
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolupament d’una app per organitzar 
viatges en grup 
 
 
Nom Estudiant: Jofré Orus Aparicio 
Màster Universitari en Desenvolupament d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils 
 
Nom Consultor/a: David Escuer Latorre 
Professor/a responsable de l’assignatura: Carles Garrigues Olivella 
 
6 de juny de 2018 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


i 

  FITXA DEL TREBALL FINAL 
 

Títol del treball: 
Desenvolupament d’una app per organitzar 
viatges en grup 

Nom de l’autor: Jofré Orus Aparicio 

Nom del consultor/a: David Escuer Latorre 

Nom del PRA: Carles Garrigues Olivella 

Data de lliurament (mm/aaaa): 06/2018 

Titulació o programa: 
Màster Universitari en Desenvolupament 
d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils 

Idioma del treball: Català 

Paraules clau Android, Viatges, Organització 

  Resum del Treball (màxim 250 paraules): L’objectiu d’aquest treball és 
crear una app per a dispositius Android destinada a organitzar viatges en grup, 
de manera que els usuaris puguin crear viatges i compartir-los amb els seus 
amics, i llavors cada usuari pugui afegir coses a fer durant el viatge, com llocs 
a visitar, on menjar o dormir. L’app també ens servirà per organitzar les 
despeses generades del viatge, indicant quins usuaris han pagat més i 
calculant qui deu qui a cadascú segons el que hagi apuntat cada usuari. La 
intenció és que a partir dels viatges creats pels usuaris l’app ens pugui 
recomanar llocs a visitar segons la zona on vulguem viatjar o el preu aproximat 
que gastarem segons els dies que passem de viatge. La metodologia utilitzada 
per dur a terme el treball ha estat en cascada, esperant a la finalització de 
cada pas per passar al següent. Els resultats han sigut satisfactoris, tot i no 
haver pogut assolir tots els requeriments plantejats durant la fase de disseny, 
s’ha aconseguit una app destinada a l’objectiu principal pel que estava 
pensada, que els usuaris puguin compartir viatges amb els seus amics, crear 
llocs per veure durant el viatge i apuntar les despeses fetes per cadascú. 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): The purpose of this work is to 
create an app for Android devices designed to organize group trips, so that 
users can create trips and share them with their friends, and then each user 
can add things to do during the travel, places to visit, to eat or sleep. The app 
will also be used to organize the generated expenses of the trip, indicating 
which users have paid more and calculating who owes who to each one 
according to what each user has pointed out. The intention is that from the trips 
created by the users the app can recommend places to visit according to the 
zone where we want to travel or the approximate price that we will spend 
depending on the days we spent on our trip. The methodology used to carry 
out the work has been waterfall model, waiting for the completion of each step 
to move on to the next. The results have been satisfactory, although they have 
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not been able to achieve all the requirements set during the design phase, an 
application aimed at the main purpose for which it was designed has been 
achieved, that users can share trips with their friends, create places to see 
during the trip and point out the expenses made by each one. 
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1. Introducció 
 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 

L’objectiu d’aquest treball és desenvolupar una app completament 
funcional centrada en l’organització de viatges en grup, cobrint les 
principals casuístiques que deriven de fer un viatge, com els llocs a 
visitar durant un viatge, les despeses dels viatges, els transports utilitzats 
ja sigui un cop al lloc com per anar de viatge, etc. 
 
Crec que aquest és un tema rellevant a tractar en una app, ja que avui 
dia i des de sempre pràcticament tothom viatja en algun moment, i molts 
d’aquests viatges es fan en grups de persones (des de parelles fins a 
grups de molta gent), i l’organització es torna més dificultosa com més 
gent participa del viatge. Amb l’app volem facilitar la feina a aquesta 
gent, donant eines per decidir que es vol fer durant el viatge, i facilitant 
tasques feixugues com la gestió de les despeses o l’organització dels 
dies. 
 
Al mateix temps, està clar que aquest problema plantejat cadascú el 
resol a la seva manera. Les despeses es poden calcular a mà i el que es 
vol fer durant un viatge també, però amb l’app pretenem millorar 
aquestes tasques, que normalment només acaba gestionant una 
persona o dues. Amb l’app l’objectiu es afavorir les tasques 
col·laboratives en un viatge, fent que la responsabilitat recaigui en tot el 
grup, però al mateix temps deixant que l’app s’encarregui del que no es 
pot fer de forma grupal. 
 
Dir que no soc el primer que planteja una solució per aquest problema 
[1], al mercat ja disposem d’aplicacions que intenten solucionar algunes 
de les casuístiques que acabo de plantejar, com Prava o Preparture. 
 
Prava [2] segurament és l’app més completa en aquest sentit, ja que ens 
permet crear viatges agregant els contactes amb els que facin, ordenar 
les visites que volem fer i gestionar les despeses, entre d’altres. Està 
disponible per iOS i Android. Com a punts febles, si es que en té, dir que 
l’app no disposa d’un sistema de puntuació per valorar quines visites són 
les més ben valorades pels usuaris (dir també que he provat l’app per 
iOS, i m’ha petat abans de poder fer moltes de les funcionalitats 
principals de l’app). 
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Il·lustració 1: Prava en un dispositiu Android 

 
Preparture [3] en canvi, més que estar centrada en organitzar viatges es 
centra en organitzar el nostre temps. Es tracta d’una app que ajuda a 
l’usuari a planejar els seus viatges per la ciutat, fora d’ella o del país fins 
i tot abans d’aquell moment. Consta d’un sistema per calcular de forma 
bastant acurada quan em de sortir per agafar un vol, per exemple, o ens 
mostra llocs on anar a menjar o de visita quan estem de viatge, segons 
si estan oberts en aquell moment. Tot i no cobrir de la mateixa forma els 
requeriments que volem com l’app Prava, també és una app important 
de tenir en compte ja que planteja idees interessants per la nostra app. 
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   Il·lustració 2: Preparture en un dispositiu iOS 

 
Adjunto per acabar una taula indicant els pros i contres d’aquestes dues 
apps, per visualitzar-los d’una forma ràpida: 
 
 
 

PRAVA Preparture 

PROS 

• Crear viatges i convidar-hi 
usuaris 

• Ordenar les visites 

• Apuntar despeses 

• Per iOS i Android 

PROS 

• Planejar viatges i temps 

• Calcular quan hem de sortir 
de casa 

• Indicar llocs per menjar o 
visitar propers 
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CONTRES 

• No disposa de sistema de 
puntuació 

• Problemes de fiabilitat 

CONTRES 

• No està pensada per 
organitzar viatges 
pròpiament 

 
 Vist tot això, he decidit generar una app nova que aporti solucions en 
aquest sentit i intenti millorar en alguns sentits els que ja s’ha plantejat 
en altres apps, aprofitant-nos també de l’ús d’altres serveis i/o eines per 
a facilitar l’experiència a l’usuari (per exemple, integrant la nostra app 
amb l’aplicació calendari del mòbil, o utilitzant apps per gestionar 
pagaments entre usuaris).  
 
 

1.2 Objectius del Treball 
 

Com deia a l’apartat anterior, l’objectiu principal d’aquest treball serà 
desenvolupar una app per organitzar viatges en grup, que compleixi amb 
els següents requeriments funcionals: 
 
Requeriments funcionals 
 

• [RF-01] Crear-nos un usuari de l’app 

• [RF-02] Crear viatges i convidar a usuaris de l’app a unir-s’hi 

• [RF-03] Indicar les dates durant les quals es durà a terme el viatge 

• [RF-04] Indicar on es farà el viatge, siguin un o més d’un 

• [RF-05] Afegir els transports utilitzats per realitzar el viatge, 
indicant-ne els horaris aproximats 

• [RF-06] Afegir llocs per on passar durant el viatge 

• [RF-07] Indicar el tipus de lloc, segons si es per visitar, menjar, 
dormir, etc. 

• [RF-08] Indicar l’horari apropiat i aproximat per anar-hi dels llocs 

• [RF-09] Indicar les coordenades GPS dels llocs 

• [RF-10] Adjuntar una foto dels llocs 

• [RF-11] Permetre fer una breu descripció dels llocs 

• [RF-12] Puntuar segons prioritat personal els llocs afegits pels 
altres usuaris 

• [RF-13] Ordenar els llocs creats pels usuaris assignats a un viatge 
segons prioritat de visita i/o tipus 

• [RF-14] Un cop visitat un lloc, permetre donar una valoració 
d’aquell lloc 

• [RF-15] Calcular els temps de desplaçament entre els llocs a 
visitar i el lloc on dormim 

• [RF-16] Crear una planificació del viatge automàticament segons 
la prioritat dels llocs on anar, sempre i quan es compleixin unes 
condicions mínimes (suficients llocs on anar, transports indicats, 
etc.) 

• [RF-17] Afegir despeses del viatge 

• [RF-18] Indicar el tipus de les despeses 
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• [RF-19] Calcular automàticament el que ha de pagar al final 
cadascú perquè tots els participants del viatge tinguin les 
mateixes despeses 

• [RF-20] Un cop acabat el viatge, permetre fer-ne una valoració 
general indicant-ne la puntuació i un breu comentari 

• [RF-21] Guardar els viatges en una base de dades, perquè puguin 
ser consultats per altres usuaris 

• [RF-22] Generar estadístiques dels viatges, per tal d’ajudar als 
usuaris a decidir on anar segons valoracions dels llocs visitats o 
despeses del viatge 

 
Com es pot veure a partir dels requeriments l’app complirà aquests 
propòsits, crear viatges, indicar els llocs on anar durant aquests i 
gestionar-ne les despeses, per últim valorar-ne l’experiència per ajudar a 
futurs usuaris. 

 
A continuació llistaré els requeriments no funcionals de l’app: 
 

• [RNF-1] L’app serà desenvolupada per dispositius Android, ja 
siguin mòbils o tauletes 

• [RNF-2] La mida de la pantalla ha de ser un avantatge per l’usuari, 
no es mostraran de la mateixa forma les activitats en mòbils que 
en tauletes 

• [RNF-3] L’app ha d’estar pensada per poder ser instal·lada en 
almenys el 90% de dispositius Android del mercat actual 

• [RNF-4] Les dades personals s’han de guardar a la BBDD de 
forma segura utilitzant algun protocol d’encriptació, evitant 
comprometre la seguretat d’aquestes 

• [RNF-5] L’emmagatzematge de les dades es farà en una base de 
dades externa per tal de poder-hi accedir en qualsevol moment, al 
mateix temps es guardaran dades al dispositiu per tal de millorar 
els temps de càrrega en determinades situacions 

• [RNF-6] La mida de la pantalla no ha de condicionar la correcte 
visualització del text o les imatges incloses a l’app 

• [RNF-7] Les entrades, consultes, modificacions i/o eliminacions de 
dades a la BBDD han de ser suficientment òptimes, no perdent 
més de 10 segons en realitzar-se 

 
 
1.3 Enfocament i mètode seguit 
 

Al no comptar amb algun tipus d’app iniciat que vulgui complir els 
objectius indicats anteriorment, ni poder comptar en millorar els 
productes ja existents en el mercat, crec que el més adequat per aquest 
projecte serà desenvolupar un producte nou, en aquest cas per a 
dispositius Android. 
 
Considero aquesta com l’estratègia més apropiada pels següents 
motius, primer de tot no tenim accés a apps de tercers que puguin ser 
millorades per nosaltres per assolir els requeriments plantejats que 
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algunes apps del mercat no compleixen. En aquest cas fer una app nova 
des de zero si que ens servirà per poder assolir tots els objectius 
plantejats. 
 
En segon lloc, la creació d’un producte nou ens permet fer servir les 
eines que vulguem per al seu desenvolupament, i no pas adaptar-nos a 
entorns o eines no coneguts. Al crear un producte nou podem decidir per 
a quins dispositius anirà destinada l’aplicació, com gestionarem les 
bases de dades, etc. 
 
Per últim, respecte a la decisió de fer el producte per a dispositius 
Android, comentar que ho he decidit per varis motius. Primer de tot, els 
dispositius Android són els més usats mundialment a dia d’avui, en 
dades de fa un any sabem que un 87,7 % dels smartphones del mercat 
utilitzen Android com a sistema operatiu [4]. Dir també que actualment 
Android és el sistema operatiu per a mòbils del que tinc més 
coneixement en desenvolupament, cosa que a afectat notablement per 
la tria d’aquest sistema operatiu, ja que aquesta experiència farà que 
assolir els objectius plantejats sigui molt més fàcil. Ja per acabar, indicar 
que al desenvolupar una app nativa i no híbrida, podrem aprofitar totes 
les funcionalitats i avantatges dels dispositius Android. 
 
Respecte a la metodologia a seguir durant el treball, he decidit decantar-
me cap a un model en cascada [5], de manera que per començar amb 
cada etapa, primer és necessari acabar amb l’etapa anterior, revisant 
convenientment que el projecte està preparat per avançar cap a la 
següent etapa. Indicar també que al tractar-se de la creació d’una app 
des de zero, durant l’etapa de disseny també es recorrerà al prototipatge 
[6], que ens servirà per avaluar si el disseny pensat és l’adient per el 
treball. 
 

 
1.4 Planificació del Treball  

 
Per la realització d’aquest treball utilitzaré els recursos que cito a 
continuació: 
 

• PC portàtil 
o Processador Intel Core i7 a 2,4 GHz 
o 12 GB de RAM 
o Sistema operatiu Windows 10 x64 
o Pantalla complementaria 
o Programes [7]  

▪ Android Studio (Implementació) 
▪ GanttProject (Planificació) 
▪ Moqups (Disseny i prototipatge) 
▪ Firebase (Disseny i implementació BBDD) 
▪ Git (Control de versions) 

• Tauleta Fire 6 
o Sistema operatiu Android 5.0 
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Un cop definits els recursos dels quals disposo, citaré les tasques a 
realitzar durant el projecte: 
 

1. Pla de treball 
a. Context i justificació 
b. Objectius 
c. Enfocament i mètode 
d. Planificació 
e. Sumari de productes obtinguts 
f. Descripció de la resta de capítols 

2. Disseny 
a. Anàlisi 
b. Disseny conceptual 
c. Prototipat 
d. Avaluació 
e. Disseny tècnic 

i. Casos d’ús 
ii. Arquitectura 

3. Implementació 
a. Desenvolupament 
b. Proves 

4. Lliurament final 
a. Producte 
b. Presentació 

5. Tribunal virtual 
 

En aquest projecte, al tenir una gran quantitat d’objectius a assolir com 
he comentat a l’apartat anterior, existeix el risc de no assolir algun 
d’aquest objectius per falta de temps o per no trobar les solucions 
adients, entre d’altres causes possibles. En aquest sentit considero 
important indicar que l’etapa d’implementació pot ser la més afectada, ja 
que és probable que no trobi solucions per a implementar el producte 
plantejat durant el disseny. En aquest cas, prioritzaria la implementació 
dels requeriments de l’aplicació de més a menys importants, per tal de 
seguir obtenint un producte complet encara que no s’assoleixi algun dels 
objectius plantejats. En l’apartat d’anàlisi s’explicarà de forma més 
detallada quins requeriments són prioritaris. 

 
Per últim, adjunto el diagrama de Gantt que indica la planificació 
temporal del projecte: 
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              Il·lustració 3: Diagrama de Gantt del treball 

 
Respecte a les hores dedicades al treball segons si estem en dia 
laborable o festiu, he considerat fer 2 hores de feina els dies de dilluns a 
divendres i 5 hores de feina en dissabtes i diumenges, d’aquesta manera 
crec que el treball estarà ben planificat.  
 
Al diagrama de Gantt es pot veure correctament la planificació per dies 
del treball, per acabar ara adjunto la planificació per hores en forma de 
taula, amb les entregues parcials marcades en negreta: 
 

TASQUES INICI FINAL 
DURACIÓ 
(DIES) 

DURACIÓ 
(HORES) 

Anàlisi 15/03/2018 18/03/2018 4 14 

Disseny 
conceptual 19/03/2018 23/03/2018 5 10 

Prototipatge 24/03/2018 26/03/2018 3 12 

Avaluació 27/03/2018 29/03/2018 3 6 

Disseny tècnic 30/03/2018 04/04/2018 6 18 

Desenvolupament 05/04/2018 06/05/2018 32 94 

Proves 07/05/2018 16/05/2018 10 26 

Producte 17/05/2018 30/05/2018 14 40 

Presentació 31/05/2018 06/06/2018 7 20 

Tribunal Virtual 18/06/2018 22/06/2018 5 10 

TOTAL 15/03/2018 22/06/2018 89 250 
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1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 

Amb aquest treball pretenc obtenir els següents lliuraments finals, que 
enumero a continuació: 
 

• El producte desenvolupat, en aquest cas una app per a dispositius 
Android 

• La memòria del treball, que explicarà totes les etapes de 
desenvolupament del projecte 

• La presentació del treball, que pretén resumir en poc temps els 
aspectes més rellevants del projecte 

 
 
1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 

A continuació faré un petit resum de la resta de capítols de la memòria: 
 

• Disseny: Contindrà el disseny de l’aplicació definida en el pla de 
treball, explicant-ne els usuaris i context d’ús, el disseny 
conceptual, prototipat i avaluació, apart del disseny tècnic de 
l’aplicació, comprès per la definició de casos d’ús i el disseny de 
l’arquitectura de l’aplicació 

• Implementació: Contindrà la implementació de l’aplicació segons 
el disseny realitzat, explicant el desenvolupament de l’app i l’etapa 
de proves 

• Conclusions: Inclourà les conclusions del treball, reflexionant 
sobre si s’han assolit els objectius i seguit la planificació, així com 
indicant les línies de futur que es podrien seguir després del 
treball 
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2. Disseny 
 
 
2.1. Usuaris i context d’ús 
 

 Per començar el disseny de l’aplicació és important conèixer les 
 característiques dels usuaris que volem que la facin servir, és per això 
 que he creat unes quantes fitxes de persona per definir els futurs usuaris 
 de l’app: 
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Un cop coneguts alguns tipus d’usuaris que voldrem que utilitzin l’app, 
adjunto un mapa d’experiència fet amb l’aplicació online Uxpressia [8], 
per tal d’explicar el context d’ús de l’app: 

 

 
             Il·lustració 4: Mapa d’experiència de l’app 

 
 En aquest mapa podem fer-nos a la idea de les diferents fases per les 
 que passarà un usuari al fer un viatge amb l’app, dels avantatges que li 
 aportarà cada fase i de les coses que hem d tenir en compte al crear 
 l’app per evitar-ne un mal ús. 
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2.2 Disseny conceptual 
 

 Un cop coneguts els usuaris i el context d’ús de l’app, el següent pas 
 lògic és definir els escenaris d’ús de l’app, aprofitant els mateixos usuaris 
 definits en l’apartat anterior: 

 

• Escenari nº 1 (Pau) 
o Descripció: El Pau ha pensat passar els 4 dies que té de 

festa per Setmana Santa per anar a l’Aragó amb la seva 
parella i la gossa que tenen. Com que ha sigut un pla molt 
improvisat, decideixen descarregar-se l’app per decidir els 
llocs a visitar durant el viatge, ja que no tenen temps 
material per quedar i mirar-s’ho junts abans de marxar. 
D’aquesta manera en Pau aprofita els seus moments lliures 
per afegir llocs on menjar, per dormir i possibles visites a 
fer durant aquests 4 dies, i al mateix temps va valorant 
segons prioritat els llocs que ha afegit la seva parella. 
D’aquesta manera durant el trajecte que faran en cotxe cap 
al lloc qui no condueixi pot pensar els llocs pels que 
finalment passaran durant el viatge. A més saben que si no 
ho veuen clar la mateixa app els pot recomanar una 
possible planificació segons les seves preferències. 

 

• Escenari nº 2 (Lluís) 
o Descripció: El Lluís no tenia pensat fer res durant el pont 

que s’aproxima, però un canvi de torn a la feina li permet 
tenir uns dies lliures, parla amb un amic seu i decideix 
apuntar-se al pla que té amb alguns amics d’anar al Pirineu 
a passar uns dies. L’amic li comenta que estan fer servir 
una app per gestionar el viatge, i que tot i que gran part de 
la planificació està feta l’afegiran perquè pugui opinar sobre 
el que volen fer i afegir les despeses que tingui durant el 
viatge. D’aquesta manera pot fer-se una idea ràpida de que 
farà durant aquells dies i un càlcul ràpid de les despeses 
que li suposarà el viatge, cosa que li interessa ja que 
aquest més no va gaire bé de diners. 
 

•  Escenari nº 3 (Àngels) 
o  Descripció: L’Àngels vol organitzar un viatge de dues 

setmanes a l’estiu, en que vagin ella i la seva parella amb 
una furgoneta equipada per dormir-hi a dins i passin per 
varies zones durant el viatge. Sorpresa descobreix que 
l’app que li ha recomanat la seva parella li permet indicar 
diferents zones a visitar durant el seu viatge, amb els 
corresponents trajectes que hauran de fer en cotxe d’un 
lloc a un altre. D’aquesta manera pot anar afegint visites a 
fer per a cada una de les zones per on vol passar, a més 
l’app li calcula els temps de desplaçament entre llocs, cosa 
que anant amb furgoneta és molt d’agrair. 
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• Escenari nº 4 (Georgina) 
o  Descripció: La Georgina ha decidit que al setembre farà un 

viatge a Cuba, amb els amics i amigues que vulguin 
apuntar-se. Mentrestant juntament amb ella ja s’han 
comprat els bitllets d’avió un amic seu de Matadepera, una 
amiga de Terrassa i una amiga més de Madrid. Vist que és 
molt difícil quedar entre elles per la distància que les 
separa, descobreix l’app de la que estem parlant, i decideix 
crear un viatge i convidar les seves amigues a unir-se a 
l’app. D’aquesta manera poden anar apuntant allà les 
propostes de llocs on anar, i quan tinguin un moment per 
veure’s totes ja tindran gran part de la feina feta i no 
començaran amb la planificació des de zero. 

 
 Gràcies a aquests escenaris d’ús de l’aplicació podem acabar de definir-
 ne el seu disseny conceptual, que completarem amb la inclusió d’un 
 arbre de navegació que adjunto seguidament: 
 

 
            Il·lustració 5: Arbre de navegació de l’app 

 
 Com es pot veure l’arbre està molt simplificat, però ens serveix per veure 
 les funcionalitats principals de l’app. Al següent apartat aprofundirem en 
 aquestes funcions gràcies al prototip generat. 
 
 
2.3 Prototipat 
 

El prototip que he fet de l’app està desenvolupat amb l’eina Axure [9], 
 que té versió gratuïta per estudiants. A continuació adjunto algunes de 
 les pantalles del prototip: 
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          Il·lustració 6: Prototip - Iniciar sessió 

 
 Aquesta pantalla conté l’inici de sessió a l’app, on hem d’indicar el nom 
 d’usuari i la contrasenya, també tenim enllaços per crear l’usuari si no 
 existeix i per recordar la nostra contrasenya. 
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          Il·lustració 7: Prototip - Llista de viatges 

 
Aquesta pantalla conté la llista de viatges (en aquest cas només un), 

 apart de la barra de navegació on podem filtrar els viatges o 
 accedir a altres opcions. 
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                                   Il·lustració 8: Prototip - Llista de llocs 

 
 Aquesta pantalla conté la llista de llocs corresponents a un viatge, en 
 aquest cas se’ns indica el nom del lloc, les dates i el tipus de lloc en 
 forma d’il·lustració. 
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             Il·lustració 9: Prototip – Llista de despeses 

 
Aquesta pantalla conté les despeses del viatge, indicant-ne el tipus en 

 forma d’il·lustració, la quantitat gastada, el nom de la despesa i l’usuari 
 que ha fet la despesa. 
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Il·lustració 10: Prototip - Detall del lloc 

 
Per últim, la cinquena pantalla conté el detall d’un lloc, amb la seva 

 informació, puntuació mitjana i accés al mapa. 
 

 
2.4 Avaluació 
 

 L’avaluació del disseny s’ha anat fent durant totes les fases del DCU, 
 tant corresponent a la part conceptual com tècnica. A continuació citaré 
 alguns dels canvis que he anat avaluant durant el disseny de l’app, que 
 després en cada un dels apartats corresponents explicaré amb més 
 detall. 

 

• Durant el disseny de l’arquitectura de l’aplicació he comprovat que 
faltaven definir alguns atributs de les taules per tal de complir tots 
els requeriments, com afegir la zona on es farà el viatge per tal de 



20   

poder aprofitar els llocs afegits per altres usuaris en futurs viatges 
d’usuaris de l’app 

 
 
2.5 Disseny tècnic 
 

Un cop acabades les fases del DCU, aprofitarem la feina feta per a 
definir el disseny tècnic de la nostra app. Dividirem el disseny tècnic en 
dues fases, la definició dels casos d’ús i el disseny de l’arquitectura de 
l’aplicació. 

 
 
2.5.1 Definició de casos d’ús 
 
 Al tractar-se d’una aplicació col·laborativa però sense rols diferents 
 respecte als usuaris que l’utilitzaran (tots els usuaris tenen els mateixos 
 privilegis), el cas d’ús generat és bastant simple, l’adjunto a continuació: 
 

 
              Il·lustració 11: Cas d’ús de l’app 

 
 Com s’observa al final el que poden fer els dos usuaris és el mateix l’únic 
 que el primer és el que crea el viatge i convida al segon usuari, i aquest 
 al acceptar la invitació aconsegueix accés als altres casos. 
 
 
2.5.2 Disseny de l’arquitectura de l’aplicació 
 

Una part molt important de l’app que estem desenvolupant és la base de 
dades, ja que la nostra aplicació ha de disposar d’una bona estructura de 
taules per tal de guardar i accedir a la informació que els usuaris 
necessiten fàcil i ràpidament. 

 
Per començar he definit un diagrama Entitat – Relació per definir 
conceptualment les entitats i relacions que necessitarà la nostra base de 
dades. Els diagrames han estan fets amb l’aplicació Dia [10]. 
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             Il·lustració 12: Diagrama ER de l’app 

 
 En aquets diagrama he decidit ometre els atributs de les entitats, per 
 facilitar la comprensió d’aquest, els atributs els indicaré al diagrama de 
 taules de la base de dades. Com s’observa en el diagrama disposem de 
 6 entitats relacionades entre elles, però podríem considerar com a 
 principals les següents: 
 

• Viatge: Creat per un usuari, conté la informació corresponent al 
viatge que es pot fer, els llocs que es volen visitar, les despeses 
del viatge, els trajectes a fer durant el viatge i les valoracions del 
viatge un cop acabat. Està lligat als usuaris que facin el viatge. 

• Lloc: Creat per un usuari, conté la informació del lloc en concret, 
l’ordre de prioritat dels usuaris per anar-hi i la seva valoració 
posterior. Pot ser afegit per qualsevol usuari inclòs en el viatge. 

• Usuari: Entitat referent a l’usuari que utilitza l’app, que li permet 
crear viatges, llocs i despeses, apart de ser convidat a viatges 
creats per altres usuaris. 

 
 Les altres entitats són secundaries, tot i que tenen la seva importància 
 dins de l’app per tal de complir el requeriments indicats anteriorment. 
 
 Després de veure el diagrama ER, el següent pas és mostrar el 
 diagrama de taules (ara si, amb els atributs de cada una) de la base de 
 dades. 
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             Il·lustració 13: Diagrama de taules de la base de dades 

 
 Les relacions entre les diferents entitats vistes al diagrama ER han fet 
 que el diagrama que estem veient contingui dues taules noves: 

 

• Usuaris del viatge: Cada fila de la taula conté el viatge indicat i un 
dels usuaris que en forma part. 

• Llocs del viatge: Cada fila de la taula conté el viatge indicat i un 
dels llocs que s’han creat en aquest viatge. 

 
Aquestes taules són imprescindibles per tal de conèixer quins usuaris i 
llocs formen part d’un viatge. 

 
 Mentre que la majoria de tipus dels atributs de les taules són elementals 
 (integer, string, date...), m’he vist obligat a crear alguns tipus nous per a 
 alguns dels atributs, els enumero a continuació: 

 

• Mitjà transport: A peu, cotxe, transport públic, vaixell, avió, altres 

• Tipus lloc: Visita, àpat, dormir, oci, altres 

• Tipus puntuació: Prioritat, valoració 

• Tipus despesa: Transport, visita, àpat, dormir, oci, altres 
 

 Com es pot veure tots aquests tipus corresponent a enumeracions, que 
 definirem durant la implementació de l’app per tal de poder utilitzar-les 
 correctament. 

 
 Aprofitant la creació d’aquests diagrames considero interessant explicar 
 algunes condicions que no puc mostrar dins dels diagrames però que 
 ajudaran a complir el bon funcionament de l’app: 
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• Un viatge ha de disposar obligatòriament d’almenys dos trajectes, 
tot i que en pot tenir més 

• Un viatge ha de disposar almenys d’un usuari lligat a aquest, el 
que el crea 

• Només pot existir una puntuació de cada tipus (prioritat, valoració) 
lligada a un usuari i un lloc 

• Només pot existir una puntuació del tipus valoració lligada a un 
usuari i a un lloc 

• La latitud i longitud d’un lloc no pot coincidir amb la de cap altre 
lloc lligat al mateix viatge 

• El valor d’una despesa no pot ser negatiu 

• El valor d’una puntuació anirà del 0 al 10 

• La data inicial sempre serà anterior a la final, en qualsevol de les 
taules que contingui aquests atributs 

• La hora inicial sempre serà anterior a la final al definir un lloc 

• La data d’un lloc a d’estar entre les dates inicial i final del viatge 
 
 El servidor que faré servir per allotjar la base de dades serà Firebase 
 [11], que es tracta d’un servei de Google que ens permet guardar bases 
 de dades, usuaris i/o altres fitxers al núvol i fer-los servir fàcilment a 
 través d’una app. En aquest cas el format per emmagatzemar les dades 
 de la base de dades serà JSON, facilitant la tramesa de dades entre 
 client i servidor. 
 
 Respecte a la base de dades de la part client, o dit d’una altra manera 
 com allotjarem les dades correctament dins de l’app Android, he decidit 
 fer servir l’eina Sugar ORM [12], que ens permet crear bases de dades 
 en  sistemes Android de forma simple i fàcil, incloent una API per fer 
 totes  les funcions necessàries. 
 

Durant la fase d’avaluació vaig veure necessari fer alguns canvis en el 
 disseny de la base de dades per tal de tenir controlades les zones 
 visitades durant el viatge, així com per indicar a quina zona corresponien 
 els llocs afegits, això ha implicat el següents canvis en el diagrama 
 Entitat – Relació i el de taules de la base de dades. 
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            Il·lustració 14: Diagrama ER actualitzat 

 
 

 
             Il·lustració 15: Diagrama de taules de la base de dades actualitzat 

 
La zona ens permet saber per on passen els viatges creats pels usuaris,  

 i també guardar els llocs per utilitzar-los en el futur per altres usuaris (si 
 vaig a París i afegeixo llocs d’allà, el proper que vagi a París també els 
 podrà veure).  

 
Per últim aquesta nova entitat implica que s’hagin d’afegir noves 

 condicions: 
 

•  Els trajectes d’un viatge aniran vinculats a les zones del mateix, el 
nombre de trajectes obligatoris per viatge serà igual al nombre de 
zones més 1 (Trajectes = Zones + 1) 

• Cada zona ha de contenir almenys un país, la província i ciutat no 
és obligatòria 

• Cada lloc ha d’estar obligatòriament vinculat a una de les zones 
del viatge  
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3. Implementació 
 
3.1 Desenvolupament 
 
 Un cop acabat el disseny de l’app, la següent fase és desenvolupar la 
 nostra app, que és segurament la fase del treball més entretinguda. 
 
 Per començar amb l’app la primera pantalla a desenvolupar és la que 
 ens permetrà iniciar sessió, en aquesta he decidit finalment crear un 
 registre ràpid, de manera que els mateixos camps de text que ens 
 serveixen per iniciar sessió també ens poden servir per registrar-nos, 
 només hem de canviar el botó que premem. En el cas que l’usuari amb 
 el que ens vulguem registrar ja existeixi es mostrarà un error, igual que si 
 volem iniciar sessió amb un usuari inexistent a la base de dades. Un cop 
 iniciada la sessió passarem a la pantalla principal de l’app, la llista dels 
 nostres viatges. 
 

 
Il·lustració 16: Pantalla d’inici de sessió 

 
 Com es va mostrar en el disseny, la majoria de pantalles de les que 
 constem en l’app contindran llistes, mentre que al accedir a l’element de 
 la llista que cliquem entrarem al detall d’aquest, que podria ser també 
 una llista (si accedim per exemple a un viatge, se’ns mostraran la llista 
 de llocs i despeses).  
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 La llista de viatges és la pantalla principal de l’app, des d’aquí accedim 
 als nostres viatges, ja els haguem creat nosaltres o ens hagin convidat, i 
 podem crear nous viatges. La intenció és que a partir d’aquesta pantalla 
 puguem accedir en qualsevol moment al menú lateral, on podríem per 
 exemple afegir informació del nostre perfil (al crear l’usuari només amb 
 mail i contrasenya ens faltaria informació personal per afegir de forma 
 opcional), o accedir a les nostres invitacions a viatges creats per altres 
 usuaris, de moment per això en la primera etapa de desenvolupament 
 aquestes opcions no han estat desenvolupades, tot i que espero poder-
 les afegir per l’entrega del producte final. 
 

 
Il·lustració 17: Pantalla de llista de viatges 

 
 Com s’observa per a cada targeta corresponent a un viatge mostrem el 
 seu nom i les dates del viatge, un cop s’afegeixi la informació de regió 
 del viatge també es mostrarà a les targetes. 
 
 Si premem el botó d’aquesta pantalla accedim a la creació d’un nou 
 viatge, que com s’observa a continuació és simple i no necessita de 
 molts camps, tot i que si es possible també s’intentarà afegir els camps 
 per indicar les regions visitades. Al crear el nou viatge tornem a la llista 
 de viatges, on automàticament ja se’ns mostra el viatge que acabem de 
 crear. 
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Il·lustració 18: Pantalla per crear un viatge 

 
 Un cop hem creat o ens han convidat a algun viatge, podem accedir al 
 seu detall, que bàsicament és una altra llista, en aquest cas composta de 
 llocs per visitar, menjar, etc. i de despeses relacionades amb aquest 
 mateix tipus d’activitats. 
 
 En aquesta pantalla es plantejava un dilema referent al disseny, fer dues 
 activitats separades per llistar les despeses i els llocs, o bé crear-ne 
 només una i amb un selector d’algun tipus (botons, un filtre a la 
 toolbar...) poder veure les despeses o els llocs segons ens convingui. 
 
 Finalment he trobat més interessant crear una sola activitat, ja que crec 
 que el flux de l’aplicació d’aquesta manera és molt més net i s’optimitza 
 també el rendiment d’aquesta. Si tinguéssim dues activitats, cada cop 
 que passem d’una a l’altre hauríem d tancar l’anterior (tanquem la llista 
 de llocs quan passem a la de despeses, per exemple), ja que sinó al fer 
 ús, per exemple, del botó de retorn del que disposen la majoria de 
 dispositius Android, aniríem recorrent les activitats anteriors per les que 
 hem passat, donant sensació d’error a l’usuari. És per això que he 
 decidit fer només una activitat, on inicialment es carreguen tant les 
 despeses com els llocs del viatge, i segons un filtre es mostren unes o 
 altres, començant sempre per mostrar els llocs un cop acabem d’entrar. 
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 Les targetes dels llocs són semblants a les de viatge, però la informació 
 que es mostra canvia en comparació amb les anteriors, en aquest cas 
 se’ns mostra el nom del lloc, el tipus de lloc (visita, menjar, dormir...) i la 
 data aproximada en que volem anar a aquest lloc, tots aquests 
 paràmetres han estat prèviament elegits per l’usuari a l’hora de crear el 
 lloc. 
 

 
                                         Il·lustració 19: Pantalla de llista de llocs 

 
 Les targetes de les despeses encara s’han de millorar, de moment 
 mostren el valor decimal de la despesa i el tipus d’aquesta, però ara 
 mateix són de prova ja que només es poden crear accedint a la base de 
 dades de Firebase, la intenció es que estiguin totalment implementades 
 a la versió final del producte. 
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Il·lustració 20: Pantalla de llista de despeses 

 
 Per últim mostraré la pantalla de creació de llocs, aquesta ara mateix 
 també és mes senzilla del que voldria, però espero que es pugui millorar 
 en el futur. Igual que amb els viatges, en el moment en que afegim el lloc 
 tornem a la llista de llocs on ja s’ha afegit el nou lloc que acabem de 
 crear. 
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Il·lustració 21: Pantalla de creació de llocs 

 
 Per desgràcia, en aquesta etapa no s’han pogut assolir tots els objectius 
 plantejats, ja que s’ha hagut de dedicar part del temps de la fase 
 d’implementació a revisar el disseny de l’app, i també a l’aprenentatge 
 de la nova base de dades disponible a Firebase, Cloud Firestore [13]. 
 Això també ha afectat a la fase de proves com explicaré més endavant. 
 Al final de l’apartat llistaré els requeriments que no s’han pogut assolir 
 durant aquesta etapa però que m’agradaria complir abans de l’entrega 
 final. 
 
 Després d’indicar les modificacions fetes en el disseny durant la fase 
 d’implementació, ara llistaré els requeriments  funcionals i no 
 funcionals assolits durant aquesta etapa, indicant-ne alguna informació si 
 és necessari: 
 
 

• [RF-01] Crear-nos un usuari de l’app 
 
   L’usuari es crea correctament gracies a la classe afegida al 
   model de l’app i a l’API de Firebase 
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• [RF-02] Crear viatges i convidar a usuaris de l’app a unir-s’hi 
 
   Els viatges també es creen i guarden correctament a la  
   base de dades de Firebase 
 

• [RF-03] Indicar les dates durant les quals es durà a terme el viatge 
 
   Les dates es guarden correctament a la base de dades de  
   Firebase 
 

• [RF-04] Indicar on es farà el viatge, siguin un o més d’un 
 
 Actualment l’aplicació només permet afegir una zona de 
 viatge 
 

• [RF-06] Afegir llocs per on passar durant el viatge 
 
   Els llocs també es guarden correctament a la base de  
   dades de Firebase 
    

• [RF-07] Indicar el tipus de lloc, segons si es per visitar, menjar, 
dormir, etc. 
 
 Gracies a una enumeració podem indicar el tipus de lloc i 
 guardar-lo com un enter a la base de dades 
 

• [RF-08] Indicar l’horari apropiat i aproximat per anar-hi dels llocs 
 
   Actualment només guardem la data, que es considera  
   aproximada 
 

• [RF-11] Permetre fer una breu descripció dels llocs 
 
   Al crear el lloc en podem afegir una descripció que es  
   guarda a la base de dades 

  

• [RF-17] Afegir despeses del viatge 
 
   Les despeses es guarden correctament a la base de dades 
   de Firebase 
 

• [RF-18] Indicar el tipus de les despeses 
 
   Gracies a una enumeració podem indicar el tipus de  
   despesa i guardar-lo com un enter a la base de dades 
 

• [RNF-1] L’app serà desenvolupada per dispositius Android, ja 
siguin mòbils o tauletes 

 
   L’app es pot instal·lar en qualsevol dispositiu Android 
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• [RNF-3] L’app ha d’estar pensada per poder ser instal·lada en 
almenys el 90% de dispositius Android del mercat actual 

 
   L’app avarca més del 90% dels sistemes Android en   
   mercat 
 

• [RNF-4] Les dades personals s’han de guardar a la BBDD de 
forma segura utilitzant algun protocol d’encriptació, evitant 
comprometre la seguretat d’aquestes 

 
   Gracies a Firebase les contrasenyes no es guarden enlloc  
   assegurant la total seguretat 
 

• [RNF-5] L’emmagatzematge de les dades es farà en una base de 
dades externa per tal de poder-hi accedir en qualsevol moment, al 
mateix temps es guardaran dades al dispositiu per tal de millorar 
els temps de càrrega en determinades  

    
   Les dades es guarden al núvol a partir de Firebase 
 
 
3.2 Revisió de la planificació 
 
 Durant l’etapa de desenvolupament de l’app m’he trobat amb una sèrie 
 d’entrebancs que han impedit poder destinar el temps de 
 desenvolupament a les tasques plantejades inicialment, en aquest 
 apartat el que faré és anar documentant aquests entrebancs i les 
 decisions preses al respecte, així com els canvis en la planificació que 
 han provocat. 
 
 Durant la creació de la primera activitat de l’app, la que ens permet 
 registrar-nos o identificar-nos per entrar a l’app, vaig decidir que per 
 seguretat era millor no guardar la contrasenya dels usuaris a la base de 
 dades i als objectes de tipus User creats a l’app, ja que gràcies al 
 sistema d’autenticació de Firebase no ens cal guardar les contrasenyes 
 ja que el mateix sistema ens facilita la feina i en garanteix la seguretat. 
 D’aquesta manera a la base de dades guardarem només el mail de 
 l’usuari, juntament amb la resta d’informació inclosa al disseny de la 
 classe. 
 
 Després, durant la creació de l’activitat per afegir nous viatges, vaig 
 veure com necessitàvem afegir una nova fila a la classe UsersTrip de la 
 base de dades, ja que aquesta a més d’indicar-nos quins usuaris formen 
 part d’un viatge, també ens ha de servir per indicar si els usuaris que 
 convidem han acceptat la invitació. De manera que quan aquesta 
 variable sigui false, l’usuari indicat encara no tindrà accés al viatge creat, 
 però si a la invitació, un cop acceptada el valor de la variable canviarà a 
 true, i l’app mostrarà aquest viatge al usuari. 
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 Al mateix temps, després de crear els llocs en l’app, vaig veure que no 
 podíem saber si l’usuari en actiu a l’aplicació podia puntuar aquest lloc, 
 ja que no guardàvem a la base de dades l’usuari que creava el lloc, per 
 això he afegit el camp userId a la classe Place, d’aquesta manera podem 
 comprovar fàcilment si l’usuari en actiu va crear aquest lloc, i prohibir-li 
 puntuar-lo. 
 
 Aquests entrebancs combinats amb altres fets ja explicats en l’apartat 
 anterior han fet que fos impossible implementar tots els requeriments 
 plantejats per aquest treball, en aquest sentit he hagut de revisar la 
 planificació per tal d’aconseguir entregar un treball de final de màster 
 decent, de manera que s’ha allargat la fase d’implementació uns dies 
 més per millorar tant com es pugues l’app, i al mateix temps la fase de 
 proves ha passat en un segon pla.  
 
 A continuació adjunto un nou diagrama de Gantt que serveixi per 
 entendre els canvis a la planificació, i de quina manera s’ha acabat 
 destinant el temps. 
 

 
          Il·lustració 22: Diagrama de Gantt revisat  

 
 Com s’observa en el nou diagrama de Gantt, ara allarguem el 
 desenvolupament uns dies més, fent-lo coincidir amb el temps amb les 
 proves i la generació del producte. D’aquesta manera serà possible 
 implementar els requeriments necessaris per fer una bona app. 
 
 Alguns dels requeriments no complerts durant la primera fase 
 d’implementació es duran a terme abans del lliurament final, a 
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 continuació llisto els requeriments prioritaris a implementar abans 
 d’entregar l’app, o sigui durant la segona fase de desenvolupament: 
 

• [RF-05] Afegir els transports utilitzats per realitzar el viatge, 
indicant-ne els horaris aproximats 

• [RF-09] Indicar les coordenades GPS dels llocs 

• [RF-10] Adjuntar una foto dels llocs 

• [RF-12] Puntuar segons prioritat personal els llocs afegits pels 
altres usuaris 

• [RF-13] Ordenar els llocs creats pels usuaris assignats a un viatge 
segons prioritat de visita i/o tipus 

• [RF-14] Un cop visitat un lloc, permetre donar una valoració 
d’aquell lloc 

• [RF-19] Calcular automàticament el que ha de pagar al final 
cadascú perquè tots els participants del viatge tinguin les 
mateixes despeses 

• [RF-20] Un cop acabat el viatge, permetre fer-ne una valoració 
general indicant-ne la puntuació i un breu comentari 

• [RNF-2] La mida de la pantalla ha de ser un avantatge per l’usuari, 
no es mostraran de la mateixa forma les activitats en mòbils que 
en tauletes 

• [RNF-6] La mida de la pantalla no ha de condicionar la correcte 
visualització del text o les imatges incloses a l’app 

• [RNF-7] Les entrades, consultes, modificacions i/o eliminacions de 
dades a la BBDD han de ser suficientment òptimes, no perdent 
més de 10 segons en realitzar-se 

 
3.3 Proves 
 
 Respecte a les proves, per desgràcia els problemes de temps combinats 
 amb una planificació molt exigent han fet que no hagi existit una etapa 
 de proves en si, sinó un testing exploratori durant tot el procés 
 d’implementació, de manera que cada vegada que s’assolís un 
 requeriment es comprovava que tant la nova funcionalitat com la resta 
 seguissin funcionant correctament, duen a terme tots els passos que 
 l’app ens permetia fins aquell moment. 
 
 Al mateix temps l’objectiu d’aquest testing també era detectar possibles 
 vulnerabilitats que, tot i no estar controlades als requeriments, fossin 
 importants per al bon funcionament de l’app. És per això que s’ha 
 intentat forçar el tancament de l’app utilitzant valors límit (intentar 
 registrar-se sense camps, o amb un mail no vàlid, crear viatges amb 
 dates errònies, etc.), per comprovar com es comportava l’app en aquests 
 casos i ja de pas afegir algun requeriment nou si es trobava alguna 
 vulnerabilitat. 
 
 
 
 
 



35   

3.4 Segona etapa de desenvolupament 
 
 Com ja he comentat l’etapa de desenvolupament s’ha hagut d’allargar 
 per poder implementar una app en condicions, a continuació aniré 
 documentant els requeriments afegits en aquesta etapa. 
 
 El primer que faltava per afegir després de la primera etapa de 
 desenvolupament era la creació de despeses, ja que teníem la llista però 
 no podíem afegir encara despeses des de l’app, per això ha sigut el 
 primer que hem afegit. Aquesta pantalla és molt senzilla, ens permet 
 afegir el tipus de despesa i també el valor numèric d’aquesta. Com 
 sempre un cop afegida la despesa tornem al detall del viatge on la 
 veurem afegida automàticament. 
 

 
Il·lustració 23: Pantalla per crear despeses 

 
 Ara que ja podem crear pràcticament tots els elements principals de 
 l’app, encara que sigui amb limitacions, toca pensar en requeriments no 
 tant principals, que es mostraran al menú lateral de l’app. 
 
 Per això el següent pas serà crear aquest menú, on allotjarem varies 
 opcions que permetran a l’usuari completar la seva experiència amb 
 l’aplicació, en aquest menú ara mateix només es mostra una opció, que 
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 és la de convidar els usuaris a viatges, però a mesura que afegeixi 
 funcionalitats aquesta llista augmentarà. 
 
 Comentar també que aquest menú lateral s’ha creat amb el framework 
 MaterialDrawer [14], que ens permet crear fàcilment menús laterals per 
 apps Android. 
 

 
Il·lustració 24: Pantalla on es mostra el menú 

 
 Començaré pel requeriment que era més prioritari d’implementar, poder 
 convidar als usuaris als viatges que hem creat. Per fer-ho disposarem de 
 dos selectors, un que contindrà els usuaris de l’app (ara mateix es 
 mostren tots, en el futur s’hauria d’implementar un sistema d’amistat per 
 millorar en usabilitat i també en privacitat), i l’altre els nostres viatges. De 
 fet començarem sempre indicant el viatge al que volem convidar usuaris, 
 de manera que al triar el viatge es farà una càrrega d’usuaris que puguin 
 afegir-s’hi, evitant que s’afegeixin usuaris que ja estan convidats al 
 viatge, per exemple. 
 
 Un dels problemes a l’hora de crear aquesta pantalla va ser el fet que 
 encara no estigués preparat que els usuaris poguessin afegir la 
 informació addicional sobre el seu compte, com el nom, data de 
 naixement, etc. De manera que al llistar els noms dels usuaris la majoria 



37   

 sortien en blanc, d’aquesta manera vaig decidir fer una comprovació de 
 si existia el nom i mostrar-ne el mail en cas contrari. 
 

 
Il·lustració 25: Pantalla per convidar amics 

 
 Ara que ja es poden convidar usuaris als viatges, el següent requeriment 
 és clar, permetre als usuaris convidats acceptar la invitació. En aquest 
 cas utilitzarem novament el recurs de llista, mostrant en forma de 
 targetes les invitacions pendents, que quan cliquem confirmaran la 
 nostra assistència. A les targetes mostrarem la mateixa informació que a 
 la llista de viatges. 
 
 Un detall interessant seria mostrar l’usuari que ens ha convidat al viatge 
 dins la targeta, però ara mateix tampoc tenim manera de saber-lo ja que 
 no es guarda a la base de dades, en el futur s’hauria d’afegir aquest 
 canvi al disseny de la base de dades per poder guardar l’usuari que ens 
 convida. 
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Il·lustració 26: Pantalla d’invitacions a viatges 

 
 Quan cliquem als viatges acceptem la invitació que tenim pendent, i al 
 retornar a la llista de viatges ja veurem afegits els viatges on ens han 
 convidat. 
 
 Ara que les funcionalitats més importants ja han sigut implementades, la 
 idea és seguir decidint quins requeriments val més la pena implementar 
 amb el temps que tenim.  
 
 He començat afegint a les despeses el total del viatge i el que ha pagat 
 l’usuari, encara no divideix segons els usuaris assignats al viatge les 
 despeses, però ja ens serveix per fer-nos una idea del que hem pagat o 
 ens pot tocar pagar del viatge, aquesta informació es mostra a la llista de 
 despeses. 
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Il·lustració 27: Pantalla de despeses revisada 

 
 Un cop acabada la segona etapa de desenvolupament de l’app, els 
 requeriments assolits aquesta vegada són els següents: 
 

• [RF-19] Calcular automàticament el que ha de pagar al final 
cadascú perquè tots els participants del viatge tinguin les 
mateixes despeses 

 
Tot i que no se’ns mostra el preu exacte a pagar ni a qui 
hem de pagar o qui ens ha de tornar diners, ara se’ns 
mostra el total de les despeses i el total pagat pel nostre 
usuari   

 

•  [RNF-2] La mida de la pantalla ha de ser un avantatge per 
l’usuari, no es mostraran de la mateixa forma les activitats en 
mòbils que en tauletes 

 
No s’ha acabat desenvolupant l’app per tauletes, però 
almenys els elements es mostren de forma correcta en 
dispositius mòbils 
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• [RNF-6] La mida de la pantalla no ha de condicionar la correcte 
visualització del text o les imatges incloses a l’app 

 
Igual que amb el requeriment anterior, els elements es 
mostren correctament en dispositius mòbils 

 

• [RNF-7] Les entrades, consultes, modificacions i/o eliminacions de 
dades a la BBDD han de ser suficientment òptimes, no perdent 
més de 10 segons en realitzar-se 

 
L’ús de la BBDD és òptim, no hi ha cap consulta que trigui 
més de 10 segons a realitzar-se, ni l’autenticació tampoc 
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4. Conclusions 
 
 
 Un cop acabat aquest treball, m’agradaria exposar-ne les conclusions, 
 explicant l’aprenentatge fet durant aquest, reflexionant sobre si s’han 
 assolit els objectius i fent un anàlisi crític de la planificació i metodologia 
 seguida. Per últim també comentaré les línies de treball futur que no 
 s’han pogut explorar en aquest treball. 
 
 Per començar, dir que estic molt orgullós de la realització d’aquest 
 treball, ja que m’ha permès desenvolupar per primera vegada una 
 aplicació operativa i útil de forma individual. Això, tot i suposar un 
 desavantatge a l’hora de poder assolir el màxim d’objectius possibles, ja 
 que el treball en equip és clau en aquests casos, i més a l’hora de fer 
 una app, ha tingut com a gran avantatge tot l’aprenentatge que n’he tret, 
 ja que fer un treball com aquest sol m’ha permès millorar molt en 
 programació i disseny per a dispositius Android, que eren camps 
 d’aprenentatge que no tenia molt per mà abans de començar el màster. 
 A més, he millorat molt també en l’ús de l’API de Firebase, on hem 
 destinat tota la lògica de servidor, com la base de dades o l’autenticació 
 d’usuaris. 
 
 Respecte als objectius, per desgràcia no s’han pogut assolir tots els que 
 es van plantejar inicialment, bàsicament per una planificació massa 
 ambiciosa combinada amb factors interns com la desconeixença 
 d’algunes eines com amb alguns components de Firebase, i components 
 externs com factors personals que m’han afectat durant la realització 
 d’aquest treball (canvi de feina, de pis...). Igualment el treball a permès 
 crear una app operativa i funcional, però alguns dels requeriments 
 funcionals més ambiciosos (planificar el viatge automàticament, calcular 
 temps entre llocs a visitar...) no s’han pogut ni intentar ja que amb els 
 altres ja hem dedicat tot el temps de feina. Tampoc s’han pogut assolir 
 alguns dels requeriments no funcionals, com el de fer una app 
 responsive, ja que finalment només la utilitzarem en telèfons mòbils. 
 
 Pel que fa a la planificació, com deia abans no s’ha seguit al peu de la 
 lletra. Mentre que durant la creació del pla de treball i durant la fase de 
 disseny es va seguir adequadament la planificació, va ser en l’etapa 
 d’implementació on es van torçar les coses, suprimint pràcticament la 
 fase de proves (que es va fer durant el desenvolupament únicament per 
 comprovar que l’app funcionava correctament), i allargant la fase de 
 desenvolupament per tal d’entregar un producte amb cara i ulls. 
 
 En aquest sentit dir que la metodologia seguida potser no ha sigut la 
 més adequada, vist que durant la fase d’implementació ha impedit 
 avançar de forma més ràpida i òptima, al haver d’assolir cada 
 requeriment per passar al següent. Al final la manera de desenvolupar 
 una app que complís les expectatives ha estat triar meticulosament els 
 requeriments funcionals i no funcionals més necessaris d’assolir per tal 
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 d’oferir un producte interessant per als usuaris, però al mateix temps ha 
 estat important decidir quins requeriments eren més fàcils d’assolir en el 
 temps que teníem, ja que alguns dels requeriments més interessants 
 eren massa complicats de desenvolupar pel temps que si podia destinar 
 i els meus coneixements actuals. Dit d’una altra manera, la relació entre 
 la qualitat dels requeriments i el temps destinat ha estat la clau per 
 assegurar l’èxit del projecte, tot i no haver seguit la planificació indicada 
 inicialment. 
 
 Per últim, indicar que al no haver assolit tots els objectius plantejats, han 
 quedat pendents algunes línies de treball força interessants que crec que 
 s’han com a mínim d’esmenar. 
  
 La línia de treball més interessant és la destinada a planificar 
 automàticament algunes parts del viatge, com triar quins llocs són els 
 preferits per veure pels usuaris i quan s’hi hauria d’anar, segons la 
 distància en que ens i trobem i/o altres factors. La falta de temps i de 
 coneixements ha fet impossible treballar en aquests requeriments, però 
 un cop deixats tots els requeriments més basics que no s’han assolit 
 acabats, seria interessant poder treballar en aquesta línia, ja que al final 
 crec que és la que fa innovador el producte, que actualment no té cap 
 element distintiu important respecte als seus competidors. 
 
 L’altre línia de treball que no s’ha acabat de desenvolupar és fer una app 
 responsive, i no només això, sinó que estigui desenvolupada també per 
 altres sistemes operatius, com iOS. Mentre que fer l’app responsive és 
 relativament fàcil i ràpid ara mateix, ja que principalment s’haurien 
 d’adaptar els layouts fets per a pantalles més grans, si que descartaria 
 desenvolupar l’app per iOS almenys a curt termini, ja que al tractar-se 
 d’una app nativa per a Android s’hauria de començar una nova app per 
 iOS des de zero, adaptant a més els dissenys als estàndards d’Apple, 
 complicant encara més la feina ja que no només afectaria a la 
 implementació sinó també al disseny. 
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5. Glossari 
 
 

Android: Sistema operatiu basat en el nucli Linux, dissenyat per 
dispositius mòbils amb pantalla tàctil. 

 
Firebase: Plataforma per al desenvolupament d’aplicacions web i 

aplicacions mòbils. 
 
Activitat: Component d’una app que conté una pantalla on els usuaris 

poden interactuar per realitzar accions. 
 
Base de dades: Conjunt de dades pertanyents a un mateix context i 

emmagatzemades per al seu posterior ús. 
 
Layout: Esquema de distribució dels elements dins d’un disseny. 
 
Responsive: Tècnica de disseny web que busca la correcte visualització 

d’una mateixa pàgina en diferents dispositius. 
 
Smartphone: Tipus d’ordinador de butxaca que combina els elements 

d’una tauleta amb els d’un telèfon mòbil. 
 
Tauleta: Tipus d’ordinador portàtil de mida més gran que els mòbils 

integrada en una pantalla tàctil amb la que s’interactua a partir 
dels dits. 

 
iOS: Sistema operatiu mòbil d’Apple Inc. Desenvolupat per als iPhone, 

iPod Touch i iPad. 
 
Entitat-Relació: Eina de modelat de dades que permet representar les 

entitats rellevants en un sistema d’informació així com les seves 
interrelacions i propietats. 

 
Classe: En context de programació orientada a objectes, plantilla que 

serveix per crear un objecte. 
 
Mail: Servei en xarxa que permet als usuaris enviar i rebre missatges 

mitjançant xarxes de comunicació electrònica. 
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7. Annexos 
 
 
7.1 Manual d’usuari 
 
 Abans de provar l’app, és necessari instal·lar-la en un Smartphone. Per 
 instal·lar l’app en el nostre Smartphone amb sistema operatiu Android, 
 hem de seguir els següents passos: 
 

1. Accedim a la configuració del nostre Smartphone, anem a 
Seguretat i activem l’opció d’orígens desconeguts. 

2. Copiem l’apk al nostre dispositiu 
3. Accedim al directori on hem copiat l’apk, i cliquem l’opció Instal·lar 
4. Ja podem executar l’app 

 
 Un cop accedim a l’app, la primera pantalla ens servirà per iniciar sessió 
 o registrar-nos si encara no tenim usuari. 
 

 
 Al registrar-nos i/o iniciar sessió, accedirem a la pantalla principal de 
 l’app, la mostrem a continuació, incloent la llegenda per indicar perquè 
 serveix cada opció: 
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1. Accedir a un viatge 
 

2. Crear un nou viatge 
 

3. Convidar usuaris als nostres 
viatges 

 
4. Accedir a les nostres invitacions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Al accedir a un viatge veurem 
els llocs i les despeses, la pantalla és molt 

 semblant a la principal, de 
manera que s’entén el funcionament 

 intuïtivament. 

1 

2 

3 

4 

3 
4 
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7.2 Manual d’instal·lació (per a desenvolupadors) 
 
 Aquesta app ha estat desenvolupada amb Android Studio, en versió 
 3.1.1, és important treballar en almenys aquesta versió d’Android Studio 
 per assegurar la compatibilitat de tot el codi font de l’app. 
 
 Per instal·lar l’app a Android Studio seguim els següents passos: 
 

1. Accedim a Android Studio 
2. Triem l’opció Import Project (Gradle, Eclipse ADT, etc.) 
3. Seleccionem el zip que conté el codi font de l’app 
4. Si tot va bé el Gradle s’encarregarà de preparar el nostre projecte 

per ser executat 
 
 En aquest projecte s’han utilitzat les següents llibreries externes, 
indicades a l’arxiu manifest.xml: 
 

implementation 'com.github.satyan:sugar:1.3' 

implementation 'com.google.firebase:firebase-core:15.0.0' 

implementation 'com.google.firebase:firebase-auth:15.0.0' 

implementation 'com.google.firebase:firebase-

firestore:15.0.0' 

implementation 'com.android.support:cardview-v7:26.1.0' 

implementation('com.mikepenz:materialdrawer:6.0.2@aar') { 

    transitive = true 

} 

 
 
 


