuació es detallen algunes de les proves realitzades per  als
casos d'ús més rellevants:

8.1.1.1 Prova d'alta de finca

Alta de finca
Codi T01-AF

¿Prova de desplegament? No

Descripció · Mostra les finques registrades a la base de dades i permet
l'addició de noves.

Prerequisits · Hi ha connectivitat a Internet.

Passos · L'aplicació inicia i mostra la llista de finques o un missatge
indicant que no s'ha registrat cap finca.
· Es prem el botó  per afegir una finca i es complimenta
la informació requerida (obligatòriament, les dades; 
   - De la finca: nom, direcció població i codi postal
   - De l'administrador: nom, usuari, clau de pas i sou).
· S'accepten les dades per fer efectiva l'addició de la finca.
· Des de la llista de finques es prem el botó  per que es
mostren els canvis.

Resultat esperat · La finca s'ha afegit a la base de dades junt a l'usuari que
l'administra.

Resultat obtingut Ok.
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Captures de pantalla:

8.1.1.2 Prova d'alta d'un veí

Alta d'usuari
Codi T02-AU

¿Prova de desplegament? No

Descripció · Permet l'addició d'un usuari veí a la finca.

Prerequisits · Hi ha connectivitat a Internet.
· Hi ha almenys una finca registrada.
· L'usuari administrador ha iniciat sessió en la finca.

Passos · Triar l'opció Alta d'usuari en la pantalla Tasques.
·  A  la  pantalla  d'alta  d'usuari  s'ha  de  complimentar  la
informació necessària (dades obligatòries: nom, porta, pis,
login i  clau  de  pas  i,  dades  opcionals:  telèfon,  correu  i
número de compte corrent).
· Es prem el botó  per fer efectiva l'alta d'usuari.

Resultat esperat · L'usuari s'ha afegit a la finca.
· És possible iniciar sessió a la finca amb les dades del nou
usuari.

Resultat obtingut Ok.
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Captures de pantalla:

En  prémer  el  botó   el
sistema  ens  indica  el  resultat  de
l'operació,  mitjançant  un  missatge
Toast.

8.1.1.3 Prova d'alta d'incidència

Alta d'incidència
Codi T03-AI

¿Prova de desplegament? No

Descripció · Permet la notificació d'una incidència en la finca.

Prerequisits · Hi ha connectivitat a Internet.
· Hi ha almenys una finca registrada.
· L'usuari ha iniciat sessió en la finca.

Passos · Triar l'opció Gestió d'incidències en la pantalla Tasques.
· Es mostra la llista d'incidències o un missatge indicant que
encara no s'ha registrat cap incidència.
· Es prem el botó   i a la pantalla d'afegir incidències es
complimenta la informació necessària (Dades obligatòries:
Títol de la incidència18 i, dades opcionals: descripció i foto
de la avaria).
· Es prem el botó  per fer efectiva l'addició de la
incidència en la finca.
· Es prem el botó  per que es mostren els últims canvis a
la llista d'incidències.

Resultat esperat · La incidència s'ha afegit a la finca.
·  És  possible  visualitzar-ne  el  detall  prement  sobre  la
incidència.

Resultat obtingut Ok.

18 Els valors Tipus d'incidència com Urgent ja disposen d'un valor per defecte.
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Captures de pantalla:

8.1.1.4 Prova d'alta de quota d'usuaris

Alta de quota
Codi T04-AQ

¿Prova de desplegament? No

Descripció · Permet la addició d'una quota per als usuaris de la finca.

Prerequisits · Hi ha connectivitat a Internet.
· Hi ha almenys una finca registrada.
· L'usuari administrador ha iniciat sessió en la finca.

Passos · Triar l'opció Gestió de quotes en la pantalla Tasques.
·  Es  mostra  la  llista  d'usuaris  de  la  finca  o  un missatge
indicant que encara no s'ha registrat cap usuari.
·  Es  prem  el  botó   i  a  la  pantalla  d'afegir  quotes  es
complimenta la informació necessària (obligatòriament, les
dades: mes, any i import de quota19).
· Es prem el botó  per fer efectiva l'addició de la
nova quota als usuaris de la finca.

Resultat esperat · La quota s'ha afegit als usuaris de la finca.
·  És  possible  visualitzar  les  quotes  d'un  usuari  prement
sobre el seu nom.

Resultat obtingut Ok.

19 Inicialment, es mostraran els valors per defecte, es a dir, l'any en curs, l'import de l'última
quota i el mes següent a l'ultima quota registrada.
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Captures de pantalla:

8.1.1.5 Prova de consulta de comptes

Consulta de 
comptes

Codi T05-CC

¿Prova de desplegament? No

Descripció · Permet la visualització del resultat de comptes, tant de la
finca com d'un usuari.

Prerequisits · Hi ha connectivitat a Internet.
· Hi ha almenys una finca registrada.
· L'usuari ha iniciat sessió en la finca.

Passos · Triar l'opció Comptes en la pantalla de Tasques.
·  Si  l'usuari  es  administrador,  es  mostrarà  el  resum dels
comptes de la finca (ingressos, despeses i balanç).
·  Si  l'usuari  és  un  veí,  es  mostraran  els  seus  comptes
particulars (quotes pagades,  la part  que li  pertoca de les
despeses i el resultat de comptes).

Resultat esperat · Es mostra el resum de comptes.

Resultat obtingut Ok.
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Captures de pantalla; comptes de la finca i d'un usuari respectivament:
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Conclusions

El desenvolupament de l'eina ha estat una tasca difícil  deguda a la
falta de coneixements sobre desenvolupament per a dispositius mòbils
sobre plataforma Android de que es disposava inicialment. No obstant
això,  pese  a  ser  la  primera  incursió  dissenyant  i  implementant  una
aplicació per a aquest sistema operatiu i, gràcies a un constant esforç,
bona planificació i també a l'experiència adquirida al llarg dels estudis a
la  UOC,  s'ha  arribat  a  complir  amb els  terminis  i  les  fites  marcades,
desenvolupant  completament  les  funcionalitats  que  es  consideraven
indispensables per al projecte.

Al  llarg  del  període  d'implementació  s'ha  aprés  molt  sobre  el
desenvolupament  per  a  dispositius  mòbils  amb  plataforma  Android,
esdevenint  en  una  experiència  enriquidora  que  s'espera  poder  tenir
l'oportunitat d'aplicar tant a nivell personal com professional en el futur.
Fruit  d'aquest  aprenentatge  continu  ha  estat,  per  exemple,  l'addició
d'imatges en les notificacions d'incidències,  funcionalitat  que no havia
estat prevista inicialment en el projecte.

En conclusió,  l'experiència amb aquest  projecte ha permès adquirir
coneixements  nous sobre la  plataforma  Android,  així  com millorar  les
actuals habilitats personals i professionals. A tall d'exemple, gestionar de
primera mà totes les fases del procés del desenvolupament orientat a
l'usuari  (DCU)  assumint,  en  cada  cas,  els  distints  rols  que  es  veuen
involucrats per resoldre els continus reptes que han anat apareguen al
llarg del procés, ha contribuït a intensificar les habilitats personals inicials
tant creatives com tècniques.
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Glossari

● AFP:  Sigles  corresponents  a  la  denominació  en  anglès  Fundació  de
programari d'Apache (Apache Software Fundation).

● Android:  Sistema  operatiu  basat  en  el  nucli  Linux  dissenyat
principalment per a dispositius mòbils amb pantalla tàctil i també per a
rellotges intel·ligents, televisors i automòbils.

● API:  Sigles  corresponents  a  la  denominació  en  anglès  d'interfície  de
programació d'aplicacions (Application Programming Interface).

● APK: Sigles que corresponen amb la denominació en anglès de paquet
de programari (Application Package).

● AVD:  Sigles  angleses  de  dispositiu  virtual  Android  (Android  Virtual
Device).

● Benchmarking: anglicisme que defineix el procés sistemàtic i continu per
avaluar, comparativament, productes, serveis i processos de treball.

● DCU:  Sigles  que  identifiquen  la  filosofa  i  metodologia  en  la  qual  les
necessitats, desitjos i capacitats de l'usuari prenen un paper fonamental
en cada nivell del procés de disseny centrat en l'usuari.

● KDE:  Sigles corresponents  a l'escriptori  d'usuari  Linux amb el  mateix
nom.

● ISP: Sigles corresponents a la denominació en anglès de proveïdor de
servici a Internet (Internet Service Provider).

● MVC:  Patró  d'arquitectura  de  software  anomenat  Model-Vista-
Controlador.

● UOC: Universitat Oberta de Catalunya.
● SDK:  Sigles  corresponents  a  la  denominació  en  anglès  d'equip  de

desenvolupament de programari (System Development Kit).
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Annexos

● Annex I – Servicis web PHP utilitzats al servidor de bases de dades.

● Annex II – Procés d'instal·lació del servidor de bases de dades.

● Annex III – Manual d'usuari.

● Annex IV – Llicència Creative commons:
                     Reconeixement-NonComercial-SenseObresDerivades 3.0.

● Annex V – Llicència Apache Software Fundation
                     License 2.0.
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