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

     Serloc és un nou producte orientat a dispositiu mòbils (03)iOS, el qual pretén 

resoldre la problemàtica de la recerca de serveis, donant a conèixer tot el 

ventall de serveis disponibles oferts per part de particulars i petites o mitjanes 

empreses. 

 

     En el món actual, en el qual trobem un gran volum d’informació a la xarxa, 

ens pot ser complicat trobar el que busquem i que ho puguem considerar 

fiable, més concretament, pel que fa als serveis, no trobem cap punt 

centralitzat on poder obtenir aquesta informació amb aquestes garanties. 

 

     A partir de la proposta presentada anteriorment, es pretén desenvolupar la 

idea aplicant una metodologia en cascada donades les planificacions definides 

pel projecte, bones pràctiques de desenvolupament i arquitectures que 

permetin extensibilitat i aplicació dels patrons SOLID. Com a base de tot el 

desenvolupament s’utilitzarà Swift com a llenguatge per l’aplicació mòbil i Java 

conjuntament amb “Spring boot” per al desenvolupament de la part de 

servidor.  

 

     Com a resultat final del projecte s’ha obtingut un producte amb les 

funcionalitats bàsiques que satisfan les problemàtiques inicialment 

plantejades, deixant al mateix temps, una porta oberta per a la millora i 

desenvolupament de noves funcionalitats per a versions posteriors. 
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 Abstract (in English, 250 words or less):  

 

     Serloc is a new product oriented to iOS mobile devices which pretends to 

solve problems on the services research, letting users know information about 

all services types offered by individuals and small or medium business. 

 

     Nowadays, we can obtain a lot of information from the Internet, and this fact 

can complicate us to get what we need and what we can trust, more 

specifically on the services context, where there isn’t any centralized core on 

we can get this type of information. 

 

     From the problem specified previously, it is intended to develop a solution 

applying a waterfall project planning given the planification defined by the 

project, applying best practices and clean architectures which allow project 

extensibility and applicability of SOLID software patterns. 

 

     For technical details for the project it is going to use Swift as base language 

for the mobile application and Java with Spring boot for the server side 

application. 

 

     As a result from project, we have obtained a product with the basic features 

which satisfy the problems initially presented, allowing future code 

improvements and functional extensibility. 

 

 

 



iii 
 

 

Índex 
 

1. Introducció .................................................................................................... 1 
1.1 Context i justificació del Treball ................................................................. 1 
1.2 Objectius del Treball .................................................................................. 3 
1.3 Enfocament i mètode seguit ...................................................................... 5 
1.4 Planificació del Treball............................................................................... 6 
1.5 Breu sumari de productes obtinguts .......................................................... 9 

2. Contextualització ........................................................................................ 10 
2.1 Usuaris potencials ................................................................................... 10 
2.2 Escenaris d’ús ......................................................................................... 10 

3. Anàlisi funcional ......................................................................................... 14 
3.1 Casos d’ús ............................................................................................... 14 
3.2 Prototipatge ............................................................................................. 23 

4. Arquitectura ................................................................................................ 28 
4.1 Back end ................................................................................................. 28 
4.2 Aplicació mòbil ........................................................................................ 30 
3.3 Estructura general de components .......................................................... 32 

5. Model de dades .......................................................................................... 33 
6. Implementació ............................................................................................ 35 

6.1 Autenticació amb Google i Facebook ...................................................... 35 
6.2 Utilització de CocoaPods ......................................................................... 37 
6.3 Ús arquitectura MVC aplicació iOS ......................................................... 38 
6.4 Ús llibreries OAuth2 i Alamofire ............................................................... 39 
6.5 Internacionalització .................................................................................. 40 
6.6 Modificació funcional formulari de registre .............................................. 40 

7. Proves ......................................................................................................... 41 
7.1 Proves aplicació servidor ......................................................................... 41 
7.2 Proves aplicació mòbil ............................................................................. 42 
7.3 Proves d’integració .................................................................................. 43 

8. Conclusions ................................................................................................ 45 
9. Glossari ....................................................................................................... 48 
10. Bibliografia ................................................................................................ 50 
Annexos ............................................................................................................. I 

11.1 Manual d’instal·lació (02) “back-end” .......................................................... I 
11.1.1 Configuració base de dades .................................................................. I 
11.1.2. Configuració propietats d’entorn .......................................................... II 
11.1.3. Definició de taules i contingut base de dades ..................................... II 
11.1.4. Posada en marxa de l’aplicació .......................................................... III 
11.2 Manual d’instal·lació aplicació mòbil ...................................................... IV 
11.3 Diagrama de gantt ................................................................................... V 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

Llista de figures 

 

Figura 1.1- Informació Heygo  ............................................................................ 2 
Figura 1.2- Informació “Jobin” ............................................................................ 2 
Figura 1.3- Planificació projecte ......................................................................... 8 
Figura 3.1- Vista de càrrega. ............................................................................ 23 
Figura 3.2- Vista de login.................................................................................. 23 
Figura 3.3- Registre primer pas. ....................................................................... 24 
Figura 3.4- Registre segon pas. ....................................................................... 24 
Figura 3.5- Confirmació registre. ...................................................................... 24 
Figura 3.6- Llista de serveis. ............................................................................ 24 
Figura 3.7- Filtre tipus servei. ........................................................................... 25 
Figura 3.8- Vista mapa serveis. ........................................................................ 25 
Figura 3.9- Vista mapa serveis 2. ..................................................................... 25 
Figura 3.10- Filtre llista serveis. ........................................................................ 25 
Figura 3.11- Detall de servei. ........................................................................... 26 
Figura 3.12- Xat proveïdor................................................................................ 26 
Figura 3.13- Formulari valoració. ...................................................................... 26 
Figura 3.14- Formulari creació servei. .............................................................. 26 
Figura 3.15- Llistat serveis publicats. ............................................................... 27 
Figura 3.16- Formulari editar servei. ................................................................ 27 
Figura 4.1- Definició general i esquemàtica de les diferents capes de 
l’arquitectura hexagonal. .................................................................................. 28 
Figura 4.2- Arquitectura viper. .......................................................................... 31 
Figura 4.3- Estructura general projecte. ........................................................... 32 
Figura 5.1- Model de dades.............................................................................. 33 
Figura 6.1- SpringSocial ................................................................................... 35 
Figura 6.2- Spring Security ............................................................................... 35 
Figura 6.3- Diagrama funcionament del mètode d'autenticació "Client 
credentials" ....................................................................................................... 36 
Figura 6.4- CocoaPods .................................................................................... 37 
Figura 6.5- Chartage. ....................................................................................... 37 
Figura 6.6- Swift Package Manager ................................................................. 37 
Figura 6.7- Nou plantejament del formulari de registre. ................................... 40 
Figura 7.1- JUnit ............................................................................................... 41 
Figura 7.2- Mockito ........................................................................................... 41 
Figura 7.3- AssertJ. .......................................................................................... 41 
Figura 7.4- Xcode user interface tests. ............................................................. 42 
Figura 7.5- Wireshark. ...................................................................................... 43 
Figura 7.6- Postman ......................................................................................... 44 
Figura 11.1- Gradle . ........................................................................................... I 
Figura 11.2- Docker ............................................................................................. I 
Figura 11.3- Configuracions accés a base de dades. ........................................ II 
Figura 11.4- Directori base projecte serloc-api. ................................................. III 
Figura 11.5- Inici desplegament spring boot. .................................................... III 
Figura 11.6- Aplicació desplegada. ................................................................... IV 
 

file:///C:/Users/roset/Downloads/Memòria%20projecte.doc%23_Toc515827138
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file:///C:/Users/roset/Downloads/Memòria%20projecte.doc%23_Toc515827180
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1. Introducció 
 
 
1.1 Context i justificació del Treball 

     En els darrers anys el sector del comerç i els serveis ha evolucionat 

considerablement i ha modificat la seva pròpia concepció, gran part gràcies a 

les noves tecnologies. Trobem diferents exemples d’aquest fet en múltiples 

aspectes de la nostra vida quotidiana i cada vegada de forma més accentuada.  

     Ja no estem forçats a anar a un cert establiment físic per tal de comprar el 

producte que desitgem, o contractar un servei, en la majoria dels casos ho 

podrem fer mitjançant Internet i les noves tecnologies. Però tot aquest avanç no 

només ens ha aportat la possibilitat de fer tots aquests tràmits de manera no 

presencial, també aporta valor tant al professional com també al consumidor.  

     Per part del professional, el món d’Internet  l’hi ha donat una nova “porta de 

sortida”, un lloc on poder publicitar-se i donar a conèixer d’una altra manera el 

seu producte o servei. 

     Per altre banda, pel que fa el consumidor, aquest pot obtenir més informació 

dels diferents productes o serveis disponibles per tal de poder escollir el que 

més s’adapti a les seves necessitats. Per tant Internet ha obert un nou horitzó 

per ambdós costats.  

     Per contrapartida, Internet és increïblement gran i per culpa de la seva 

magnitud ens trobem davant d’un nou problema, la fragmentació de la 

informació. Tenim masses punts arreu dels quals poder extreure informació i no 

podem assegurar si aquesta és del tot fiable. Aquest fet el trobem no només en 

la part de serveis i compra/venda de productes sinó en tota la informació que 

trobem publicada a la xarxa.  

     Per tal de poder cobrir la necessitat de cerca pel consum de serveis de 

forma no presencial i de centralitzar la cerca d’informació relacionada amb 

aquest sector, sorgeix la idea de “Serloc”. Aquesta aplicació pretén centralitzar 

tota la oferta de serveis que ofereix la petita o mitjana empresa com també 

particulars, per tal de poder cobrir tota la tipologia de serveis els quals es 

puguin requerir en el dia a dia de qualsevol tipus d’usuari. 
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     Actualment ja tenim disponibles algunes aplicacions que resolen de forma 

parcial aquesta necessitat que es pretén cobrir. Com a exemple podem trobar a 

“Heygo” una aplicació que permet, per un cantó, publicitar-nos a nivell particular 

per tal de poder oferir servies, com també la cerca d’aquests per al seu 

consum. Tal com s’ha esmentat, aquesta aplicació resol parcialment el 

problema plantejat, ja que només té en compte els serveis oferts per 

particulars, però no per petites i mitjanes empreses o altres col·lectius. Per altre 

banda “Heygo” permet definir i reflectir molt correctament els serveis que 

ofereixen els seus usuaris, tot mitjançant un sistema de perfils i valoracions 

molt correcte i intuïtiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Un altre exemple de solucions semblants ja existents és “Jobin” en el quals 

ens trobem davant una aplicació que es troba més encarada a les tasques de 

la llar i reparacions. Com també en l’altre exemple, ens trobem davant d’una 

solució parcial al problema inicialment plantejat. El més destacable d’aquesta 

solució és el seu enfocament. L’usuari no cerca en el conjunt de tots els serveis 

disponibles, senzillament fa una petició per a poder adquirir un servei, i els 

diferents professionals del sector es podran “afegir” a aquesta petició per tal de 

poder ser escollits pel client.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 1.1- Informació Heygo - "Heygo oficial website https://www.heygo.com/es" 

 
Figura 2.2- Informació “Jobin” - Jobin oficial website. https://jobin.es/”Figura 3.1- 
Informació Heygo - "Heygo oficial website https://www.heygo.com/es" 

Figura 1.2- Informació “Jobin” - Jobin oficial website. https://jobin.es/” 

 
Figura 4.3- Planificació projecte – Tasques del projecte, durades i 
dependències entre elles.Figura 5.2- Informació “Jobin” - Jobin oficial website. 
https://jobin.es/” 
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     Mitjançant el breu anàlisi anterior, el que pretén “Serloc” és oferir un punt 

centralitzat de cerca de serveis, que de manera senzilla, permeti a l’usuari 

trobar el servei que requereix i que s’adapti més a les seves necessitats. Cal 

especificar que els serveis que es trobaran publicats a “Serloc” provindran de 

particulars i petites o mitjanes empreses, fent que el ventall de possibilitats per 

a l’usuari sigui molt major.  

 
1.2 Objectius del Treball 

     Els objectius en termes generals es basen en el desenvolupament de 

“Serloc”, una aplicació per a la cerca de serveis oferts per  a professionals 

particulars, petita i mitjana empresa disponible per a dispositius (03)iOS, més 

concretament a mòbils. A partir d’aquí podem definir els següents requeriments 

del producte, els quals podem subdividir en requeriments funcionals i no 

funcionals. 

     Els requeriments funcionals detectats són els següents: 

- Creació de perfil : Serloc ha de ser capaç de poder gestionar perfils, 

permetent als usuaris tenir el seu propi espai on guardar i recuperar informació 

sobre cerques i informació de serveis que puguin ser del seu interès. Cal aclarir 

que no es contemplen diferents tipus d’usuaris. 

- Gestió de perfil: Els usuaris de Serloc, han de poder gestionar el seu propi 

perfil i modificar les seves com per exemple e-mail de contacte, nom, 

residència entre d’altres. Per altra banda la gestió de perfil inclou altres 

funcionalitats relacionades amb la publicació i consum de serveis. 

- Publicació de serveis: S’ha de permetre la publicació de qualsevol tipus 

d’anunci, dins les tipologies establertes, tot informant la informació bàsica 

requerida. Aquesta informació es compondrà de :  

 Títol 

 Descripció 

 Preu (variable o fixe) 

 Localització (si s’escau presencialitat) 
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- Cerca de serveis: S’han de poder cercar serveis aplicant filtres. Cal destacar 

que serà necessari aplicar una cerca geolocalitzada per tal d’aplicar un filtre 

inicial als serveis presencials. En aquesta opció de cerca l’usuari obtindrà 

informació bàsica dels serveis trobats per tal que ell pugui seleccionar el que 

més li convingui. 

- Consulta detallada de servei: Un cop l’usuari hagi cercat i escollit un servei en 

concret, ha de poder accedir al detall d’aquest per tal de poder-ne obtenir més 

informació. En aquest detall també ha d’aparèixer informació de contacte amb 

la persona o organisme que ofereix el servei seleccionat. 

- Contacte client-proveïdor via xat: un cop el client ha obtingut tota la informació 

detallada del servei ha de tenir l’opció d’iniciar un xat amb el proveïdor de 

serveis per tal de poder fer les consultes pertinents i fins i tot pactar una 

possible contractació. 

- Sistema d’opinions: els usuaris han de poder consultar i afegir    

comentaris/opinions referents als serveis disponibles a Serloc. 

     Pel que fa als requeriments no funcionals i generals del producte els 

podríem definir com: 

- Usabilitat: el producte ha de tenir una estètica minimalista i molt funcional, 

per  a permetre a l’usuari cercar ràpidament el servei que necessita i poder, 

fins i tot, pactar la seva contractació si és convenient.  

- Temps d’espera reduïts: els temps d’espera en les càrregues de contingut 

de l’aplicació han de ser inferiors a 2 segons per tal d’oferir la millor 

experiència d’usuari possible. Aquestes càrregues de contingut inclourien la 

cerca filtrada de serveis i l’accés al detall d’un servei en concret. 

- Geolocalització: Serloc ha de permetre localitzar la posició de l’usuari per tal 

de poder aplicar correctament els criteris de filtratge. 

- Gestió de notificacions push: depenent de les últimes cerques de l’usuari, 

Serloc ha de poder detectar nous serveis disponibles per a les preferències 

de l’usuari i emetre notificacions per a finalitats informatives. 
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1.3 Enfocament i mètode seguit 

     Per al desenvolupament del projecte tenim diverses estratègies a seguir, 

principalment tenim els següents enfocaments:  

- Concepció, disseny i desenvolupament complet: mitjançant aquest 

enfocament, partiríem de zero i sense tenir en compte cap solució 

existent i per tant s’hauria de fer un anàlisi i un disseny visual i de 

comportament complet. Finalment la implementació de tots els 

aspectes comentats anteriorment. 

- Partir d’una solució ja existent: a partir de les solucions presentades 

en l’apartat de “Context i justificació del treball”, en podem extreure 

certes característiques per tal de reaprofitar-les i així estalviar costs i 

temps en diferents tapes de la concepció del producte. També es 

poden extreure altres idees, conceptes o implementacions d’altres 

productes existents que no siguin els esmentats.  

     A partir de l’anàlisi dels enfocaments anteriorment presentats i dels objectius 

i requeriments plantejats als primers apartats, la millor opció seria recollir certs 

conceptes e idees d’algunes solucions ja existents per tal de poder estalviar 

costs en el desenvolupament i generar un producte amb totes les qualitats i 

beneficis d’aquests productes, tot aportant millores i noves funcionalitats 

plantejades. 

     Aquest reaprofitament és viable, ja que els productes existents solucionen 

problemàtiques molt semblants o solucionen el nostre problema parcialment. 

Per tant aquesta reutilització ens aportaria totes les característiques anteriors i 

ens permetria afegir certes millores i modificacions per tal d’oferir la millor 

experiència d’usuari. A part d’això, tal i com s’ha comentat anteriorment, 

aplicant aquest enfocament reduiríem considerablement els temps i costs de 

desenvolupament, ja que s’ha de tenir en compte, que els temps destinats per 

a les tasques pròpies de desenvolupament del producte són relativament curts. 
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1.4 Planificació del Treball 

     Els recursos necessaris per a la realització del projecte són:  

- Màquina virtual o física per al desplegament del back-end. 

- Màquina amb sistema operatiu (04)macOS. 

- IDE Xcode. 

- Llicència de desenvolupador (03)iOS. 

- Servei (05)DNS. 

- Dispositiu físic (03)iOS per a tests funcionals. 

     Com que el projecte es porta íntegrament amb un únic desenvolupador, el 

qual realitzarà totes les tasques, no serà necessari tenir diferents entorns 

(desenvolupament o pre-productiu) per tal de fer proves, ja que tot es portarà a 

terme en un entorn local, abans de posar-ho en un entorn productiu. 

     Les tasques que componen el projecte s’han diferenciat mitjançant les fases 

definides per a la realització de la PEC. Aquestes seran presentades a 

continuació: 

- Fase de planificació 

o Anàlisi de context i problema actual: en aquesta tasca es va 

analitzar el context actual de forma enfocada a la problemàtica 

a resoldre, per tal de tenir una perspectiva del sector. 

o Cerca i documentació de solucions actuals: en el transcurs de 

la tasca d’anàlisi de context es van cerca també diferents 

solucions parcials o semblants a la problemàtica plantejada 

per a poder afinar més el producte a generar. 

o Cerca i elecció de metodologies: cerca d’informació i anàlisi de 

la millor opció en quan a metodologies per a aplicar al projecte. 

o Cerca i elecció de tecnologies: cerca d’informació i anàlisi del 

millor stack tecnològic per a la implementació dels diferents 

productes generats en el transcurs del projecte, per tal de 

poder completar els requeriments i les dates definides. 

o Redacció inicial de l’informe del projecte: redacció del 

plantejament base del projecte. 
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- Fase de disseny 

o Definició genèrica de pantalles: en aquesta part definirem de 

forma molt esquemàtica i sense detalls, les pantalles 

requerides per a implementar tots els requeriments de 

l’aplicació. 

o Definició flux aplicació: un cop ja definides les pantalles que 

composaran l’aplicació ja podrem definir el flux el qual podran 

tenir aquestes, sempre respectant un ordre, coherent i 

funcional. 

o Implementació prototip baixa definició: A partir de les fases 

anteriors podem procedir un prototip de baixa definició per tal 

de tenir una presa de contacte amb l’aplicació i poder aplicar 

les modificacions adients. 

o Implementació prototip alta definició: Un cop ja tinguem una 

primera definició gràfica de l’aplicació, serà convenient generar 

un prototip d’alta definició per tal de poder entrar en més detall 

de certes característiques de l’aplicació i així polir el disseny. 

- Fase de desenvolupament 

o Estudiar i definir l’arquitectura: a partir de les diferents 

necessitats i característiques del projecte serà convenient 

aplicar l’arquitectura més adequada. Abans de poder escollir 

aquesta, serà necessari fer un petit estudi de les arquitectures 

que s’implementen actualment en productes per a dispositiu 

mòbils. 

o Definició de components i diagrama de components 

corresponent: un cop ja tinguem l’arquitectura a implementar, 

podrem començar a definir els diferents components que 

l’implementaran.  

o Desenvolupament d’estructures i modelat de dades: a partir de 

les definicions general prèviament definides ja podrem 

començar a modelar l’aplicació i a fer un anàlisis de les 

estructures de dades i entitats que composaran el nostre 

model de negoci dins de l’aplicació i sobre les quals 

desenvoluparem. 
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o Desenvolupament de vistes i funcionals i altres components de 

l’aplicació: Un cop ja definit l’esquema o escenari general de 

l’aplicació podrem començar a implementar les diferents 

funcionalitats que la composaran.  

o Desenvolupament api rest (02) “back end”: Desenvolupament de 

la part (02) “back-end” on hi tindrem tota la part de 

processament de dades i certa lògica de negoci. 

- Entrega final 

o Generació de manual d’instruccions: generació del manual 

d’instruccions per a la construcció dels binaris o executables 

dels productes finals i la definició de com executar o desplegar 

aquests artefactes. 

o Generació de versió empaquetada del producte: generació 

dels productes resultants. 

o Finalització memòria de projecte: finalització de la memòria 

general de l’aplicació. 

o Generació de la presentació: generació de la presentació del 

projecte. 

     En global podem veure que s’utilitza una metodologia (01)“Waterfall” o en 

cascada per a la planificació de les diferents tasques del projecte. Aquesta 

metodologia és la que més s’adapta a les necessitats del projecte, com també 

a les fites i temps d’entrega marcades per aquesta assignatura. 

     Les dependències i ordre cronològic d’aquestes tasques la podem trobar 

representada en el següent (06)diagrama de Gantt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1.3- Planificació projecte – Tasques del projecte, durades i dependències entre elles. 

 
Figura 6.3- Planificació projecte – Tasques del projecte, durades i dependències entre elles. 
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1.5 Breu sumari de productes obtinguts 

     Els productes generats seran:  

- Aplicació (02) “back-end”: producte que orientat a servidor que tindrà tota 

la lògica de negoci plantejada. S’implementarà mitjançant un paradigma 

(07)REST-API per tal d’estandaritzar el seu consum i poder-la fer servir des 

de tot tipus de solucions. 

- Aplicació mòbil: producte per a dispositiu (03)iOS el qual complirà els 

requeriments i característiques definits en apartats anteriors per tal d’oferir 

el servei especificat. 

- Documentació del projecte: diferents documents relacionats amb la 

concepció, disseny i implementació del projecte. Entre aquests podrem 

trobar la memòria del projecte, diagrama sketch de l’aplicació mòbil i tutorial 

d’ús. Per la part de servidor s’entregarà un manual d’instal·lació i un 

esquema dels diferents mètodes de consum dels serveis oferts. 

- Diagrama d’alta fidelitat: representació d’alta fidelitat produït en etapes 

més avançades del desenvolupament i disseny del producte. 
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2. Contextualització 
 
2.1 Usuaris potencials 

     Serloc es troba enfocada a totes aquelles persones que puguin requerir 

qualsevol tipus de servei, ja sigui de la llar, classes de repàs o jardineria, entre 

d’altres. No només enfocaríem el producte a la recerca d’aquest tipus 

d’informació, sinó que seria molt beneficiós concedir la possibilitat, a l’usuari, de 

poder interactuar amb aquelles persones o empreses que ofereixen un servei 

per tal de resoldre dubtes, obtenir informació més detallada o fins i tot gestionar 

una contractació d’aquest servei. 

     Podríem definir un rang d’ús a partir de la majoria d’edat fins a persones 

grans que puguin tenir un mínim coneixement de l’ús d’aplicacions mòbils i 

noves tecnologies. 

     Aquest ampli rang d’ús ens condicionarà el disseny de la interfície i la seva 

usabilitat en general, ja que ha de permetre a tot tipus de públic, utilitzar de 

forma efectiva aquest producte i poder ajudar-los amb la necessitat que 

pretenem cobrir. 

Orientat a persones a partir de més de 18 anys. 

 

2.2 Escenaris d’ús 

     Els potencials casos o escenaris d’ús de Serloc són diversos. Donades les 

característiques del producte i les possibles necessitats de l’usuari, pot ser usat 

en tots els àmbits de la vida diària. Els únics requeriments per al seu 

funcionament són, la necessitat de tenir a l’abast un dispositiu mòbil compatible 

per al seu ús i una connexió a Internet de qualsevol tipus. 

     Per tant Serloc ha d’implementar una metodologia i unes funcionalitats que 

permetin, des de qualsevol lloc i moment, poder cercar i trobar informació dels 

diferents serveis que l’usuari pugui necessitar.  

     Per a donar alguns exemples més concrets podríem definir els següents 

escenaris : 

- Des del domicili de l’usuari. 

- Durant el trajecte en transport públic. 

- Des de l’oficina o establiment d’un negoci. 
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     A partir dels escenaris descrits anteriorment podem observar que els casos 

més habituals en els quals es pot donar ús a Serloc són dos : 

- En casos de necessitat urgent d’un servei (reparacions de la llar o 

altres serveis que necessitin immediatesa) 

- En temps lliures per a cerca informació de totes les alternatives 

possibles per a cobrir una necessitat no urgent. 

     A partir del context esmentat s’han pogut definir els següents escenaris d’ús 

que ens permeten entrar una mica més en detall en quins casos i com es 

podria fer ús de Serloc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

JAUME PEDROSA ARTIGUES  
ASESSOR FINANCER 

 

DESCRIPCIÓ DE L’USUARI 

En Jaume es un home de 28 anys que viu amb la seva parella. Fa poc que s’han comprat un pis 

per a viure junts i l’han reformat sencer per tal d’adaptar-lo a les seves necessitats. Treballa com 

assessor per a una empresa que es dedica a fer consultories a altres empreses i les seves 

aficions són els esports de risc i els videojocs. 

 

En Jaume té un portàtil Asus amb Windos, el qual l’hi va proporcionar l’empresa per a la seva 

feina com també altres afers del dia a dia. Per altre banda com a dispositiu mòbil té un iPhone 7 

el qual fa servir també per a la seva professional i privada. 

 

El dia a dia del nostre personatge és molt atrafegat. Ja que quan surt de treballar li agrada 

practica els seus esports preferits i per la nit estudiar un Máster per tal de poder millorar 

laboralment. Per tant en Jaume, no té temps suficient per imprevistos i altres afers. 

DESCRIPCIÓ DE L’ESCENARI 

Un dia qualsevol en Jaume arriba a casa després d’haver acabat la seva jornada laboral. Al entrar 

al seu apartament, veu que el terra de la cuina està ple d’aigua, la qual prové d’una canonada 

mal instal·lada. En Jaume necessita trobar algú que l’hi arregli el desperfecte de casa seva, ja 

que ell no disposa de temps ni coneixements suficients. Per tant en Jaume decideix buscar els 

serveis d’algun professional per tal d’arreglar la seva situació. 

 

Agafa el seu mòbil, obre Serloc, i comença a buscar entre els diferents serveis ofertats de 

lampisteria que es trobin a prop del seu domicili. Un cop obtingut tots els serveis disponibles, 

comença a mirar les diferents valoracions d’altres usuaris i finalment en decideix un. Tot seguit, 

es posa en contacte amb el professional en qüestió per tal d’acordar una hora i día per tal 

d’arreglar el seu problema amb les canonades. 
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 MARTA ESPINAR CRISPI 
PROFESSORA D’ANGLÈS EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

DESCRIPCIÓ DE L’USUARI 

 La Marta és una dona casada i té una filla de 6 anys, és una persona poc acostumada i amb poc 

“maneig” de les noves tecnologies ja que no té massa temps ni ganes de posar-si. Ella treballa 

com a professora d’anglès en una acadèmia privada. La major part del dia, a part de treballar, es 

dedica a fer les feines de la casa i a cuidar de la seva família. 

 

La Marta té i utilitza un mac book pro, per tal de poder generar i editar documents per a la seva 

feina, i a l’hora administrar les seves aules i contingut a impartir a l’acadèmia. També l’utilitza 

per a gestions de la llar, comptes bancàries, fer petites compres, etc... Per altre banda també té 

un IPhoneX el qual bàsicament fa servir per a comunicar-se amb els seus amics i família com 

també per a fer fotos familiars entre d’altres. 

DESCRIPCIÓ DE L’ESCENARI 

La Marta, fa poc va tenir una reunió amb la tutoria de la seva filla a la escola de primària en la 

qual estudia. Durant aquesta reunió la tutora va esmentar que seria adequat que la filla de la 

Marta rebés una formació especial en la matèria de matemàtiques, ja que és una assignatura que 

li requereix de més esforç i dedicació. A partir d’aquest moment la Marta va decidir contractar 

els serveis d’alguna persona que l’hi pogués fer classes particulars de matemàtiques a la seva 

filla per tal d’arreglar els seus problemes amb aquesta matèria. 

 

Per tant la Marta en aquell moment obre Serloc i comença a buscar serveis de classes particulars 

de matemàtiques que siguin propers al seu domicili i que es puguin adaptar a les seves 

necessitats. Com que tampoc no és un tema urgent va analitzant i revisant diferents anuncis i 

guarda a “preferits” aquells que l’hi semblen més interessants. A mesura que troba anuncis que 

l’hi semblen interessants, es posa en contacte amb les persones que ofereixen el servei per tal 

d’informar-se una mica més de les matèries que imparteixen i altres elements importants que 

podran aportar a la seva decisió 
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 MARTÍ RIERA RODENAS 
ESTUDIANT MÒDUL SISTEMAS DE GESTIÓ  

I REPARACIÓ D’EQUIPS INFORMÀTICS 

 

DESCRIPCIÓ DE L’USUARI 

En Martí es un jove estudiant d’un mòdul encarat en la reparació i manteniment de sistemes 

informàtics. La seva principal afició és tot el món de les noves tecnologies i tot el que estigui 

relacionat amb aquesta temàtica. En Martí viu amb els seus pares i pretén estudiar per a poder 

trobar una feina que l’hi permeti independitzar-se com també començar-se a introduir en el món 

dels sistemes informàtics en grans empreses. 

 

Els dispositius els quals disposa són bàsicament un petit ultrabook amb sistema operatiu Linux i 

un iPhone 7 els quals utilitza per a comunicar-se amb amics i familiars i també portar a terme els 

seus estudis i altres formacions que porta a nivell personal. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ESCENARI 

En Martí per tal d’aprofitar el temps que té disponible un cop ha acabat les classes del mòdul, 

pretén millorar les seves habilitats tècniques i agafar certa experiència en el sector. Per tal de 

poder-ho fer vol anunciar els seus servies de suport i reparació de problemes amb sistemes 

informàtics en àmbit personal i no de grans corporacions. 

 

Per tal de fer-ho en Marti es genera un compte a Serloc, escriu i publica un anunci exposant els 

servies que ofereix, preus i les zones en les quals ell es podria desplaçar. A partir d’aquí en 

Martí va rebent diferents sol· licituds de particulars que necessiten els seus servies i mitjançant 

el xat de Serloc contacta amb ells per acordar i detallar com s’haurà de procedir. 
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3. Anàlisi funcional 
 
3.1 Casos d’ús 

     A partir del context i escenaris d’ús presentats en l’apartat anterior s’ha 

realitzar un anàlisis i desglossament de les diferents funcionalitats i interaccions 

que pugui realitzar l’usuari mitjançant Serloc. 

     Aquestes funcionalitats o casos d’ús presents en l’aplicació es recullen de 

forma estructurada tot seguit :  

 

Taula 3.1- Login 

Títol: Login.  

Descripció: Login utilitzant l’autenticació bàsica de l’aplicació i no fent 

servir els sistemes de login de Facebook o Google. 

Actor primari: Usuari de Serloc. 

Precondicions: No hi ha precondicions. 

Post-condicions: El dispositiu ha de contenir les dades necessàries per a 

identificar l’usuari com a usuari autenticat envers al servidor. 

Escenari principal: L’usuari obre l’aplicació de Serloc, selecciona l’accés normal 

via e-mail o password. Introdueix les seves dades d’accés i 

prem el botó de “Login”. El Sistema autentica l’usuari I l’hi 

permet accedir amb les dades del seu compte. 

Extensions: Error en l’autenticació: l’usuari introdueix incorrectament les 

dades de login I prem el botó de login. El Sistema detecta un 

error en les credencials I avisa a l’usuari amb un missatge 

indicant el problema. 

Freqüència d’ús: Aquest cas d’ús s’executaria amb certa freqüència. Tantes 

vegades com l’usuari requereixi accedir a Serloc I l’aplicació 

no tingui cap mecanisme per identificar l’usuari actual. 

Prioritat: Alta. 
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Taula 3.2- Llistat de serveis 

Títol: Llistar serveis. 

Descripció: Llistar els serveis disponibles amb els criteris de cerca per 

defecte. 

Actor primari: Usuari de Serloc. 

Precondicions: L’usuari necessita estar autenticat en l’aplicació. 

Postcondicions: No hi ha cap modificació en el sistema. 

Escenari principal: L’usuari accedeix a la pestanya de serveis disponibles. 

Seleccionar l’àrea de serveis els quals vol cercar i tot seguit 

se l’hi llisten els serveis obtinguts amb els criteris per defecte 

de cerca. 

Extensions: No hi ha extensions. 

Freqüència d’ús: Molt sovint. 

Prioritat: Alta 
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Taula 3.3- Consulta del detall d’un servei. 

Títol: Consulta del detall d’un servei. 

Descripció: Consulta detallada d’un servei amb tota la seva informació.  

Actor primari: Usuari de Serloc. 

Precondicions: L’usuari ha d’estar autneitcat en l’aplicació de Serloc. 

Postcondicions: No hi ha cap modificació en l’estat del sistema. 

Escenari principal: L’usuari obre Serloc per a cercar un servei concret. 

Selecciona el menú de cerca i filtra pel tipus de servei que 

desitja cercar. 

Un cop té llistats els diferents serveis disponibles en troba un 

de molt interessant i el selecciona per tal d’anar a la pantalla 

del seu detall i obtenir-ne més informació. 

Extensions: No hi ha cap extensió en aquest cas d’ús. 

Freqüència d’ús: Molt sovint. 

Prioritat: Alta. 
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Taula 3.4- Xat amb proveïdor de servidor.  

Títol: Xat amb proveïdor de servidor. 

Descripció: Xat de client amb proveïdor de serveis. 

Actor primari: Usuari de Serloc. 

Precondicions: L’usuari  necessita estar autenticat en l’aplicació. 

Postcondicions: Quedarà registrat un nou missatge entre l’usuari i el proveïdor 

de serveis. 

Escenari principal: L’usuari ha trobat, mitjançant la funcionalitat de cerca, un 

servei que s’adapta a les seves necessitats. Per tal d’obtenir 

més informació i possiblement acabar de contractar el servei, 

utilitza la opció de “Xat” per iniciar una conversa amb el 

proveïdor de servei. 

Extensions: Es poden desencadenar més missatges fruit de la conversa, 

els quals també quedaran registrats. 

Freqüència d’ús: Sovint. 

Prioritat: Moderada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

Taula 3.5- Eliminació d’un servei publicat. 

Títol: Eliminació d’un servei publicat. 

 

Descripció: Eliminació d’un servei publicat per part d’un usuari. 

Actor primari: Usuari de serloc, actuant aquest cop com a proveïdor de 

servei i no com a consumidor. 

Precondicions: L’usuari ha d’estar autenticat en l’aplicació. 

 

Postcondicions: El servei es borrarà del sistema. 

Escenari principal: Un usuari ja no ofereix un dels seus serveis els quals té 

publicat a Serloc. Aquesta obre Serloc, es dirigeix a la vista 

de “els meus serveis” i entra en el detall del servei en qüestió. 

A partir d’aquí prem el botó de “esborrar” i confirma la 

sol·licitud. 

Extensions: No hi ha extensions en aquest cas d’ús. 

Freqüència d’ús: Poc habitual. 

Prioritat : Alta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
Taula 3.6- Gestió de serveis a la llista de desitjos.  

Títol: Gestió de serveis a la llista de desitjos. 

Descripció: Gestió de la llista de desitjos per part d’un usuari. 

Actor primari: Usuari de Serloc. 

Precondicions: L’usuari ha d’estar. 

Postcondicions: A l’usuari l’hi haurà de quedar registrat el servei en qüestió a 

la seva llista de desitjos. 

Escenari principal: L’usuari obre la vista de cerca i troba un servei que l’hi 

sembla interessant, necessita més informació per acabar de 

prendre una decisió, però just en aquell moment necessita 

finalitzar la seva cerca i posar-se a fer una altra tasca. Per tal 

de recordar de quin servei es tractava el marca com a 

“preferit” la fitxa de detall del servei en qüestió. 

Extensions: Un usuari pot voler treure un servei de la seva llista de 

desitjos.  

Freqüència d’ús: Habitual. 

Prioritat: Mitja. 
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Taula 3.7- Modificació d’un servei publicat per un usuari.  

Títol: Modificació d’un servei publicat per un usuari. 

Descripció: Modificació de les dades d’un servei publicat per un usuari. 

Actor primari: Usuari de serloc, actuant aquest cop com a proveïdor de 

servei i no com a consumidor. 

Precondicions: L’usuari ha d’estar autenticat en l’aplicació.  

Postcondicions: Les modificacions aplicades a la definició del servei han de 

quedar registrades en el sistema. 

Escenari principal: Un usuari ha modificat les prestacions o característiques d’un 

servei que té publicat a Serloc. Aquest obre Serloc,  va la 

pantalla de “els meus serveis” i selecciona el servei que 

desitja modificar. 

Modifica les dades corresponents i envia la sol·licitud. 

Extensions: No hi ha extensions per aquest cas d’ús. 

Freqüència d’ús: Poc habitual. 

Prioritat: Alta. 
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Taula 3.8- Modificació de les dades personals.  

  Títol: Modificació de les dades personals. 

Descripció: Modificació de les dades personals d’un usuari. 

Actor primari: Usuari de serloc actuant aquest cop com a proveïdor de 

servei i no com a consumidor. 

Precondicions: L’usuari ha d’estar autenticat en l’aplicació. 

Postcondicions: Les modificacions aplicades a l’usuari han de quedar 

registrades en el sistema. 

Escenari principal: L’usuari necessita aplicar un seguit de modificacions en les 

seves dades personals. Obre Serloc, accedeix a la vista de 

dades, selecciona l’opció d’editar i omple el formulari amb les 

dades actualitzades. Finalment envia la sol·licitud. 

Extensions: No hi ha extensions en aquest cas d’ús. 

Freqüència d’ús: Poc habitual. 

Prioritat: Alta. 
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Taula 3.9- Publicació d’un nou servei.  

Títol: Publicació d’un nou servei. 

Descripció: Publicació d’un servei que l’usuari pretengui donar a 

conèixer. 

Actor primari: Usuari de serloc, actuant aquest cop com a proveïdor de 

servei i no com a consumidor. 

Precondicions: L’usuari ha d’estar autenticat en l’aplicació. 

Postcondicions: El nou servei quedarà registrat en el sistema i ha de poder 

ser consultat per a la resta d’usuaris. 

Escenari principal: Un usuari vol publicitar un dels seus serveis. Accedeix a la 

pestanya de “els meus serveis” i pressiona el botó d’afegir. 

Omple el corresponent formulari amb les dades del servei i 

accepta la sol·licitud. 

Extensions: No hi ha extensions per aquest cas d’ús. 

Freqüència d’ús: Poc habitual. 

Prioritat: Alta. 
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3.2 Prototipatge 

     A partir de les funcionalitats definides i la contextualització de l’aplicació 

s’han definit un prototip que plasmi una primera aproximació de com hauria de 

ser el producte final a nivell d’interfície d’usuari. 

     En el disseny de Serloc s’intenten seguir les regles de disseny estàndards 

per a la plataforma de destí com també principis de disseny que permetin una 

correcta experiència d’usuari. El que es vol aconseguir de forma general, a part 

d’una experiència satisfactòria, és que el producte faci allò que l’usuari 

esperaria, fent que l’ús sigui intuïtiu. 

     Tot seguit es presenten els diferents (08)“wireframes” de les vistes de Serloc: 

  
 

Figura 3.1- Vista de càrrega. Figura 3.2- Vista de login. 

 
Figura 3.2- Vista de login. 
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Figura 3.3- Registre primer pas. 

 
Figura 9 Filtre lliste serveisFigura 
3.3- Registre primer pas. 

Figura 3.4- Registre segon pas. 

Figura 3.5- Confirmació registre. 

 
Figura 7 Registre segon 
pasFigura 8 Confirmació registre 

Figura 3.6- Llista de serveis. 

 
Figura 10 Confirmació 
registreFigura 11 Llista de 
serveis 
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Figura 3.7- Filtre tipus servei. 

 
Figura 16 Formulari creació 
serveiFigura 17 Filtre tipus servei 

Figura 3.8- Vista mapa serveis. 

Figura 3.9- Vista mapa serveis 2. 

 
Figura 14 Vista map 
serveisFigura 15 Vista map 
serveis 2 

Figura 3.10- Filtre llista serveis. 

 
Figura 12 Vista map serveis 
2Figura 13 Filtre lliste serveis 
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Figura 3.11- Detall de servei. Figura 3.12- Xat proveïdor. 

Figura 3.13- Formulari valoració. Figura 3.14- Formulari creació servei. 



27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.15- Llistat serveis publicats. Figura 3.16- Formulari editar servei. 

 
Figura 18 Llistat serveis 
publicatsFigura 19 Formulari editar 
servei 
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4. Arquitectura 

 

     En el desenvolupament de Serloc trobem dos productes de software 

clarament diferenciats, els quals composaran el projecte. Per una banda 

trobem l’aplicació corresponent al (02) “back-end”, ón trobarem localitzada tota la 

llògica de negoci, i per altre banda tenim l’aplicació mòbil, la qual permetrà 

consumir els serveis de Serloc per part dels usuaris mitjançant un dispositiu 

(03)iOS. 

     Aquests productes s’implementaran mitjançant “clean architectures” i bones 

pràctiques de desenvolupament. Aquesta tipologia d’arquitectures ens 

permeten fer un desenvolupament més robust, aplicant principis (15)SOLID i en 

conjunt generar software més mantenible i entenedor. 

     A continuació desglossarem l’estructura de les diferents arquitectures 

segons els productes corresponents. 

 

4.1 Back end 

     El producte corresponent a l’aplicació (02)back-end s’implementarà 

mitjançant una arquitectura hexagonal. Aquesta ens permetrà definir una 

correcta separació de capes i responsabilitats dels diferents components que 

conformaran aquesta peça de software, alhora ens permet desacoblar la pròpia 

implementació de les lògiques de negoci dels diferents detalls d’implementació 

corresponents als components d’infraestructura. 

     La separació de capes la podem veure a continuació en el següent 

diagrama : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1- Definició general i esquemàtica de les diferents capes de l’arquitectura hexagonal 
https://8thlight.com/blog/uncle-bob/2012/08/13/the-clean-architecture.html. 

https://8thlight.com/blog/uncle-bob/2012/08/13/the-clean-architecture.html
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    Aquesta separació de capes es basa en la (09)programació per contracte, 

definint dependències “de dins cap a fora”, fent que les capes interiors 

defineixin els contractes de programació les quals hauran de ser 

implementades per capes més exteriors. 

     Les capes que podem observar en la figura 3.1 tenen la següent funció dins 

de l’aplicació: 

Domain 

     Aquí podrem trobar totes les entitats que conformen el domini de la nostre 

aplicació i que representaran aquells conceptes o objectes que el composen. 

Tot aquest conjunt de classes hauran de ser capaces de representar tota la 

nostra lògica de negoci i permetran a altres caps més externes consumir-ho. En 

aquesta capa també podem trobar la definició (interfícies/contracte) dels 

diferents components que s’implementaran en la capa superior. 

     En el cas de Serloc, podem trobar entitats com “Service”, “User”, 

”Evaluation” entre d’altres. Aquests objectes són els que definiran els 

conceptes de negoci de Serloc els quals altres capes de nivell superior 

utilitzaran. 

Service 

     En aquesta es trobaran les implementacions dels coneguts (10)“application 

services” que definiran i representaran els diferents casos d’ús de l’aplicació. 

Aquests serveis implementaran, en el cas que pertoqui, les definicions o 

contractes definides en la capa de “Domain”. 

     En la seva essència aquests (10)“application services” només orquestraran el 

cas d’ús en qüestió tot utilitzant els diferents elements d’infraestructura i els 

objectes de domini de l’aplicació. 

     En aquesta capa també trobarem les definicions o contractes corresponents 

als components d’infraestructura que poden ser diversos, com per exemple, 

repositoris o sistemes de persistència, sistemes de cues, mailing, etc.. 

Infraestructura 

     Aquí trobarem tots aquells “detalls d’implementació” que podrien variar i no 

són part del domini de l’aplicació. Tal i com s’ha comentat anteriorment aquí 

podem trobar components relacionats amb persistència (base de dades), 

sistemes de cues, (11)frameworks i altres llibreries o components externs.  
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Cal destacar que aquesta capa també contindria els components encarregats 

de la integració amb altres aplicacions o serveis, tot aïllant els components més 

interns. 

     Finalment pel què fa a la implementació del component de (02) “back-end” 

aclarar que implementarà, com a proposta inicial, una exposició dels serveis 

mitjançant una (07)REST-API, permetent a altres softwares consumir els serveis 

exposats mitjançant el protocol HTTP i tots els verbs que el composen. 

Pila tecnològica (tech stack) 

     Entrant més en detalls en el com s’implementarà aquesta (07)REST-API 

definirem tot seguit el conjunt de (11)frameworks i tecnologies generals que 

s’utilitzaran: 

- Spring Boot: (11)framework per a la organització i arquitecturació 

d’aplicacions basades en Java. Incorpora diferents mòduls que 

permeten aplicar (12)DI (Dependency injection) i (13)IoC (Inversion of 

control), configuracions genèriques per al desplegament de l’aplicació 

en un servidor d’aplicacions entre d’altres. 

- Gradle: sistema d’empaquetat i gestor de dependències per a 

projectes Java. 

- JPA : Standard de persistència de dades definit en el context de la 

plataforma Java. Aporta abstracció en la implementació de les capes 

de persistència d’una aplicació.  

 

4.2 Aplicació mòbil 

     Aquesta producte permetrà a l’usuari consumir els serveis oferts per la 

(7)REST-API de Serloc. S’implementarà mitjançant una arquitectura (14)VIPER, 

la qual ens permet aplicar principis (15)SOLID i evitar el fenomen de “Massive 

view controller” el qual es produeix aplicant l’arquitectura (17)MVC plantejada 

com a base per al desenvolupament d’aquest tipus d’aplicacions. 

     Tot entrant en detall en l’arquitectura (14)VIPER, podrem veure que fa una 

clara divisió de les diferents responsabilitats en capes, entre les quals ens 

podem trobat: 
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- View: Aquesta capa no té cap mena de lògica i hauria de ser el més 

“plana” possible, ja que només ha de tenir responsabilitat en el 

“binding” de les dades per tal de ser presentades o pintades en la 

vista.  

- Interactor: Els components d’aquesta capa hauran de contenir la 

lògica de negoci de l’aplicació i ha de ser totalment independent de 

capes de presentació i altres detalls d’implementació. Aquesta capa 

treballarà amb les diferents entitats de domini i orquestrarà el cas 

d’ús corresponent. 

- Presenter: Aquesta capa contindrà la lògica de presentació com 

també tot el processament de les dades procedents de la vista. 

Depenent del cas d’ús i la interacció de l’usuari, pot dedicar-se a 

presentar a la vista informació obtingut del “Interactor”, demanar 

dades o fer algun altre tipus de modificació. 

- Entity: En aquest punt trobarem totes aquelles entitats de negoci i 

que seran utilitzats per als components de la capa “Interceptor”. 

- Routing: com el seu nom indica, aquest tipus de components 

implementaran la navegació de l’aplicació. Depenent de cada cas 

concret, aquest capa pot arribar a definir la injecció de dependències 

per a un nou flux o no, però tal i com hem comentat, tot depèn de la 

interpretació que es faci d’aquest component. 

 

Figura 4.2- Arquitectura viper – Definició i relació de les diferents capes que composen 
l’arquitectura VIPER “https://github.com/MindorksOpenSource/iOS-Viper-Architecture”. 
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3.3 Estructura general de components 

     A continuació presentarem un diagrama esquemàtic que permeti visualitzar 

de forma general el funcionament i interacció de tota la infraestructura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Per una banda, a la part esquerra, podrem trobar el component de software 

corresponent a l’aplicació per a plataformes (03)iOS, la qual s’estructurarà 

mitjançant l’arquitectura (14)VIPER que s’ha explicat en apartats anteriors.  

     A través del protocol HTTP, utilitzant els diferents verbs i mecanismes que 

incorpora, consumirà els serveis que ofereix la (07)REST-API. Aquests serveis 

es podran trobar desplegats a qualsevol màquina la qual tingui accés a internet 

i una IP fixe assignada, tot escoltant pel port 8080. En aquest punt també 

podem fer servir un servei DNS per tal de tenir un domini assignat a aquests 

serveis i no dependre de direccions IP. 

     Entrant en més detall, pel què fa a l’artefacte (02)“back-end”, serà necessari 

desplegar l’aplicació mitjançant un servidor d’aplicacions web. Ja que aquest es 

basarà en el (11)framework “spring-boot”, podem aprofitar el servidor “Tomcat” 

integrat per tal d’agilitzar el desplegament d’aquest producte. 

Conjuntament amb l’artefacte (02)“back-end” trobarem el sistema de persistència 

el qual es basarà en una base de dades “MySQL”. 

     Per la configuració, desplegaments i inicialització d’elements 

d’infraestructura com bases de dades, servidors d’aplicacions, web proyxs i 

demés, es recomana la utilització de docker per tal de reduir els costs de 

configuració de l’entorn de forma general. Les imatges docker de tots aquests 

elements no es contemplen en el desenvolupament d’aquest projecte. 

Figura 4.3- Estructura general projecte. 
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5. Model de dades 
 

     En el procés de modelat de dades de Serloc, s’han tingut en compte les 

diferents funcionalitats que el composen, les quals s’han llistat i explicat en 

apartats anterior, els quals es poden resumir en el següent llistat: 

- Cerca i detall de serveis. 

- Sistema de valoracions 

- Xat entre client i proveïdor de serveis. 

- Llistat de preferits 

     A partir d’aquest s’han pogut identificar i plasmar les següents entitats que 

es representen en el següent diagrama i que corresponen amb les taules i 

relacions definides a nivell de base de dades: 

 

 
     Donades les característiques del projecte i les seves necessitats, tal i com 

també s’ha comentat en apartats anteriors, la definició de les dades i el sistema 

de persistència es basarà en un sistema/mecanisme relacional, en aquest cas 

una base de dades relacional. 

Figura 5.1- Model de dades. 
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     Les diferents entitats representades en l’anterior diagrama representen els 

diferents elements de negoci de Serloc el quals s’expliquen a continuació. 

User: 

     Representació d’un usuari en el context de Serloc. Aquesta entitat contindrà 

les dades bàsiques per a representar i definir un usuari que pugui oferir i 

consumir serveis. Aquesta informació bàsica estaria composta pels seus 

atributs, nom, e-mail, descripció, localització del domicili, etc.. 

Servei: 

     Aquesta entitat pretén representar les dades bàsiques de la definició d’un 

servei. Qualsevol tipus d’usuari pot definir la quantitat de serveis que vulgui 

sense límit, però per altre banda, un servei nomes pot ser publicat per un únic 

usuari, no es preveuen cap tipus d’usuaris col·laboratius o quelcom similar. Les 

dades bàsiques contemplades per aquesta definició són per exemple nom, 

tipus de servei, descripció, preu i localització. 

Avaluació/Comentari: 

     Element amb el qual es basarà el sistema d’opinions. Aquesta taula o entitat 

representarà el conjunt de dades que conforma un comentari d’un usuari cap a 

un servei. Pel que respecta a les seves relacions en el model, un usuari només 

podrà opinar un cop sobre un mateix servei, evitant possibles problemes de 

sobrecàrrega de comentaris en un mateix servei per part d’un mateix usuari. 

Les dades bàsiques que es contemplen en aquest cas són per exemple  títol, 

descripció i puntuació. 

Missatge: 

     Element representatiu d’un missatge implicat en la comunicació d’un usuari 

cap a un proveïdor de servei. Aquesta entitat és molt senzilla ja que es vol 

implementar un sistema de comunicació molt bàsic. En aquest el contingut 

base el conforma el propi missatge de text. 

     Finalment i per a destacar, cal fer menció de la taula de “Preferits” la qual 

permet vincular els serveis preferits per a cadascun dels usuaris. 

     La resta de taules són fruit d’aplicar processos de normalització en la base 

de dades per extreure els tipus i contingut aclaridor d’algunes de les taules. 
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6. Implementació 

     Durant la fase d’implementació del codi font del projecte, s’han produït 

algunes modificacions pel què fa al plantejament de l’aplicació mòbil o bé altres 

decisions tècniques o arquitecturals les quals es fonamenten per diferents 

causes i problemes trobats al llarg d’aquesta etapa. Totes aquestes es 

presenten a continuació: 

 

6.1 Autenticació amb Google i Facebook 

     Inicialment el projecte pretenia permetre a l’usuari poder autenticar-se 

mitjançant el seu compte da Facebook, Google o un compte propi de la 

plataforma Serloc. 

     Per falta de temps degut a endarreriments inicials amb les configuracions de 

l’autenticació del projecte (02)back-end, s’ha decidit posposar aquesta 

funcionalitat per a una versió posterior del producte, ja que implementar 

aquestes alternatives d’autenticació requereix d’integració amb els serveis de 

Google i Facebook tant en el component (02)back-end com en la pròpia aplicació 

mòbil. 

 
Aquesta futura característica s’implementarà mitjançant “Spring 

Social”, un dels productes del (11)framework “Spring” que facilita 

la integració amb altres APIs com la de Facebook, Twitter entre 

d’altres. 

 

 

     Finalment com a resultat d’aquesta decisió, 

en una primera versió de l’aplicació, només ens podrem 

autenticar mitjançant els usuaris administrats per la pròpia 

plataforma Serloc. Aquesta funcionalitat es basa en el mòdul 

“Spring Security” també provinent del conjunt de productes 

de “Spring”. Aquest ens ha permès implementar una capa 

d’autenticació i autorització de recursos mitjançant el 

protocol (18)oAuth2. 

 
 

Figura 6.1- 
SpringSocial -  
(https://projects.
spring.io/spring-
social/) 

Figura 6.2- 
Spring Security : 
https://projects.sp
ring.io/spring-
security/ 
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     Un cop aplicades les configuracions de seguretat anteriors ens trobem 

davant d’un esquema de la part (02) “back-end” alterat respecte al plantejat 

inicialment. Per a la correcte implementació del protocol, és necessari afegir un 

nou component a la part de servidor, el “Security server”. Es tracta d’un 

component encarregat de gestionar totes les tasques d’autenticació i accés als 

recursos que aquest protegeix, en aquest cas els que ofereix Serloc mitjançant 

una (07)REST-API. 

     Tot i que el protocol (18)oAuth2 ofereix diferents metodologies o maneres de 

realitzar el procés d’autenticació, en aquest cas, es fa servir la de tipus “client  

credentials”. 

 
 
     Les modificacions anteriorment esmentades han tingut un impacte molt 

significatiu en el  desenvolupament, augmentant en gran part el temps invertit 

en les tasques de configuració i desenvolupament de l’aplicació (02) “back-end“ 

com també l’aplicació mòbil. 

     De forma més concreta, l’etapa més afectada ha sigut la inicial. S’ha invertit 

una gran quantitat de temps obtenint i analitzant informació sobre metodologies 

d’autenticació, formacions amb el mòdul “Spring Security” i finalment aplicant 

aquesta solució als projectes de (02) “back-end” i l’aplicació mòbil. Tot i així es 

va optar per aquesta alternativa donades les característiques d’aquest protocol 

com la innovació, extensibilitat i beneficis que pot aportar a llarg termini en 

quant a reducció de temps de desenvolupament de nous consumidors dels 

serveis de Serloc. 

 
 

Figura 6.3- Diagrama funcionament del mètode d'autenticació "Client credentials" 
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6.2 Utilització de CocoaPods 
 
     En un primer plantejament no es contemplava la utilització de cap software 

destinat a la gestió de dependències del projecte (03)iOS, ja que es volia 

minimitzar el temps emprat en tasques de configuració del projecte i es pretenia 

invertir el mínim temps possible en l’aprenentatge de noves metodologies o 

tecnologies per tal de poder assolit les fites planificades. 

     Finalment per tal de gestionar algunes de les dependències, de les quals 

requereix el projecte, s’ha decidit incorporar CocoaPods com a sistema de 

gestió de dependències. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
     CocoaPods tal i com s’ha comentat és un sistema de baix nivell destinat 

únicament a la gestió de dependències, de software de tercers, que pugui tenir 

un producte de software implementat en Swift o Objective-C. Aquesta solució té 

un llarg recorregut, ja que s’ha utilitzat en una gran quantitat de projectes, fent 

que trobem una gran comunitat en línia que ens pot donar suport en la seva 

utilització. 

     Per altra banda, trobem disponibles altres opcions que resolen els 

problemes relacionats amb la gestió de dependències d’un projecte, com per 

exemple Chartage i Swift Package manager, però finalment s’ha utilitzat 

CocoaPods per el gran suport en línia i informació que podem trobar, pel seu 

ús àmpliament estès i finalment per la seva senzillesa. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 6.4- CocoaPods https://cocoapods.org/ 

Figura 6.5- Chartage  -
https://github.com/Carthage/
Carthage. 

Figura 6.6- Swift 
Package Manager  -
https://swift.org/pack
age-manager/ 
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     La introducció d’aquesta característica ha tingut un impacte mitjà respecte a 

la planificació inicial. S’ha tingut que obtenir informació referent a les diferents 

solucions disponibles que resolguessin la gestió de dependències en projecte 

Swift i més concretament de “cocoapods” i finalment aplicar les modificacions 

corresponents al projecte de l’aplicació mòbil.  

     Un cop aplicades totes les configuracions de “cocoapods” ha sigut realment 

senzill afegir noves dependències i entendre el seu funcionament. 

 

6.3 Ús arquitectura MVC aplicació iOS 

     Com a plantejament base, es va decidir utilitzar una arquitectura basada en 

principis “clean architecture” per tal de poder aplicar principis (15)SOLID, generar 

un codi més mantenible i granulat funcionalment. (14)VIPER va ser l’arquitectura 

escollida, la qual pretén separar en varies capes els diferents components 

funcionals que conformen una aplicació mòbil i així evitar el fenomen anomenat 

“Massive View Controller”, en el qual la major part del codi es concentra en la 

capa “Controlador” generant extenses i poc mantenibles classes. 

     Analitzant i entrant més en detall en com realitzar una correcta 

implementació d’aquesta arquitectura, es va arribar a la conclusió que, donades 

les característiques del projecte i el temps de desenvolupament disponible, no 

era encertat implementar una aplicació seguint aquest model. 

     (14)VIPER tal i com s’ha comentat, ens aporta organització, estructuració i 

separació de responsabilitats en el nostre codi,  però per contrapartida, totes 

aquestes característiques s’acaben traduint en una major quantitat de codi, 

més fitxers i en definitiva un major temps d’implementació. Totes aquestes 

avantatges presentades són més  rentables en un projecte de grans 

proporcions, ja que ens redueix els costos de manteniment, deute tècnica 

generada, millora la reutilització de codi i en definitiva uns menors temps 

d’implementació a llarg termini. 

 

 

     Ja que “Serloc” el podem considerar un projecte de mides reduïdes, i tenint 

en compte el poc temps assignat a les tasques de desenvolupament, no s’ha 

considerat convenient l’ús de (14)VIPER com a arquitectura base, prenent de 
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nou la tradicional arquitectura (17)MVC reduint els costos d’implementació 

gràcies a la experiència en el desenvolupament en aquest tipus d’arquitectura. 

     Tot i haver reduït els temps total de desenvolupament utilitzant una 

arquitectura tradicional ja coneguda, en les primeres fases de l’etapa de 

desenvolupament, es va invertir una quantitat considerable de temps obtenint i 

analitzant informació sobre l’arquitectura (14)VIPER i implementant alguns 

exemples i proves que poguessin donar un primer feedback de costos i 

dificultats. 

 

6.4 Ús llibreries OAuth2 i Alamofire 

     Al introduir (18)OAuth2 com a protocol de seguretat en la banda de servidor, 

era necessari introduir algun mecanisme per a gestionar els “flows” 

d’autenticació i que ens permetés fer peticions al (02)back-end tot gestionant els 

“tokens” de seguretat de forma transparent. 

     Tenint en compte els temps de desenvolupament assignats i els costos que 

implicaria implementar un mecanisme propi de gestió de les tasques 

d’autenticació, es va decidir utilitzar una llibreria basada en Swift i destinada a 

aquests propòsits. Finalment es decideix utilitzar (18)OAuth2, la qual implementa 

una solució que s’integra per complet amb qualsevol dels diferents tipus 

d’autenticació de (18)OAuth2, és àmpliament usada i es troba actualitzada per a 

les noves versions de Swift (Swift 4). 

     Finalment i per tal de poder fer peticions a recursos no securitzats 

s’introdueix també Alamofire una llibreria que ens permet agilitzar la 

implementació de totes les funcionalitats d’integració amb back end que no es 

troben dins de la capa d’autenticació. 

     Cal recalcar que la utilització d’aquestes llibreries també va tenir un impacte 

inicial respecte els temps i costos de desenvolupament.  

     La introducció d’aquests components a nivell de projecte Swift va ser una 

tasca realment senzilla gràcies a “cocoaPods”, però pel que fa a la seva 

utilització, va requerir temps per aprendre el seu funcionament com també 

resoldre problemàtiques relacionades amb l’ús del protocol (19)HTTP sense 

(20)SSL per a fer peticions en un entorn local. 
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6.5 Internacionalització 

     Per tal d’aconseguir un producte més accessible i orientat a un rang de 

públic major s’ha introduït el mecanisme d’internacionalització en el 

desenvolupament de l’aplicació mòbil. 

     El mecanisme d’internacionalització utilitzat és el que proposa Apple per a 

les aplicacions de la seva plataforma i el qual es basa en la generació d’uns 

fitxers de contingut que seran consumits per els diferents components de 

l’aplicació. 

     Aquesta modificació ha tingut un impacte força menor en les tasques de 

desenvolupament, trobant una major incidència en l’aprenentatge del seu 

funcionament i aplicació de les configuracions bàsiques en el projecte. 

 

6.6 Modificació funcional formulari de registre 

     Durant les tasques de desenvolupament de les vistes de l’aplicació no es va 

veure la necessitat de dividir  el formulari de registre en dos passos, ja que 

aquest plantejament no afavoria aquesta tasca a nivell d’usuari. La informació 

necessària per al registre no es composa de la quantitat necessària de camps 

com per a plantejar un registre en múltiples formularis, fent adequat el 

replantejament d’aquest funcional. 

     El resultat ha sigut un formulari més compacte i 

que permet el registre amb un únic pas, reduint el 

temps de desenvolupament i millorant l’experiència 

d’usuari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7- Nou plantejament 
del formulari de registre. 
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7. Proves 

7.1 Proves aplicació servidor 

     Les proves implementades en l’aplicació (02) “back-end” es basen en tests 

unitaris de la capa de servei i domini, que permetin assegurar el compliment de 

la lògica de negoci definida pels requeriments de l’aplicació, també oferint una 

base sòlida per a futurs processos de “refactoring” i d’ampliació de 

funcionalitats. 

     Per a la realització d’aquests tests s’ha fet ús de la llibreria JUnit, la qual ens 

ofereix un marc general d’implementació de tests unitaris per al llenguatge de 

programació Java, com també “AssertJ” que ens aporta legibilitat i senzillesa en 

la implementació de les assercions d’aquest tipus de tests. Per altre banda i per 

assolir una isolació completa de les classes a testejar, s’ha fet ús de la llibreria 

“Mockito” que ens permet generar instàncies “mock” de les diferents 

dependències injectades mitjançant (12)“DI” (Dependency Injection) als 

components a testejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1- JUnit – https://junit.org/junit5/.  Figura 7.2- Mockito - http://site.mockito.org/.  

Figura 7.3- AssertJ - http://joel-
costigliola.github.io/assertj/.  

https://junit.org/junit5/
http://site.mockito.org/
http://joel-costigliola.github.io/assertj/
http://joel-costigliola.github.io/assertj/
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     No s’han realitzat tests a la capa d’infraestructura, com per exemple, als 

controladors rest o la capa de persistència, ja que aquests es consideren 

detalls d’implementació els quals poden variar i no són una part “core” de 

l’aplicació.        En el cas que l’aplicació de servidor i l’aplicació mòbil haguessin 

estat desenvolupades per equips o persones diverses, hagués estat necessari 

realitzar tests d’integració o “tests de contracte” per tal d’assegurar que les 

interfícies de consum de la (07)REST-API es mantenen en les diferents versions 

d’aquest producte, però no és l’escenari en el quan ens trobem en aquest 

projecte. 

 

7.2 Proves aplicació mòbil 

     Respecte l’aplicació mòbil i donades les restriccions temporals del projecte, 

s’ha decidir fer únicament “UI Tests” corresponents a tests de la part d’interfície 

d’usuari. 

 

 

 

 

           

 

     Aquesta tipologia de tests ens permet validar els fluxos de navegació de 

l’aplicació, com també l’existència i comportament dels diferents components 

que conformen les vistes de l’aplicació. 

     Per a la seva implementació s’ha fet ús dels mecanismes que ens brinda 

“XCode” per a la generació d’aquest tipus de test, permetent gravar 

interaccions d’interfície d’usuari amb l’aplicació i aplicar assercions per a fer les 

validacions corresponents. 

     Com a contrapartida, per tal de poder executar aquests tests, es necessari 

disposar del component de (02) “back-end” inicialitzat i disponible per part de 

l’aplicació, permetent realitzar tots els fluxos de navegació que es desitgen 

testejar. Per tal de solucionar aquest problema ens trobem diferents solucions: 

- “Mock server” extern accessible des de l’aplicació: Aquesta opció ens 

permet definir un conjunt de dades constants, només orientades al 

Figura 7.4- Xcode user interface tests: 
https://developer.apple.com/library/content/documentation/DeveloperTo

ols/Conceptual/testing_with_xcode/chapters/09-ui_testing.html.  

https://developer.apple.com/library/content/documentation/DeveloperTools/Conceptual/testing_with_xcode/chapters/09-ui_testing.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/DeveloperTools/Conceptual/testing_with_xcode/chapters/09-ui_testing.html
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propi testeig de la interfície d’usuari, en un context de desplegament 

molt àgil i fàcilment configurable. Per a la implementació d’aquesta 

alternativa trobem disponible diverses solucions com per exemple 

Apiary, Dyson, SOAP-UI entre d’altres. 

- Iniciar un servidor real accessible des de l’aplicació: Aquesta 

alternativa es troba orientada en entorns de desenvolupament locals. 

Mitjançant una configuració i desplegament de l’aplicació de servidor 

en un context disponible per a l’aplicació, podrem proveir dades a 

l’aplicació mòbil per tal de poder dur a terme els UI tests. Per 

contrapartida, les dades que oferirà aquest aplicació desplegada serà 

les que es trobin emmagatzemades a la base de dades en qüestió, i 

per tant ens hem d’assegurar que siguin vàlides per a tots els tests 

que es duran a terme. 

     En el procés de desenvolupament de Serloc, s’ha optat per la segona opció, 

ja que es disposava d’un entorn configurat en tot moment i aquesta era l’opció 

amb un menor cost temporal, i per tant, la més viable. 

 

7.3 Proves d’integració 

     Per a la validació de les diferents peticions HTTP relacionades amb 

l’integració de l’aplicació mòbil amb el (02)back-end s’ha fet ús de “Wireshark”, 

un programa que permet esnifar i analitzar el tràfic d’una xarxa, permetent 

veure totes les dades en detall de les diferents capes que composen una 

petició HTTP. 

    

Figura 7.5- Wireshark - 
https://www.wireshark.org
.  

https://www.wireshark.org/
https://www.wireshark.org/
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     Per a millorar les tasques d’integració, conjuntament amb Wireshark, s’ha fet 

ús del client (19)HTTP “Postman”, el qual permet definir una llibreria o bateria de 

peticions (19)HTTP amb la finalitat de realitzar proves i analitzar resultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6- Postman - 
https://www.getpost
man.com.  

https://www.getpostman.com/
https://www.getpostman.com/
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8. Conclusions 

 

     En resum i de forma general, s’ha encarat Serloc com a una possibilitat 

d’aprofundiment en l’aprenentatge del desenvolupament d’una aplicació per a 

dispositius mòbils en tots els aspectes. Des de l’inici s’ha plantejat, com una 

oportunitat d’aplicar bones pràctiques en totes les etapes com les de 

concepció, disseny, implementació i proves, intentat utilitzar les últimes 

metodologies, tecnologies i procediments per tal d’obtenir el millor resultat 

possible. Tanmateix també s’ha concebut el projecte de tal manera que no 

només tingui cabuda dins del treball de fi de màster, sinó també com a idea a 

desenvolupar posteriorment amb l’objectiu d’assolir una versió llesta per a la 

seva posada en marxa. 

    A partir de tota la feina i temps invertits en aquest projecte, he pogut i 

comprendre la dificultat que pot suposar el disseny i implementació d’una 

aplicació. He pogut viure les diferents besants, tant de definició del producte i 

gestió del propi concepte de negoci, com també la basant més purament 

tècnica i he pogut comprovar la dificultat i complexitat que hi ha en ambdues 

parts. 

     Per la part de disseny i concepció, m’he trobat davant d’un escenari poc 

conegut, donada la meva escassa experiència en aquest tipus de tasques, i he 

pogut veure i patir, la gran varietat de maneres en la qual podem orientar la 

nostre solució des del punt de vista de l’experiència d’usuari. Cal analitzar molt 

atentament quines són les necessitats de l’usuari i conèixer molt bé el context 

en el quals ens movem, trobant-nos davant d’una infinitat de maneres de 

plantejar la solució com també davant de moltes incògnites complexes de 

resoldre. 

     Pel que fa la implementació, basant més coneguda professionalment, he vist 

un altre món en el desenvolupament de software, he après noves tecnologies, 

arquitectures, llenguatges, (11)frameworks i noves maneres d’enfocar el 

desenvolupament i proves d’un projecte. Tots aquests aprenentatges m’han 

permès enriquir els meus coneixements tècnics com també els analítics. 
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     Finalment pel què fa a la part de gestió del projecte, he après com de difícil 

pot arribar a ser gestionar i estimar correctament les diferents tasques d’un 

projecte de software. Donades les característiques d’un projecte en aquest 

àmbit, les desviacions temporals són molt normals fent que s’hagin de prendre 

decisions tècniques com també a nivell de producte, per tal de poder assegurar 

la viabilitat del projecte. En general aquesta part ha sigut una experiència molt 

enriquidora i interessant ja que m’ha forçat a aprendre dels errors, gestionar 

correctament esforç i sobretot a mesurar i saber gestionar bé els recursos i 

capacitats d’un projecte. 

     Finalment pel què fa a la pròpia gestió del projecte, m’he trobat davant de 

moltes dificultats respecte a la planificació i desviacions de les diferents 

tasques que el composen. Donades les característiques en les que es troba, 

les desviacions que s’han produït durant les diferents etapes es poden 

considerar normals, obligant a reconduir, replantejar i decidir quin era el millor 

camí en tot moment per tal de poder donar viabilitat al projecte.  

Com a resultat d’aquesta part de gestió i planificació, cal destacar que no s’han 

complert tots els objectius i funcionalitats definides durant l’etapa de disseny de 

l’aplicació, aquest incompliment es deu bàsicament a dos factors: 

- Principalment s’atribueix a un període d’implementació 

excessivament curt donades les característiques del projecte, ja que 

comprenia una gran varietat de funcionalitats, tot incloent també la 

implementació de la part de servidor.  

- La segona causa la podem atribuir a la introducció de tecnologies 

desconegudes que han augmentat de forma molt considerable el 

temps de desenvolupament i han afegit tasques de formació al llarg 

de tot el projecte. 

     Una de les possibles solucions que hagués pogut aportat millores en quant 

al percentatge de completesa del producte, hagués sigut utilitzar una 

metodologia de desenvolupament més àgil conjuntament amb la reducció de 

les funcionalitats o la seva dificultat. Per exemple es podrien haver reduït el 

número de funcionalitats i definir entregues les quals englobessin petits blocs 

funcionals, aportant més dinamisme en d’entrega com també més agilitat en la 

resposta de possibles problemàtiques i errors trobats. 
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     Tot i donades les problemàtiques en els temps d’entrega, s’han aplicat 

modificacions a nivell funcional, com també en la part tècnica,  per tal de poder 

entregar una versió estable i mínimament funcional del projecte (MVP). 

     Finalment pel què fa a la continuïtat del projecte, seria interessant acabar la 

resta de funcionalitats que s’han quedat sense implementar, per tal de poder 

donar una experiència d’usuari més amplia i satisfactòria. Per altre banda 

també seria molt interessant poder implementar un sistema de pagaments dins 

de la pròpia aplicació, fet que aportaria molt valor al producte. Com a última 

millora, es podria definir, dissenyar i implementar un sistema de “reporting” 

d’incidències, permetent als usuaris reportar incidències tant pel què fa l’ús de 

la pròpia aplicació, com també d’altres temes relacionats amb la contractació 

de serveis.  
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9. Glossari 

 

(01) Waterfall : Model de desenvolupament de software que es basa en una 

estratègia lineal, ordenant de forma consecutiva les diferents etapes que 

composen el desenvolupament d’un projecte. 

(02)  Back-end : Software que es troba executant-se en un servidor i que ofereix 

qualsevol tipus de servei mitjançant algun protocol de transmissió per xarxa. 

(03) iOS : Sistema operatiu, derivat de macOS, orientat per a dispositius mòbils i  

desenvolupat per Apple. Es tracta d’un software propietari que només pot ser 

instal·lat en hardware específic de productes Apple.  

(04) macOS : Sistema operatiu, basat en Unit, orientat a ordinadors personals, 

tant portàtils com de sobretaula, desenvolupat per Apple. També es tracta d’un 

software propietari només instal·lable en dispositius de la pròpia marca. 

(05) DNS: (Domain Name System) És un protocol que conforma un sistema 

descentralitzat, distribuït i jeràrquic per a la resolució de noms a direccions IP 

per a la connexió amb dispositius connectats a Internet. 

(06) DIAGRAMA DE GANTT : Representació esquemàtica i gràfica del temps de 

dedicació prevista per a diferents tasques o activitats al llarg d’un període de 

temps determinat. 

(07)  REST-API: estil arquitectural del software per l’exposició de recursos o 

servies mitjançant els verbs i procediments especificats en el protocol HTTP. 

(08)  Wireframe: Esquema o plantilla que permet representar de forma 

esquemàtica l’estructura visual i de flux d’una aplicació o producte de software 

que contingui una interfície d’usuari. 

(09)  Programació per contracte: Estil arquitectònic el qual fa un extens ús del 

patró “adaptar” per a la separació de mòduls funcionals i el principi de 

separació de responsabilitats definit en el Standard (15)SOLID. 

(10) Application service: Mòdul de software que contemplen diferents 

arquitectures, la qual conté la implementació dels diferents casos d’ús que 

conté. 

 



49 
 

(11) Framework : Entorn o marc de treball composat de diversos elements o 

artefactes, amb l’objectiu d’oferir una base sòlida ja implementada per al 

desenvolupament de software. 

(12) DI : (Dependency Injection) : patró de disseny orientat a objectes que 

estableix l’aportació d’instàncies a una classe mitjançant diverses metodologies 

com constructors, mètodes d’injecció o altres, envers de crear-les dins de la 

pròpia classe.  

(13) IoC : (Inversion of Control) patró de disseny de software que estableix una 

inversió en el flux d’execució d’un programa, fent que que no s’obtinguin 

resultats mitjançant sentències o invocacions de forma imperativa, sinó a partir 

de successos (events) o peticions (requests). 

(14) VIPER : Arquitectura orientada al desenvolupament d’aplicacions per a 

dispositius mòbils. Es basa en la separació de responsabilitats en les capes  

view, interactor, presentar, entity i routing  per tal de fer ús dels principis 

SOLID. 

(15) SOLID : Principis bàsics per al desenvolupament d’aplicacions a partir de 

llenguatges orientats a objectes. Defineix un conjunt de regles que permeten 

generar codi més llegible, mantenible i ampliable. 

(17) MVC : (Model View Controller) arquitectura per al desenvolupament 

d’aplicacions que es basa en la separació de les diferents part en les capes de 

dades i persistència (model), capa de presentació (view) i capa de lògica i 

serveis (controller). 

(18) OAuth2: Estàndard obert que defineix un mecanisme d’autenticació el qual 

contempla diferents fluxos. Es basa en la seguretat mitjançant tokens. 

(19) HTTP : (Hypertext Transfer Protocol) Estàndard que permet la transferència 

d’informació mitjançant Internet. 

(20) SSL: (Secure Socket Layer) protocol criptogràfic que permet la transmissió 

de dades entre aplicacions de forma segura mitjançant l’encriptació de les 

dades a partir d’un algoritme de xifrat. 
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Annexos 
 
11.1 Manual d’instal·lació (02) “back-end” 

     El component de servidor és una “Spring Boot application” la qual es 

desplega sobre un servidor “tomcat” integrat i per tant, no es contempla la 

generació de cap JAR per al seu desplegament. Per tal de poder operar sobre 

aquest projecte treballem amb “Gradle”, una eina de gestió de dependències, 

plugins i altres aspectes orientat a projectes Java. 

 

    En aquest cas Gradle té definit i instal·lat el plugin de “spring-boot” que 

permet fer un empaquetament i desplegament de l’aplicació en el tomcat 

integrat a partir d’una sola comanda. Però prèviament a l’execució és necessari 

configurar un conjunt d’elements d’infraestructura i entorn, aquestes s’exposen 

detalladament a continuació. 

 

11.1.1 Configuració base de dades 

     Per aquest projecte hem triat el motor Mysql, versió 5.6.40. Per a més 

comoditat es recomana utilitzar una instància virtualitzada (mitjançant docker) 

que contingui la instal·lació. Per a la instal·lació de docker es recomana visitar 

el seu web oficial. 

 

Figura 11.1- Gradle - https://gradle.org/.  

Figura 11.2- Docker - https://www.docker.com.  

https://gradle.org/
https://www.docker.com/
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     Per a la configuració mitjançant docker utilitzarem la següent sentència: 

docker container run -d --name serloc-mysql -p 3306:3306 -e 

MYSQL_ROOT_PASSWORD=serloc2018 -e MYSQL_DATABASE=serloc 

mysql:5.6.40 

     Aquesta sentència ens genera una instància dockeritzada amb el motor ja 

instal·lat, tot iniciant un esquema amb nom “serloc”, un usuari “root” amb el 

password “serloc2018” i finalment configurant el motor perquè utilitzi el port 

3306 de la màquina local. 

     En el cas de voler usar un altre tipus de configuració del motor de base de 

dades, es recomana visitar el web oficial de Mysql https://www.mysql.com/. 

 

11.1.2. Configuració propietats d’entorn 

    Continuant amb la configuració de l’infraestructura del projecte serà 

necessari modificar les configuracions d’accés a la base de dades en el fitxer 

de configuració del projecte “Spring boot”. Aquest fitxer es troba en el 

subdirectori “src/main/resources/application.properties”. En aquest podrem 

definir les propietats que podem veure en la figura 11.1.2.1. 

 

 

Figura 11.3- Configuracions accés a base de dades. 

 

11.1.3. Definició de taules i contingut base de dades  

      Un cop configurat el motor de base de dades serà necessari tenir configurat 

un “esquema de base de dades” accessible des de l’aplicació, la qual contingui 

l’estructura de taules corresponent amb el qual el (02) “back-end” pugui treballar. 

Per a resoldre aquesta problemàtica trobarem disponible en l’entrega, els 

scripts de generació de totes les taules corresponents a l’esquema de dades de 

Serloc com també a l’esquema de dades necessari pel “security server”. 

 

https://www.mysql.com/
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     Senzillament hem d’obrir una connexió amb qualsevol client de base de 

dades compatible amb el motor Mysql i executar totes les sentències dels 

diferents scripts de generació. 

 

11.1.4. Posada en marxa de l’aplicació  

     Tal i com s’ha comentat a l’inici d’aquesta secció, l’aplicació backend es 

basa en una “spring boot application” la qual incorpora un servidor d’aplicacions 

“tomcat” integrada. Conjuntament amb Gradle, el software usat per a la gestió 

de dependències i automatització, només caldrà executar una comanda per a 

poder posar en marxa l’aplicatiu sobre un servidor “tomcat”. Cal recalcar que 

prèviament a realitzar la posada en marxa de l’aplicatiu, és necessari completar 

els passos anteriors. 

     Senzillament haurem d’accedir, mitjançant la línia de comandes, al directori 

base del projecte, on podrem trobar el binari de gradle que ens permetrà 

executar la sentència de desplegament. 

  

 
Figura 11.5- Inici desplegament spring boot.  

Figura 11.4- Directori base projecte serloc-api. 
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     Un cop ens trobem en el directori base, haurem d’executar la sentència 

“./gradlew bootRun”, la qual iniciarà un procés de compilació, proves, 

empaquetament i finalment desplegament de l’aplicació. 

 
Figura 11.6- Aplicació desplegada.  

 

 

11.2 Manual d’instal·lació aplicació mòbil 

L’aplicació mòbil requereix del IDE XCode per al compilat de l’aplicació, en 

aquest projecte s’ha fet ús de la versió 9.3(9E145).  

El projecte ja que encara es troba en fas de desenvolupament, només és viable 

executar-lo en simulador i tenint el projecte backend desplegat en la mateixa 

màquina, ja que la URL del servidor es troba “hardcoded” en el codi font ja que 

de moment no s’ha externalitzat.  

Cal destacar que el projecte usa “cocoaPods” per a la gestió de dependències, 

però per al desplegament en un entorn local no és possible reimportat les 

dependències, ja que s’han fet modificacions en la dependència “p2.oAuth2” 

per admetre peticions Http sense SSL.  

Per tal de poder executar l’aplicació hem d’anar al directori arrel del projecte i 

obrir-lo mitjançant el fitxer “Serloc.xcworkspace” per tal de que s’importin 

correctament les dependències associades ja incloses en el directori “Pods”.  

Un cop obert en l’ide XCode només haurem de clicar el botó “run” per a la seva 

compilació i execució en el simulador corresponent. Es recomana l’utilització 

d’un simulador d’iPhone 8 Plus, ja que la interfície d’usuari de moment 

només es troba optimitzada per aquest tipus de dispositius.  
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11.3 Diagrama de Gantt 

 

 


