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

La Cistella de Compres Mòbil (ShoppingList) es una app, inicialment 
disponible per a dispositius iOS, que permet crear, manipular i compartir llistes 
de compres de productes per a casa entre usuaris de l’app.  

Amb aquesta app els usuaris podran, abans de sortir a comprar, crear una 
nova llista de compres, de forma senzilla i ràpida, a partir d’una llista de 
productes comprats en el passat recent i d’una predicció del seu estoc a casa, 
elaborada en base als hàbits de consum de cada usuari. Un cop en el 
supermercat, l’usuari tindrà l’opció d’introduir els preus de compra de cada 
producte per tal que quedin registrats en l’app, de manera que en un futur l’app 
pugui ajudar al usuari a identificar en quins supermercats i en quines dates 
surt més barat comprar cada producte per a casa. L’app està a més pensada 
i dissenyada per poder, en un futur, compartir les llistes de compres creades 
amb altres usuaris, independentment de si usen un dispositiu iOS o un 
Android. 

Per portar a terme aquest projecte s’ha usat Xcode com a entorn de 
desenvolupament i proves del codi de l’app i Realm Studio com a entorn de 
desenvolupament i prova de la base de dades de l’app, basada en Realm 
Database [1]. 

Per tal que l’usuari pugui usar l’app de forma efectiva en el menor temps 
possible, l’app es distribueix amb una base de dades àmplia de productes ja 
classificats, que l’usuari podrà usar, modificar i / o ampliar segons les seves 
necessitats.    

 

https://developer.apple.com/xcode/
https://realm.io/products/realm-studio
https://realm.io/products/realm-database
https://realm.io/products/realm-database
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

ShoppingList is an App, available initially on iOS devices, that lets users create, 
manipulate and share shopping lists within App’s users. 

With this App, users will be able to easily and quickly create a new shopping 
list, based on previous product purchases and product stock estimates 
calculated using each user buying habits. Once in the supermarket, the user 
will have the option to register the prices of the purchased products, so that in 
the future the user can better identify in which supermarkets and in which dates 
is cheaper to buy each product. In the future the App will also offer the 
possibility to share any shopping list with other iOS and Android App user. 

The project has been coded and tested using the Xcode developing 
environment. Realm Studio developer tool has been used to manage and test 
App’s database based on Realm Database [1]. 

In order to help the user start using the App in an effective manner, the App is 
distributed with a prepopulated database that contains a vast portfolio of 
already classified products, that the user will be able to use and tune as per 
their requirements.  

https://developer.apple.com/xcode/
https://realm.io/products/realm-studio
https://realm.io/products/realm-database
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1. Introducció 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 
Anar a comprar els aliments, els productes d’higiene personal i neteja de la llar 
es una de les activitats que tothom, en major o menor mesura, fem de forma 
quotidiana. No importa si vivim amb els pares, sols, en parella o compartim pis 
amb amics, sigui quina sigui la nostra situació, la veritat es que ens hem 
d’organitzar cada setmana per comprar allò que se’ns ha acabat i ens fa falta a 
casa. Per fer-ho podem recórrer al clàssic pòsit adherit a la nevera de casa a on 
anem anotant allò que se’ns va acabant i hem d’anar a comprar, però estareu 
d’acord amb mi que aquesta solució comporta certs riscos. Qui no s’ha trobat 
alguna vegada en alguna d’aquestes situacions: 
 

• Què hi posa aquí (en relació a una línia del pòsit)? 

• Vaja... Estic davant del supermercat i no recordo que fa falta a casa... 

• A on sortia millor de preu la llet? 

• Haurà comprat ja el meu amic les cerveses que necessitàvem per la 
festa d’aquesta nit? 

• Vaja... ja m’he tornat a oblidar d’anar a comprar i mira que avui he 
passat just al costat del supermercat! 

• Ens hem quedat sense oli i ja s’ha fet tard... Ara que fem? 
 
Per sort les noves tecnologies mòbils ens poden ajudar a transformar una 
activitat tant quotidiana i necessària com fer una llista de compres en una activitat 
més divertida i col·laborativa, donant resposta als problemes que mencionava i 
d’altres que sorgeixen quan dues o més persones s’organitzen per a realitzar 
una determinada tasca.  
 
L’objectiu del treball es desenvolupar una app per a iOS, que permeti a una o 
vàries persones compartir una llista virtual per les compres més habituals que 
es fan per a casa, tot recordant-los quan fa falta comprar nou producte i 
ajudant-los a decidir a on comprar-lo. 
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Tot i que ja existeixen moltes apps, tant en iOS com en Android, que ens 
permeten crear i editar una llista de compres en el mòbil, moltes d’elles no 
aconsegueixen l’objectiu final que es busca en aquestes apps, que no es cap 
altre que permetre que l’usuari pugui realitzar de forma eficaç les compres més 
habituals de casa. Aquest objectiu final no es pot assolir oferint simplement una 
app amb funcionalitats similars a les d’una app genèrica de gestió de tasques 
sinó que va molt més enllà i ha de donar resposta al menys a les següents 
necessitats:  
 

• Permetre la fàcil col·laboració entre persones al moment d’anar a 
comprar 

• Ajudar a decidir a on comprar el producte que fa falta i a quin preu 

• Recordar a l’usuari, en el moment i lloc més adequats, que ha de 
comprar, per que fa falta, un determinat producte 

 
Si bé existeixen apps que cobreixen alguna d’aquestes necessitats, no es fàcil, 
en l’actualitat, trobar totes aquestes funcionalitats en una única app senzilla 
d’usar i disponible en les dues plataformes. 
 
La següent taula compara l’app que es pretén desenvolupar amb dues de les 
apps més descarregades per a realitzar llistes de compres en la botiga 
d’aplicacions de Apple: Bring! Lista de Compras [2] del desenvolupador suís 
Bring! Labs AG i Buy Me a Pie! [3] del desenvolupador rus Skript LLC: 
 

 
Figura 1. Comparativa apps similars 

  

http://www.getbring.com/
http://www.buymeapie.com/
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A continuació es mostren algunes captures de pantalla de l’app Bring! Lista de Compras: 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. App Bring! 

  

http://www.getbring.com/
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A continuació es mostren algunes captures de pantalla de l’app Buy me a Pie! 
 
 
 

 
 

 
Figura 3. App Buy me a Pie! 

 

http://www.buymeapie.com/
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1.2 Objectius del Treball 
 
A continuació s’enumeren els objectius no funcionals i funcionals de l’app que es 
pretén desenvolupar. 
 

 
Figura 4. Objectius no funcionals 

 

 
Figura 5. Objectius funcionals 
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1.3 Enfocament i mètode seguit 
 
L’app s’ha pensat fer nativa pels següents motius: 
 

• Falta de coneixements i experiència en entorns de desenvolupament 
web i multi-plataforma, per les assignatures que he realitzat durant el 
màster, centrades més en el desenvolupament natiu 

• Us de controls específics de cada plataforma per millorar l’experiència 
de l’usuari, fent-la visualment atractiva i fàcil d’usar per tal que pugui 
convertir-se en una alternativa real a la clàssica llista en paper 

• Us de serveis de missatgeria asíncrona específics de cada plataforma, 
per tal que varis usuaris puguin col·laborar en la realització de les compres 

• S’ha de poder usar inclús en moments en que no es disposi de connexió 
a Internet, sense que això impliqui una pèrdua de funcionalitats bàsiques 
de l’app 

• S’ha de poder integrar amb determinades apps natives de cada 
plataforma (per exemple, els recordatoris) i ha de permetre fer un us 
eficient dels serveis de localització del dispositiu mòbil, per tal que el 
consum de bateria durant la compra no sigui excessiu 

 
Degut als requeriments temporals del treball, que ha d’estar finalitzat en 3 mesos, 
s’ha decidit centrar el desenvolupament de l’app per l’ecosistema mòbil iOS, 
deixant el desenvolupament per a Android per a una fase posterior fora de l’àmbit 
del present treball final de màster. No obstant, les decisions que es prenguin en 
la fase de disseny hauran de tenir en compte que l’app s’acabarà també 
desenvolupant per a altres plataformes en forma nativa i que requerirà de 
comunicació entre dispositius d’ecosistemes diferents. 
 
Tot i que el mètode més indicat pel desenvolupament d’aquest tipus d’app sol 
ser el desenvolupament àgil, en el que es prioritza la interacció amb els usuaris 
potencials i / o clients per anar redefinint els requeriments de l’app i anar iterant 
sobre diferents prototips de forma ràpida, el present treball s’emmarca dintre 
d’una assignatura que te una durada limitada amb una planificació acordada amb 
el tutor i en el que tota la documentació en forma de memòria te igual importància 
que l’app que s’acabi desenvolupant com a resultat del projecte. Per aquests 
motius, s’ha escollit seguir un desenvolupament en cascada en el 
desenvolupament del present treball, prioritzant el compliment de la planificació, 
el disseny i tota la documentació a entregar en front a un desenvolupament ràpid 
de prototips en els que anar iterant.  
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_ágil_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_cascada
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1.4 Planificació del Treball 
 
El treball s’ha dividit en 5 fases: 
 

o Planificació: definició dels principals objectius del treball i el pla de 
treball a seguir per aconseguir-los. S’entregarà el primer capítol de la 
memòria que contindrà el diagrama de Gantt del treball. S’estima una 
dedicació de 40 hores. 

o Disseny centrat en l’usuari: primerament es definiran els 
requeriments funcionals de l’app a partir de l’anàlisi dels usuaris 
potencials de l’app i de les apps més rellevants de temàtica similar 
disponibles en les botigues d’aplicacions. Seguidament es construirà 
un prototip de baixa fidelitat de les principals pantalles de l’app. 
S’entregarà el segon capítol de la memòria que contindrà les fitxes de 
persona i context d’ús per a cada perfil d’usuari focal de l’app, l’arbre 
de navegació de l’app i el prototip de baixa fidelitat de les principals 
pantalles de l’app. S’estima una dedicació de 36 hores. 

o Disseny tècnic: definició de l’arquitectura del sistema, identificant les 
entitats que es representaran a la base de dades, les classes i objectes 
que s’utilitzaran i l’API que s’usarà per a realitzar les peticions al 
servidor (base de dades local i / o externa). S’entregaran els diagrames 
UML corresponents al disseny de la base de dades, les entitats i 
classes definides en l’app. S’estima una dedicació de 26 hores. 

o Desenvolupament: codificació de l’app usant les llibreries i API 
necessaris disponibles en la plataforma iOS. S’entregarà una versió 
empaquetada de l’app i el codi font comentat amb tots els recursos 
emprats pel treball. S’estima una dedicació de 64 hores. 

o Proves: realització de les proves que s’estimin necessàries. S’estima 
una dedicació de 16 hores. 

o Lliurament final: finalització de la memòria del treball i elaboració 
d’una presentació per explicar al tribunal el treball realitzat. S’entregarà 
la memòria i tot el desenvolupament realitzat (binari, codi font 
comentat, fitxers de configuració de la part servidora i manual d’ús de 
l’app) . S’estima una dedicació de 40 hores. 

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
https://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_centrado_en_el_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programación_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_unificado_de_modelado
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El diagrama de Gantt del treball s’ha elaborat tenint en compte les hores que 
dedicaré a la setmana al treball final. En el calendari s’han ja descomptat aquells 
dies (festius i no festius) en els que tinc programades altres activitats i per tant 
no podré dedicar-me al treball. El calendari ha quedat establert com segueix: 
 

o Dilluns: - 
o Dimarts: de 19:00 a 21:00 
o Dimecres: - 
o Dijous: de 19:00 a 21:00 
o Divendres: de 19:00 a 21:00 
o Dissabte: de 10:00 a 13:00 i de 18:00 a 21:00 (tret d’algun cap de 

setmana amb activitats alternatives ja programades) 
o Diumenge: de 10:00 a 13:00 i de 18:00 a 21:00 (tret d’algun cap de 

setmana amb activitats alternatives ja programades) 
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Figura 6. Diagrama de Gantt 
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1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 
A continuació es detallen els entregables més rellevants que es generaran en 
cada fase del treball: 
 

• Fase de Planificació: 
o Diagrama de Gantt del projecte 

 

• Fase de Disseny 
o Fitxes de persones (usuaris focals de l’App) i contextos d’ús 
o Arbre de navegació de l’App 
o Prototip de baixa fidelitat 

 

• Fase de Desenvolupament i Proves 
o Versió empaquetada de l’App 
o Codi font comentat 
o Instruccions per l’execució de l’App 

 

• Lliurament final: 
o Memòria final 
o Presentació final (en format PowerPoint i en format vídeo)  

 
1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 
La memòria s’organitza en els següents capítols: 
 

• Disseny. En aquest capítol s’aborda el disseny de l’app des del punt de 
vista de l’usuari, fent un anàlisis quantitatiu i qualitatiu per tal de definir els 
usuaris focals i els contextos d’us de l’app, i des del punt de vista tècnic, 
definint l’arquitectura de l’app a partir de la definició de la base de dades, 
les entitats i les classes de que es composarà l’app. 

• Desenvolupament. En aquest capítol s’identifiquen les llibreries i les API 
que s’han considerat més adequades per resoldre la problemàtica al 
codificar l’app i es justifiquen aquelles decisions més rellevants que s’han 
anat prenent durant el desenvolupament de l’app.  

• Proves. En aquest capítol es defineixen les proves unitàries i funcionals 
que s’han considerat més necessàries per provar i validar el correcte 
funcionament de l’app. 

• Conclusions. En aquest darrer capítol es descriuen les lliçons apreses 
durant el treball, es reflexiona sobre l’assoliment dels objectius plantejats, 
es fa un anàlisis crític del seguiment de la planificació i la metodologia 
empleada durant el treball i es descriuen possibles línies de treball futur 
que no s’han pogut explorar en aquest treball i han quedat pendents 
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2. Disseny 
 
2.1 Anàlisis dels usuaris 
 
Per analitzar els usuaris potencials de l’app s’ha distribuït la següent enquesta 
entre familiars, amics i companys de totes les edats utilitzant la plataforma de 
formularis en línia de Google Forms [4]: 
 

https://goo.gl/forms/mzrn4ookut4f9Rn73 
 

En el moment de realitzar aquest anàlisis havien respòs un total de 73 persones. 
 
Els objectius de l’enquesta són els següents: 
 

1. Esbrinar l’interès que desperta una app d’aquest tipus 
2. Correlar els objectius no funcionals de l’app amb les necessitats / 

demandes dels potencials usuaris d’aquest tipus d’apps 
3. Definir els perfils d’usuaris focals i secundaris de l’app i els contextos d’ús 

mes rellevants 
 

Per esbrinar l’interès que desperta una app d’aquest tipus s’han inclòs les 
següents preguntes: 
 

PREGUNTA RESPOSTES POSSIBLES 

Qui s’encarrega, de forma habitual, de realitzar les compres 
de casa (alimentació, higiene personal i neteja de la llar)? 

Jo / Jo amb altres persones / 
Una altra persona 

Com recorda el que ha de comprar? Em faig una llista / Tinc bona 
memòria 

Li podria interessar una app que li permetés crear i compartir 
amb altres persones la seva llista de compres? 

Sí / Potser / No 

Figura 7. Enquesta - Interès amb l'app 

El resultat es representa en el següent gràfic: 
 

 
Figura 8. Resultat enquesta - Interès amb l'app 

 
 

https://www.google.com/forms/about/
https://goo.gl/forms/mzrn4ookut4f9Rn73
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En una mostra aleatòria de 73 persones, 31 persones (42%) han respòs que 
solen anar a comprar, solen usar una llista de compres per recordar-se del que 
han de comprar i tindrien interès en una app com la descrita en el treball, el que 
confirma l’interès que desperta en la gent les apps d’aquesta temàtica.  
 
Per validar els objectius no funcionals de l’app s’han inclòs les següents 
preguntes: 
 

PREGUNTA RESPOSTES POSSIBLES 

Qui s’encarrega, de forma habitual, de realitzar les 
compres de casa (alimentació, higiene personal i 
neteja de la llar)? 

Jo / Jo amb altres persones / Una altra 
persona 

Si va amb una altra persona, aneu a comprar junts o 
per separat? 

Normalment junts / Habitualment per 
separat 

Mira i compara els preus del que compra per a casa? Sí / Alguna vegada 

Un mateix producte, el compra habitualment en el 
mateix establiment o va canviant amb el temps? 

Casi sempre en el mateix establiment / 
Vaig canviant 

Sol portar el mòbil quan va a comprar? Sí / Habitualment no el porto a sobre 
Figura 9. Enquesta - Validació objectius no funcionals 

Si filtrem els resultats obtinguts d’aquestes preguntes tenint en compte 
únicament els enquestats que han demostrat interès el l’app, el resultat es 
representa en els següents gràfics: 

 

  
 

  
 

 
Figura 10. Resultat enquesta - Validació objectius no funcionals 
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D’una mostra de 31 persones interessades en l’app, 8 van a comprar per separat 
(26%) i la resta (74%) van a comprar soles o ho fan amb un acompanyant junts. 
Per tant, dintre del mercat objectiu de l’app, una quarta part dels usuaris 
potencials estarien interessats en aquelles funcionalitats que els permetessin 
col·laborar en la realització de les compres habituals. 
 
De la mateixa mostra, 8 (26%) solen comparar preus i d’aquests 8, 4 (50%) 
compren el mateix producte en diferents establiments en funció del preu. Per 
tant, una quarta part dels usuaris potencials de l’app estarien interessats en 
disposar d’informació que els permetés decidir quan i en quin establiment 
comprar el que necessiten a millor preu. 
 
Per últim, s’han inclòs les següents preguntes per conèixer les característiques 
demogràfiques dels usuaris potencials de l’app: 
 

PREGUNTA RESPOSTES POSSIBLES 

Sexe Home / Dona 

Edat <18 / Entre 18 i 29 / Entre 30 i 60 / >60 

Formació Universitària / Formació professional / 
Formació obligatòria 

Situació laboral Estudia / Treballa 

Viu sol, amb parella o algun familiar, amb 
companys? 

Sol, amb parella / familiars, amb 
companys 

Quin sistema mòbil usa? iOS / Android / altres 

Usa de forma habitual apps en el mòbil? Molt / Poc 
Figura 11. Enquesta - Demografia 

Filtrant les respostes dels usuaris que han mostrat interès per l’app, s’obtenen 
els següents resultats: 
 

  
 

  
 



 14   

 
Figura 12. Resultats enquesta - Demografia 

 
Com es mostra en els gràfics, la major part d’usuaris potencials de l’app son 
homes i dones de mitjana edat treballadors i amb formació universitària, que 
viuen amb parella o algun familiar (representen el 61% de tota la mostra). A més, 
el 84% d’aquests usuaris usen de forma habitual apps en el mòbil, sent iOS el 
sistema més estes (55%) seguit molt a prop per Android (45%).  
 
2.2 Usuaris focals i contextos d’us 
 
De l’anàlisi quantitatiu dels usuaris realitzat i detallat en l’apartat anterior, se’n 
deriven els següents perfils d’usuaris potencials de l’app: 
 

• Usuari focal: persona entre 30 i 60 anys amb formació universitària i 
treball estable, que viu en parella. Sol anar a comprar sol o juntament amb 
la seva parella i s’ajuda d’una llista de la compra per no oblidar-se del que 
fa falta comprar per a casa. Quan va a comprar sol portar a sobre el seu 
mòbil, ple d’apps que usa de forma habitual, de la marca Apple (sistema 
iOS). 

• Usuari secundari A: persona entre 30 i 60 anys amb formació 
universitària i treball estable, que viu en parella. A l’hora de comprar les 
coses per a casa, es coordina amb la seva parella, ja que pels horaris de 
la feina se’ls fa difícil coincidir per poder anar a comprar junts. Sol ajudar-
se d’una llista de la compra i del WhatsApp per no oblidar-se del que fa 
falta comprar per a casa i no comprar res que ja hagi comprat la seva 
parella. Quan va a comprar, sol portar a sobre el seu mòbil, ple d’apps 
que usa de forma habitual, de la marca Apple (sistema iOS). 

• Usuari secundari B: persona entre 30 i 60 anys amb formació 
universitària i treball estable, que viu en parella. Sol anar a comprar sol o 
juntament amb la seva parella i s’ajuda d’una llista de la compra per no 
oblidar-se del que fa falta comprar per a casa. Tot i que sol anar 
habitualment als mateixos comerços per comprar, si troba més barat el 
mateix producte en un altre comerç, no dubta en canviar. Sol conservar 
els tiquets de compra i comparar preus per veure a on li surt més a compte 
comprar determinats productes. Quan va a comprar sol portar a sobre el 
seu mòbil, ple d’apps que usa de forma habitual, de la marca Apple 
(sistema iOS). 
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USUARI FOCAL 

Fitxa de Persona 
 
Nom: Fanny 
Edat: 40 anys 
Formació: universitària 
Professió: infermera 
 

Descripció de la Persona 

 
Fanny i Joan viuen feliçment junts en un pis cèntric de la ciutat de Terrassa. Fa 5 anys que 
estan casats però encara no tenen fills. Ella es infermera i treballa de dilluns a divendres de 
8:00 a 17:00 en una residencia per a la gent gran. LI agrada molt el seu horari ja que li deixa 
temps a les tardes per programar-se les seves activitats. Ella sap que els dilluns i els dimecres 
te classes d’anglès i tots els divendres, aprofitant que el seu marit fa jornada intensiva, toca 
anar al supermercat a comprar tot allò que falta per a casa i que han anat anotant en el pòsit 
que tenen enganxat a la nevera. Es una activitat que els dos disfruten fent junts i fan de forma 
molt relaxada. 
  

Descripció d’un escenari 

 
Son les 16:00 d’un divendres i Fanny espera impacientment a que arribi el seu marit per anar 
a fer junts les compres de la setmana. Aquesta nit, com la de tots els divendres, faran un sopar 
especial per celebrar que comença el cap de setmana. Ella ja ha anotat en la seva llista de les 
compres tots els ingredients necessaris i la repassa insistentment per evitar oblidar-se 
qualsevol ingredient. Sona el timbre, el seu marit ja ha arribat i l’espera abaix (viuen en un 
tercer pis). Ràpidament agafa el carro de les compres i surt del pis. Agafa l’ascensor i just 
després de polsar el botó es dona compte que s’ha oblidat la llista de les compres. Quina ràbia! 
El Joan mentres espera a Fanny i es pregunta perquè està tardant tant... Quan finalment es 
troben, es fan un petó i van passejant fins al supermercat comentant el que faran avui per 
sopar i quina pel·lícula veuran després. Quan arriben al supermercat la Fanny treu la llista, la 
repassa i segueixen el mateix recorregut que fan sempre per passar per totes les seccions. 
Primer els làctics, després el beure, tot seguit la carn, el peix i finalment les verdures. Quan 
arriben a caixa, es posen a la cua i mentres esperen, Fanny repassa la llista per si faltés alguna 
cosa. Que hi posa aquí, Joan? Li pregunta ella. Pesto, respon ell. Ja hi tornem a ser! La lletra 
de Joan sembla de metge i a ella li resulta de vegades difícil d’entendre. Ella surt corrents a 
buscar el que falta tot preguntant-se en quina secció estarà el pesto, mentres ell espera 
neguitós a la cua desitjant que no avanci massa ràpid. Finalment arriben a casa amb totes les 
compres ja fetes. Estan contents, la feina ja està feta i podran descansar tot el cap de setmana 
a casa si així ho volen. Mentres comencen a treure el que han comprat de les bosses ella es 
posa vermella... Les taronges! No tenim taronges! Tocarà demà tornar anar al supermercat si 
volen fer-se un bon suc de taronja per la nit, com estan acostumats. 
  

Figura 13. Fitxa d’usuari - Usuari focal 

  



 16   

USUARI SECUNDARI A 

Fitxa de Persona 
 
Nom: Jordi i Cristina 
Edat: 38  i 32 anys respectivament 
Formació: universitària 
Professió: enginyer / cap de projecte 
 

Descripció de la Persona 

 
El Jordi i la Cristina son una parella jove molt ben avinguda que viuen junts en un apartament 
a Terrassa. Ell es enginyer de professió i treballa com a autònom ajudant en el disseny de 
noves benzineres arreu del país. El seu horari es molt impredictible i depèn molt dels projectes 
que li arriben. Inclús hi ha temporades en les que li ha tocat passar bona part de la setmana 
fora de viatge. L’horari d’ella tampoc es molt millor... Ella treballa com a cap de projecte en 
una consultora de software informàtic i moltes setmanes li ha tocat fer hores extres a la oficina 
coordinant tots els projectes que li han assignat. Al final, durant la setmana, es veuen molt poc, 
únicament per sopar i dormir, aquells dies que ni ell ni ella li toquen viatjar. Anar a comprar no 
es una activitat que ni ell ni ella disfruten fent-la... Consideren que els roba el poc temps que 
tenen per descansar a casa i alliberar tot l’estrès que han anat acumulant durant el dia. Per 
això, quan van a comprar, van a per feina, aprofitant que passaven a prop d’un supermercat i 
comprant tot allò que pensen que pot faltar a la nevera.  
 

Descripció d’un escenari 

 
Avui el Jordi ha arribat primer a casa. Està cansat i l’únic que vol es preparar un sopar ràpid i 
lleuger pels dos i anar al llit d’hora. Ell pensa que el millor seria preparar una ensalada. Obre 
la nevera i exhala... Ni tomàquets (els pocs que hi ha estan ja passats), ni olives, ni escarola... 
Res... Sense pensar-s’ho dos vegades, agafa la cartera i baixa al Mercadona que tenen a prop 
de casa, deixant-se el mòbil a casa (tampoc el necessita, pensa). 
 
La Cristina acaba de sortir de la feina i de camí a casa passa pel costat d’un Mercadona. Ella 
recorda que tenen poca cosa en nevera però no recorda si els fa falta ensalada ni quan fa que 
varen comprar els últims tomàquets. Truca al Jordi però no respon... Davant del dubte decideix 
comprar tot lo necessari per fer una bona ensalada, està segura el Jordi no haurà encara 
arribat a casa, així el sorprendrà.  
 
La sorpresa se la troben els dos quan coincideixen al ascensor del pis, ella i ella amb una 
bossa del Mercadona plena del mateix... Escarola, tomàquets i olives... 
 

Figura 14. Fitxa d'usuari - Usuari secundari A 

  



 17   

USUARI SECUNDARI B 

Fitxa de Persona 
 
Nom: Anna 
Edat: 55 anys 
Formació: universitària 
Professió: secretaria 
 

Descripció de la Persona 

 
Anna esta casada amb Vicenç des de fa 25 anys. Els fills els tenen ja emancipats i viuen en 
un apartament modest a les afores de Terrassa. Tot i que els seus sous no son molt elevats, 
han pogut anar estalviant mica en mica a copia dels anys per assegurar-se una bona jubilació. 
Per aquest motiu es miren molt el preu de tot el que compren, no els agraden gens les 
sorpreses.  
 

Descripció d’un escenari 

 
Aquest cap de setmana serà Sant Joan. Anna i Vicenç han invitat als seus dos fills, Joan i 
Jordi, a casa, la nit del dissabte, per compartir un bon sopar, fer la coca junts i anar després a 
tirar alguns petards. Anna s’ha fet una llista de tot el que fa falta comprar pel sopar però està 
preocupada... Volen que el sopar sigui molt especial però no està segura del que podrà arribar 
a pujar i aquest mes van una mica justos de diners. A prop del pis te varis comerços i algun 
supermercat per anar a comprar el que li falta, però no està segura  a on li podria sortir millor 
de preu. Quan planifiquen junts viatges li resulta molt més senzill comparar i trobar autèntiques 
gangues amb les que poder fer una escapada amb els seu marit sense gastar-se un dineral. 
Usa apps com Booking o Logitravel, que li han ensenyat els seus fills, per trobar el viatge que 
busquen a un bon preu. Però amb les coses de casa li resulta molt més complicat. No rep 
catàlegs de tots els comerços i moltes vegades quan va al comerç en busca d’una oferta, ja 
no la troba. Li fa ràbia no tenir tota la informació per decidir millor a on anar a comprar el que 
li falta. Sempre li ha agradat comparar i no li importa invertir-hi una mica del seu temps si al 
final la butxaca ho acaba notant. Al final acabarà anant al Mercadona i creurà els dits, a caixa, 
perquè el tiquet de compra no pugi més de lo esperat... 
 

Figura 15. Fitxa d'usuari - Usuari secundari B 
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2.3 Disseny conceptual  
 

2.3.1 Casos d’ús  
 
A partir de l’anàlisi del usuaris, s’ha construït el següent diagrama UML de casos 
d’ús de l’app: 
 

 
Figura 16. Diagrama UML de casos d'ús 
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La següent taula detalla els casos d’ús més rellevants de l’app: 
 

Codi Descripció 

CU01 Crear una nova llista de compres a partir d’un catàleg de productes 

CU02 Afegir productes que s’han comprat anteriorment i que es puguin haver 
esgotat a la llista de compres 

CU03 Consultar / actualitzar la informació sobre un producte 

CU04 Registrar els preus dels productes comprats  

CU05 Obtenir el preu de la llista de compres 

CU06 Comparar preus en diferents establiments d’un determinat producte 

CU07 Compartir la llista de compres amb una altra persona a través del WhatsApp 

CU08 Compartir la llista de compres amb un altre usuari de l’app 

CU09 Avisar als usuaris amb els que tinc compartida la llista de compres de que 
vaig a comprar, per si volen fer algun canvi en la llista 

CU10 Rebre un avís quan passi a prop del comerç a on vaig comprar l’última 
vegada un producte que tinc pendent de comprar 

CU11 Eliminar la llista de compres 
Figura 17. Casos d'ús 

CU01 Nova llista 

Actors Usuari A 

Descripció Crear una nova llista de compres a partir de productes del catàleg 

Precondicions Ninguna 

Postcondicions 
Llista de compres creada amb el nom i la temàtica escollida per l’usuari 
que conté els productes que s’han seleccionat del catàleg de productes 
disponibles 

Flux principal 

• Iniciar l’app 

• Anar al llistat de llistes de compres i polsar sobre la opció de crear 
una nova llista 

• Introduir el nom de la llista 

• Escollir un tema (imatge de fons) per la llista 

• Anar al catàleg de productes 

• Escollir si es volen visualitzar els productes ordenats per secció o 
per categoria 

• Buscar els productes per nom o navegant pel llistat  

• Seleccionar els productes desitjats per incloure’ls a la llista de 
compres 

• Anar a la llista de compres i comprovar que estan tots els productes 
que s’han seleccionat del catàleg 

Excepcions Ninguna 
Figura 18. Cas d'ús - Nova llista 
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CU02 Inclusió a la llista de productes esgotats 

Actors Usuari A 

Descripció 
Afegir a la llista de compres productes comprats recentment que s’hagin 
pogut esgotar 

Precondicions 
• Tenir creada una llista de compres 

• Haver realitzat amb anterioritat compres de productes usant la 
llista de compres  

Postcondicions 
Llista de compres amb aquells productes que, segons l’hàbit de consum de 
cada usuari, s’hagin pogut esgotar casa 

Flux principal 

• Iniciar l’app 

• Seleccionar la llista de compres desitjada de les disponibles 

• Navegar a la secció “Comprats recentment” de la llista 

• Seleccionar aquells productes que tenen l’indicador de 
disponibilitat baix 

Excepcions Ninguna 
Figura 19. Cas d'ús - Inclusió a la llista de productes esgotats 

CU03 Consultar / Actualitzar la informació d’un producte 

Actors Usuari A 

Descripció 
Consultar / modificar el nom, la descripció, la secció, la categoria, la icona 
y / o la fotografia associada a un producte 

Precondicions • Tenir creada una llista de compres 

Postcondicions Informació del producte actualitzada 

Flux principal 

• Iniciar l’app 

• Anar al catàleg de productes 

• Buscar el producte 

• Obrir la fitxa del producte 

• Si es vol, modificar el nom, la descripció, la secció, la categoria, la 
icona y / o la fotografia associada al producte 

 

Flux alternatiu 

• Iniciar l’app 

• Buscar el producte dintre de la llista de compres o de productes 
comprats recentment 

• Obrir la fitxa del producte 

• Si es vol, modificar el nom, la descripció, la secció, la categoria, la 
icona y / o la fotografia associada al producte 

Excepcions Ninguna 
Figura 20. Cas d'ús - Consultar / actualitzar la informació d'un producte 

CU04 Registrar els preus de compra dels productes 

Actors Usuari A 

Descripció Registrar el preus dels productes comprats 

Precondicions 
• Tenir creada una llista de compres omplerta amb productes 

pendents de comprar 

Postcondicions Es registra el preu unitari del producte comprat 

Flux principal 

• Iniciar l’app 

• Seleccionar la llista de compres desitjada de les disponibles 

• Comprovar que la llista de compres contingui al menys un producte 

• Seleccionar que es vol treballar amb preus 

• Seleccionar un producte per comprar-lo 

• Anotar el preu unitari de compra 

Excepcions Ninguna 
Figura 21. Cas d'ús - Registrar preus 
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CU05 Preu de la llista de compres 

Actors Usuari A 

Descripció Obtenir el preu estimat dels productes inclosos en la llista de compres 

Precondicions 

• Tenir creada una llista de compres 

• Haver afegit productes en la quantitat desitjada a la llista de 
compres  

• Haver comprat anteriorment els productes inclosos en la llista de 
compres anotant el preu unitari 

Postcondicions Es visualitza el preu estimat dels productes inclosos en la llista de compres 

Flux principal 

• Iniciar l’app 

• Seleccionar la llista de compres desitjada de les disponibles 

• Comprovar que la llista de compres contingui al menys un producte 

• Seleccionar que es vol treballar amb preus 

Excepcions Ninguna 
Figura 22. Cas d'ús - Preu de la llista de compres 

CU06 Comparativa de preus de producte 

Actors Usuari A 

Descripció Comparar preus en diferents establiments d’un determinat producte 

Precondicions 
• Tenir creada una llista de compres 

• Haver comprat anteriorment el producte en diferents establiments, 
registrant el preu unitari durant el procés de compra  

Postcondicions 
Es visualitzen totes les compres realitzades d’aquest producte en el passat, 
indicant la data i el comerç en el que s’ha comprat 

Flux principal 

• Iniciar l’app 

• Seleccionar la llista de compres desitjada de les disponibles 

• Buscar el producte en la llista de compres, en la llista de compres 
recents o dintre del catàleg de productes 

• Obrir la fitxa del producte 

• Consultar l’historial de compres del producte 

Excepcions Ninguna 
Figura 23. Cas d'ús - Comparativa de preus de producte 

CU07 Compartició de la llista per WhatsApp 

Actors Usuari A 

Descripció 
Compartir la llista de compres amb una altra persona a través del 
WhatsApp 

Precondicions 
• Tenir creada una llista de compres amb productes 

• Tenir l’app de WhatsApp instal·lada  

Postcondicions 
S’obre l’app de WhatsApp, permetent seleccionar un contacte al que 
enviar-li una relació dels productes inclosos en la llista (nom, descripció i 
quantitat) separats per comes 

Flux principal 

• Iniciar l’app 

• Seleccionar la llista de compres desitjada de les disponibles 

• Anar al menú d’opcions de la llista i seleccionar la opció d’exportar 
la llista 

• Seleccionar l’app destí (WhatsApp, en aquest cas) 

• Seleccionar un contacte o grup dintre de WhatsApp 

Excepcions 
• App de WhatsApp no instal·lada ni configurada en el dispositiu 

mòbil 
Figura 24. Cas d'ús - Compartició de la llista per WhatsApp 
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CU08 Compartició de la llista amb un altre usuari de l’app  

Actors Usuaris A / B 

Descripció Compartir la llista de compres amb un altre usuari de l’app 

Precondicions 

Usuari A / B: 

• Estar registrat, donant d’alta el perfil d’usuari 

• Tenir activades, amb els permisos requerits, les notificacions 
provinents d’altres usuaris 

Usuari A: 

• Tenir creada una llista de compres  

Postcondicions 
Llista de compres sincronitzada entre els dos usuaris. Qualsevol canvi en 
la llista que faci un usuari, es veu reflectit en la llista de l’altre usuari. 

Flux principal 

Usuari A: 

• Iniciar l’app 

• Seleccionar la llista de compres desitjada de les disponibles 

• Anar al menú de compartició de la llista amb altres usuaris 

• Seleccionar un usuari de la llista de contactes 

• Enviar la invitació per compartir la llista 
 
Usuari B: 

• Al rebre la notificació, obrir l’app i acceptar la invitació per compartir 
la llista del usuari A 

Excepcions 

• Falta de permisos per enviar / rebre notificacions 

• Falta de permisos per accedir a Internet 

• Indisponiblitat de la connexió a Internet 

• Indisponiblitat del servei de backend 

• Error en l’autenticació de l’usuari A 

• Usuari B inexistent  
Figura 25. Cas d'ús - Compartició de la llista amb un altre usuari de l'app 

CU09 Avisos entre usuaris  

Actors Usuaris A / B 

Descripció 
Avisar als usuaris amb els que tinc compartida la llista de compres de que 
vaig a comprar, per si volen fer algun canvi en la llista 

Precondicions 

Usuari A / B 

• Estar registrat, donant d’alta el perfil d’usuari 

• Tenir activades, amb els permisos requerits, les notificacions 
provinents d’altres usuaris 

• Tenir una llista de compres compartida amb l’altre usuari  

Postcondicions Usuari B rebrà l’avís en forma de notificació 

Flux principal 

Usuari A: 

• Iniciar l’app 

• Seleccionar la llista de compres desitjada de les disponibles 

• Anar al menú de notificacions 

• Seleccionar una notificació de les disponibles 

• Enviar l’avís 
Usuari B: 

• Obrir la notificació 

Excepcions 

• Falta de permisos per enviar / rebre notificacions 

• Falta de permisos per accedir a Internet 

• Indisponiblitat de la connexió a Internet 

• Indisponiblitat del servei de backend 

• Error en l’autenticació de l’usuari A 

• Usuari B inexistent 
Figura 26. Cas d'ús - Avisos entre usuaris 
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CU10 Avisos per proximitat 

Actors Sistema / Usuari A 

Descripció 
Rebre un avís quan passi a prop del comerç a on vaig comprar l’última 
vegada un producte que tinc pendent de comprar 

Precondicions 

• Tenir activats, amb els permisos requerits, els recordatoris de 
productes pendents de comprar 

• Tenir creada una llista de compres amb productes pendents de 
comprar 

Postcondicions 
Avís recordant que falta un producte per comprar i s’està a prop del comerç 
a on es va comprar l’última vegada 

Flux principal 

• S’obté la ubicació de l’usuari i es comprova si està a prop de la 
localització a on es va comprar per última vegada algun dels 
productes inclosos en la llista de compres 

• En cas afirmatiu, es genera una notificació al usuari 

Excepcions 

• Sistema GPS no disponible en el mòbil 

• Falta de permisos per obtenir la ubicació de l’usuari 

• Falta de permisos per rebre notificacions 
Figura 27. Cas d'ús - Avisos per proximitat 

CU11 Eliminar la llista de compres 

Actors Usuari A 

Descripció Eliminar la llista de compres 

Precondicions 
• Tenir creada una llista de compres 

• Descompartir la llista de la resta d’usuaris (en el cas que estigués 
compartida) 

Postcondicions Llista de compres eliminada 

Flux principal 

• Iniciar l’app 

• Seleccionar la llista de compres desitjada de les disponibles 

• Anar al menú d’opcions de la llista 

• Seleccionar l’opció d’eliminar llista 

Excepcions 

En el cas que s’estigui compartint la llista de compres: 

• Falta de permisos per enviar / rebre notificacions 

• Falta de permisos per accedir a Internet 

• Indisponiblitat de la connexió a Internet 

• Indisponiblitat del servei de backend 

• Error en l’autenticació de l’usuari A 
Figura 28. Cas d'ús - Eliminar la llista de compres 
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2.3.2 Arbre de navegació  
 
A continuació es mostra el diagrama de flux de l’app a on queden representats els casos d’ús descrits anteriorment: 

 
Figura 29. Diagrama de flux 
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2.4 Prototip de baixa fidelitat 
 
Prenent com a referencia l’arbre de navegació de l’app definit anteriorment, s’han 
dissenyat les següents pantalles com a prototip de baixa fidelitat de l’app usant 
l’eina de prototipatge Balsamiq Mockups 3 [5]. Cada pantalla conté una 
descripció de les funcionalitats que implementa i fa referència a diferents 
elements de la interfície gràfica: 
 

 
Figura 30. Prototip - Gestió de llistes de compres 

 
Figura 31. Prototip - Configuració de l'app 

https://balsamiq.com/
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Figura 32. Prototip - Llista de compres i compres recents 

 

 
Figura 33. Prototip - Llista de compres i compres recents en format graella 
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Figura 34. Prototip - Introducció de preus en les compres 

 

 
Figura 35. Prototip - Compartició de la llista de compres amb altres usuaris 
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Figura 36. Prototip - Avisos a usuaris 

 
Figura 37. Prototip - Opcions de la llista de compres 
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Figura 38. Prototip - Informació d'un producte 

 

 
Figura 39. Prototip - Historial de compres d'un producte 
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Figura 40. Prototip - Catàleg de productes ordenat per seccions 

 
Figura 41. Prototip - Catàleg de productes ordenat per categories 
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2.5 Arquitectura 
 

2.5.1 Visió general 
 
L’app Cistella de Compres Mòbil consistirà en una app programada i optimitzada 
per a funcionar en dispositius iOS de tipus mòbil o iPhone (no adaptada per a 
tauletes) que es podrà descarregar de la botiga oficial d’aplicacions d’Apple, la 
AppleStore, i que podrà funcionar de forma completament autònoma, sense 
necessitat de cap servei de backend ni de cap connexió a Internet.  
 
L’app es distribuirà amb una base de dades ja creada de productes, icones, 
seccions i categories definides per defecte, de manera que l’usuari podrà 
començar a usar-la sense necessitat d’invertir molt de temps en configurar-la i 
introduir-hi tota la informació necessària.  
 
La internacionalització de l’app es centrarà en dos idiomes, el català i el castellà, 
de manera que l’usuari podrà seleccionar qualsevol d’aquests dos idiomes a 
l’hora de treballar amb la interfície i la base de dades de productes de l’app. 
 
Per a persistir les dades en el propi dispositiu, s’usaran dos mecanismes: Realm 
Database [1], una base de dades orientada a objectes a on s’hi guardarà la 
pràctica totalitat de la informació de l’app i el propi sistema de fitxers dedicat a 
l’app, a on s’hi guardaran les imatges (icones i fotografies dels productes) i els 
paràmetres de configuració de l’app que volem persistir entre sessions. 
 
S’ha escollit treballar amb la base de dades de Realm pels següents motius: 
 

• Es una base de dades open source que corre en el propi dispositiu i que 
substitueix a la base de dades SQLite nativa en els dispositius iOS. Al 
tractar-se d’una base de dades local, no requereix de connexió a Internet 
per a funcionar. 

• Es multi plataforma i està disponible tant en dispositius iOS com en 
dispositius Android. Això facilitaria la portabilitat de l’app a altres 
plataformes. 

• Es pot convertir fàcilment en una base de dades distribuïda amb 
sincronització de dades en temps real entre dispositius de diferents 
plataformes mitjançant Real Platform. Això ens permetria desplegar les 
funcionalitats de compartició de llistes de compres entre usuaris i avisos, 
que hem exclòs de l’àmbit del present projecte, de forma senzilla. 

 
Per la codificació de l’app s’ha decidit usar el patró de disseny Model-View-
Controller (MVC), separant les dades i la lògica de negoci dintre de l’app de la 
seva representació gràfica, per tal de facilitar la reutilització del codi i el seu 
posterior manteniment. Al tenir separades les tres capes en la forma en la que 
hem codificat l’app, podrem fer canvis en una d’elles sense que això impliqui 
revisar i fer canvis majors en les altres dues.  
 
  

https://realm.io/products/realm-database
https://realm.io/products/realm-database
https://es.wikipedia.org/wiki/Código_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
https://realm.io/products/realm-platform
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo–vista–controlador
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo–vista–controlador
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2.5.2 Components  
 
El següent diagrama mostra les principals components de l’app: 
 

 
Figura 42. Diagrama de components 

• Capa de dades: La formen els repositoris a on guardarem les dades de 
l’app i les classes que usarem per accedir a les dades (consultes i / o 
actualitzacions) contingudes en aquests repositoris i que constitueixen el 
model de dades de l’app.  
 
Bàsicament s’usaran dos repositoris, el propi sistema de fitxers local de 
l’app, a on guardarem la configuració de l’app, les icones i les fotografies 
dels productes, i la base de dades a on hi guardarem tota la resta. 

 
El model de dades queda representat per les següents classes: 
 

o ShoppingList: representa la llista de compres, amb un nom i un 
tema a escollir. 

o ShoppingListItem: representa un ítem dintre de la llista de 
compres, que tindrà associat un producte i una quantitat. 

o Product: representa un producte disponible per ser inclòs en la 
llista de compres, amb un nom, una secció, una categoria i, 
opcionalment, una descripció, una icona i / o una fotografia.  

o Section: mètode per agrupar productes dintre d’una llista de 
compres. Les seccions venen definides per defecte dintre de l’app 
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(tot i que s’hi poden afegir de noves) i representen la forma més 
habitual que tenen els comerços d’ordenar els productes que 
ofereixen dintre l’establiment (per exemple: làctics, begudes, carns, 
peix, verdures, etc...). Una secció s’identifica pel seu nom. 

o Category: mètode per agrupar productes dintre d’una llista de 
compres. Les categories no venen definides per defecte dintre de 
l’app i representen una forma alternativa d’ordenar els productes a 
gust de l’usuari. Per exemple, hi haurà usuaris que voldran aplicar 
categories diferents als productes en funció de la seva ubicació 
dintre del comerç (per exemple: primer, segon o tercer passadís), 
el comerç a on el solen comprar (per exemple: Mercadona, Lydl o 
Eroski) o simplement assignar un millor dia per comprar-lo (per 
exemple: dilluns la fruita a la fruiteria, dimarts el peix a la peixateria, 
dimecres la carn al Mercadona, etc...). Una categoria s’identifica 
pel seu nom i un color, per tal que sigui còmode per l’usuari 
identificar a quina categoria pertany cada producte de la llista de 
compres. 

o Purchase: representa una transacció o compra realitzada d’un 
producte que s’havia inclòs dintre de la llista de compres. Contindrà 
informació que es recull de forma automàtica al realitzar la compra, 
com la llista de compres a la que pertany el producte, el producte 
en sí, la data de compra, la ubicació del comerç i la quantitat de 
producte que s’ha comprat, i una altra informació que, de forma 
opcional, podrà introduir l’usuari, com el nom del comerç a on ha 
realitzat la compra i el preu unitari del producte. La informació 
continguda en aquest objecte es de gran importància ja que permet 
oferir al usuari moltes de les funcionalitats demandades: estimació 
del preu de la cistella de compres, comparativa de preus de 
producte en diferents establiments, control d’estoc de producte a 
casa, recordatoris de compra en funció de la ubicació de l’usuari, 
etc... 

o Icon: representa una icona associada a un determinat producte i 
s’identifica pel seu nom. 

 
Per a facilitar l’accés de la capa de control a la capa de dades, s’ha decidit 
crear una classe anomenada Data Services que proveirà als controladors 
de les vistes de mètodes d’accés al model de dades. D’aquesta manera 
s’aconseguirà aïllar de forma més eficaç les dues capes. Addicionalment, 
es crearà una classe anomenada Image Store per tal de facilitar l’accés a 
la carpeta local dels documents de l’app per tal de guardar i recuperar de 
forma eficient aquelles fotografies que l’usuari decideixi fer i associar a 
cada producte usant la càmera del dispositiu mòbil.  

 

• Capa de Control: La formen totes aquelles classes que gestionen les 
accions de l’usuari sobre la interfície gràfica de l’app i les notificacions del 
sistema (esdeveniments de localització, connexió a Internet, estat de la 
bateria, notificacions, etc...). Algunes d’aquestes accions poden requerir 
realitzar consultes o actualitzacions al model de dades, per això també es 
diu que moltes d’aquestes classes fan d’intermediàries entre les vistes i el 
model de dades.  Al menys, existirà una classe controladora per a cada 
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pantalla de l’app, tal com apareix representat en el diagrama de 
components.  

 
Hi ha dues classes que requereixen d’una menció especial, que son la 
classe Location Services i la classe Notification Services.  Aquestes dues 
classes ens ajudaran a interactuar amb els serveis de localització i de 
notificacions del sistema iOS de forma respectiva. 
 

• Capa de Visualització: La formen totes aquelles classes que controlen el 
que es mostra en pantalla. Bàsicament presenten al usuari, en forma 
d’una interfície gràfica, el model de dades en un format adequat perquè 
s’hi pugui interactuar de forma senzilla i àgil. El disseny de les escenes 
contingudes en aquesta capa partirà del prototip documentat en el capítol 
2.4 de la memòria.  

 
 

2.5.2 Model de dades  
 
En el següent diagrama es mostren les entitats (taules i atributs) i relació entre 
elles que s’han dissenyat per l’app: 
 

 
Figura 43. Diagrama d'entitats i relacions 

L’app mostra una llista de compres (ShoppingList), que te associada un nom i 
un tema (fons de pantalla) per poder-lo diferenciar de la resta de llistes de 
compres. 
 
Cada llista de compres conté varis ítems (ShoppingListItem), que representen 
un cert número d’unitats d’un determinat producte (Product) i es mostren 
ordenats en funció de la secció (Section) i la categoria (Category) al les que 
pertanyen.  
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Al visualitzar un producte es pot consultar el seu nom, una descripció, una icona 
i una fotografia, a més de la secció i categoria al que pertany.  
 
Quan l’usuari compra un ítem de la llista de compres, es genera una transacció 
(Purchase), que registra el producte comprat, la quantitat, la data i la localització 
de comerç a on s’ha comprat. Opcionalment, l’usuari pot indicar el preu unitari 
del producte i a quin comerç l’ha adquirit. 
 
A més de la llista de compres, l’app es capaç de mostrar els productes que 
l’usuari ha comprat recentment, partint de la taula Purchase, el catàleg de 
productes disponibles per a comprar, partint de la taula Product i una 
comparativa del preus de productes, partint de la taula Purchase. 
 
Opcionalment l’usuari pot registrar-se en l’app per tal de poder compartir alguna 
llista de compres amb algun altre usuari. Per registrar-se, s’ha de proporcionar 
una direcció de correu, un àlies i, opcionalment, una fotografia. Amb aquestes 
dades, l’app genera el perfil de l’usuari (User). La taula ShoppingListUser conté 
la relació d’usuaris que comparteixen cada una de les llistes de compres que 
s’han compartit.  
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3. Desenvolupament 
 
3.1 Entorn de desenvolupament 
 
Pel desenvolupament de l’app s’ha usat l’entorn de desenvolupament Xcode de 
Apple en la versió 10. L’entorn proporciona totes les eines necessàries per 
codificar, compilar i provar l’app. L’app s’ha programat completament amb el 
llenguatge Swift en la última versió disponible, la 5. Per la realització de les 
proves s’ha utilitzat el propi simulador que proporciona Xcode, emulant un 
dispositiu iPhone 8 i un dispositiu iPhone X i, ja per les proves finals, un dispositiu 
físic iPhone 8. 
 
Per validar el correcte funcionament de la base de dades Realm Database [1] 
usada per l’app per a guardar tota la informació, s’ha usat l’eina de 
desenvolupament Realm Studio [6]. Es tracta d’una eina que proporciona el propi 
fabricant de la base de dades, Realm, i que permet obrir i editar qualsevol base 
de dades Realm Database [1] local o sincronitzada (usant Realm Platform). 
Durant les proves de l’app i mentres el simulador de Xcode l’estava executant, 
s’ha usat aquesta eina per connectar-se amb la base de dades i comprovar, en 
temps real, el correcte funcionament d’aquelles funcions de l’app que realitzen 
algun tipus d’interacció amb la base de dades. 
 
Realm Studio [6] també s’ha usat per a crear i popular la base de dades per 
defecte de l’app que es distribueix conjuntament amb el binari de l’app al 
descarregar-se-la de la botiga d’aplicacions.  
 
3.2 Llibreries utilitzades 
 
L’app usa principalment dues llibreries pel seu funcionament: 
 

• UIKit [7]: Llibreria nativa de Apple que proporciona totes les classes 
necessàries per a implementar la interfície gràfica de l’app i gestionar els 
esdeveniments procedents del sistema i de les interaccions de l’usuari 
amb el dispositiu mòbil. S’ha usat la versió d’aquesta llibreria inclosa en 
Xcode 10.   

• RealmSwift [8]: Llibreria de tercers proporcionada per Realm per tal 
d’incorporar en el projecte totes les classes necessàries per implementar 
el model de dades de l’app i la seva interacció amb la base de dades local 
de Realm per tal d’inserir, modificar, eliminar i / o consultar els objectes i 
les propietats d’aquests que s’hi guarden. Per tal d’incorporar aquesta 
llibreria en el projecte s’han seguit les passes indicades en el portal de 
Realm. S’ha usat la versió 3.14.2 d’aquesta llibreria en l’app. 

 
 
  

https://developer.apple.com/xcode/
https://developer.apple.com/swift/
https://developer.apple.com/xcode/
https://realm.io/products/realm-database
https://realm.io/products/realm-studio
https://realm.io/products/realm-database
https://realm.io/products/realm-platform
https://developer.apple.com/xcode/
https://realm.io/products/realm-studio
https://developer.apple.com/documentation/uikit
https://realm.io/docs/swift/latest/
https://realm.io/docs/swift/latest/#installation
https://realm.io/docs/swift/latest/#installation
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3.3 Estructura del projecte 
 
Seguint el model de programació MVC, el projecte s’ha estructurat de la següent 
manera: 
 

• Vistes: Tota la interfície gràfica de l’app s’ha implementat usant Interface 
Builder [9] de Xcode, evitant la creació i manipulació de vistes de forma 
programàtica en la mesura que ha segut possible. D’aquesta manera s’ha 
aconseguit acurtar els temps d’implementació de l’app. L’app conté dos 
Storyboards. El Main.storyboard conté totes les pantalles de l’app i el 
LaunchScreen.storyboard conté la pantalla que es mostra a l´inici a 
l’usuari mentres es carrega l’app. La pràctica totalitat de les pantalles 
s’han implementat usant TableViews i CollectionViews, per tal de mostrar 
la informació a l’usuari de diferents maneres segons les seves 
preferències (més visual en el cas de les CollectionViews i més textual en 
el cas de les TableViews). Les cel·les que composen aquestes vistes 
segueixen un disseny personalitzat en funció de la informació que es vol 
mostrar i els controls que s’hi han incorporat.  
 

• Controladors: Son les classes que controlen el funcionament de les 
vistes incloses en cada pantalla i la informació que s’hi mostra. 
Generalment cada pantalla te associada una classe controladora 
principal, que mostra una llista o una col·lecció de cel·les, i una o varies 
classes de suport addicionals que l’ajuden a controlar el funcionament de 
les vistes i controls inclosos en cada tipus de cel·la diferent. Per comoditat, 
s’han organitzat aquestes classes en 4 carpetes, segons els objectius que 
persegueixen les pantalles a les que controlen: 
 

o Creació de noves llistes de compres 
o Visualització i manipulació d’una llista de compres en particular 
o Visualització del catàleg de productes disponibles 
o Visualització i modificació d’un producte 

 
El codi de cada classe controladora està estructurat de forma similar, per 
facilitar-ne el seu manteniment. La càrrega en memòria de les dades que 
es volen mostrar en pantalla procedents  de la base de dades es realitza 
sempre dintre de la funció loadData() i les accions necessàries per 
actualitzar el que mostren les vistes es realitza sempre dintre de la funció 
updateUI(). Aquestes dues funcions son cridades sempre que es carrega 
per primera vegada i / o es retorna a la pantalla. El codi que controla cada 
un dels elements gràfics de la pantalla apareix organitzat en extensions 
diferents de la classe controladora principal. D’aquesta manera tenim un 
extensió amb funcions que controlen la TableView / CollectionView de la 
pantalla, una altra extensió que controla cada tipus de cel·la diferent que 
s’hi ha definit i altres extensions que controlen els diferents controls de 
que disposa la pantalla. Totes les classes controladores importen les 
llibreries UIKit [7] i RealmSwift [8] per realitzar les seves funcions.  
 
Addicionalment també s’han implementat unes classes controladores que 
controlen la navegació entre pantalles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo–vista–controlador
https://developer.apple.com/xcode/interface-builder/
https://developer.apple.com/xcode/interface-builder/
https://developer.apple.com/documentation/uikit
https://realm.io/docs/swift/latest/
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• Model: Son les classes que representen el model de dades amb el que 
treballa l’app. En aquesta app les dades resideixen en una base de dades 
Realm basada en objectes. Per aquest motiu totes aquestes classes 
importen la llibreria RealmSwift [8] i estenen la classe Object d’aquesta 
llibreria, que es la que realment implementa la interacció amb la base de 
dades de Realm. Com si d’una taula en una base de dades relacional es 
tractés, cada classe del model defineix una propietat o clau primària i un 
conjunt de propietats addicionals que poden o no ser claus secundaries 
d’altres objectes.  
 

• Serveis: Amb l’objectiu de crear un codi més llegible i fàcil de mantenir, 
tota la comunicació entre les classes controladores de les vistes i el model 
de dades flueix a través d’unes classes de suport o serveis de dades. 
S’han definit dues, una per controlar l’accés a la base de dades 
(DataServices.swift) i una altra per controlar l’accés a la carpeta local de 
documents de l’app a on s’hi guarda un repositori amb les imatges 
capturades a través de l’app (ImageStore.swift). D’aquesta manera, un 
canvi en el model de dades només requerirà revisar aquestes dues 
classes de serveis per actualitzar la forma amb la que es comuniquen 
totes les classes controladores amb el model de dades. 
 

• Recursos: L’app es distribueix amb dos tipus de recursos. El primer tipus 
son el recursos gràfics  de l’app, que son principalment de dos tipus, el 
que s’usen per representar alguns dels controls que apareixen en les 
pantalles i els que s’usen per representar els diferents productes que 
podem incloure en les llistes de compres. Tot el material gràfic usat en 
l’app es de lliure distribució i s’ha obtingut dels portals de Openclipart [10] 
i de Pixabay [11]. El segon tipus de recurs es la base de dades de Realm 
que s’inclou per defecte en l’app. Aquesta base de dades conté la relació 
completa de productes, seccions i categories que l’usuari, al descarregar-
se l’app, pot usar, modificar i / o ampliar per començar a usar l’app sense 
perdre molt de temps introduint-hi dades.  
 

• Inicialització de l’app: La classe AppDelegate.swift es cridada al iniciar-
se l’app i conté el codi d’inicialització de la base de dades de l’app. En cas 
que l’usuari s’hagi instal·lat per primer cop l’app, es copiarà la base de 
dades inclosa en la distribució de l’app a la carpeta de documents de l’app, 
per tal de que l’usuari pugui començar a treballar amb ella amb molta 
informació ja carregada. En cas contrari, l’app obrirà i seguirà usant la 
base de dades que ja es trobava en la carpeta de documents. Es també 
aquí a on es realitzen les tasques de manteniment de la base de dades, 
com es la purga de registres antics de determinades taules.  
 

 
  

https://realm.io/docs/swift/latest/
https://openclipart.org/
https://pixabay.com/es/vectors/
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3.4 Resultats 
 
A continuació es mostren les principals pantalles implementades juntament amb 
el disseny original i es comenten els canvis en el disseny que s’han realitzat i la 
raó de fer-los. 
 

3.4.1 Pantalla – Llistats de compres 
 

 
Figura 44. Pantalla implementada - Llistat de compres 

El disseny original contemplava implementar aquesta pantalla com un menú 
d’opcions lateral accessible des de la pantalla principal de la llista de compres 
amb la que es treballa, des d’on es podrien afegir noves llistes de compres i 
canviar el nom de les ja existents. La llibreria UIKit [7] de Apple no incorpora una 
vista que permeti implementar aquest menú d’opcions lateral de forma senzilla 
sense utilitzar una llibreria de tercers. Per tal de no complicar la implementació, 
s’ha optat per implementar aquesta pantalla com una pantalla completa.  
 
La pantalla resultant no mostra el llistat de productes inclosos en la llista de 
compres seleccionada ja que el llistat podia resultar molt extens i la forma de 
mostrar-ho en pantalla molt poc clara (massa text). Amb el títol del llistat hauria 
de ser suficient per l’usuari per determinar quina llista seleccionar.  
 
En canvi sí s’ha optat per mostrar el tema escollit per a cada llista de compres 
com la imatge de fons de la llista. Aquesta imatge de fons es mantindrà en la 
barra de navegació de l’app en tot moment per tal que l’usuari pugui identificar 
de forma visual i ràpida amb quina llista de compres està treballant, estigui en la 
pantalla que estigui. S’inclou una captura de pantalla de la pantalla de selecció 
del tema de la llista implementada, que no s’havia inclòs en el prototip. 
 
Finalment, no hi ha hagut temps per implementar aquelles funcions que 
requerien al usuari configurar determinats paràmetres de configuració general de 
l’app, com son les notificacions, l’idioma i la compartició de llistes. Al no disposar 
d’aquestes funcions, no ha sigut necessari implementar la pantalla de 
configuració de l’app. 
 

https://developer.apple.com/documentation/uikit


 40   

3.4.2 Pantalla – Llista de compres 
 

    
Figura 45. Pantalla implementada - Llista de compres 

 
Tot i que la implementació final d’aquestes dues pantalles respecta molt el 
disseny original, sí s’ha introduït un canvi important que afecta a la navegació 
entre pantalles per tal de fer-la més intuïtiva i fluida del que s’havia pensat 
originalment. El disseny original contemplava navegar entre el llistat de compres 
seleccionat i el catàleg de productes usant les pestanyes inferiors i navegar entre 
la visualització de la llista de compres en format llistat i en format graella usant 
un selector en la barra d’eines superior. Aquest disseny original carregava molt 
la barra d’eines superior, fent-la poc manejable. A més, durant les proves 
d’avaluació realitzades amb un conjunt d’usuaris, hi havia certa confusió al estar 
les dues pantalles, el llistat de compres i el catàleg, integrades dintre la mateixa 
pantalla en pestanyes diferents, tot i tractar-se de pantalles que mostren 
informació completament diferent. Per aquestes raons s’ha decidit implementar 
la navegació al catàleg com a una opció disponible en la barra d’eines que porta 
al usuari a una pantalla completament nova ja fora de la navegació entre 
pestanyes.  
 
El disseny original contemplava poder comprar un producte de la llista realitzant 
una sola pulsació en la cel·la que contenia el producte en qüestió. Tècnicament 
això no era senzill implementar ja que cada cel·la conté altres controls que han 
de reaccionar igualment a les pulsacions sobre ells. Per aquesta raó s’han inclòs 
en cada cel·la dos controls addicionals per permetre al usuari comprar i / o 
eliminar de la llista de compres un determinat producte. 
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3.4.3 Pantalla – Compra 
 

   
Figura 46. Pantalla implementada - Compra 

La pantalla de compra no presenta canvis rellevants. Únicament s’ha decidit 
incloure en la pantalla implementada el nom del producte i el comerç en el que 
s’està comprant el producte en el títol de l’avís, per tal que l’usuari tingui clar 
quina informació quedarà registrada en l’app al acceptar la compra. 
 

3.4.4 Pantalla – Catàleg de productes 
 

     
Figura 47. Pantalla implementada - Catàleg de productes 

 
Com s’indicava en l’apartat 3.4.2, en la implementació final, s’ha optat per crear 
el catàleg com una pantalla completament apart, fora de la navegació entre 
pestanyes de la pantalla amb el llistat de compres, de manera que l’usuari te més 
clar que es troba fora del llistat de compres, en una pantalla que conté informació 
completament diferent. Per emfatitzar aquesta situació, la imatge de fons de la 
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barra de navegació superior associada a la llista de compres desapareix i s’indica 
clarament que l’usuari es troba dintre del catàleg de productes.  
 
Per fer satisfer als usuaris que els agrada treballar amb interfícies més visuals, 
s’ha decidit ampliar el disseny original afegint la icona associada a cada producte 
del catàleg dintre de la cel·la corresponent. A més, com ja passava amb el llistat 
de compres, es tècnicament complicat implementar la selecció de productes del 
catàleg mitjançant una simple pulsació, en qualsevol lloc de la cel·la que conté 
el producte, degut a que existeixen altres controls sensibles a les pulsacions 
dintre de la cel·la, com el control d’accés al detall del producte. Per tant s’ha 
escollit afegir un nou control a la part dreta de la cel·la que permet al usuari afegir 
el producte a la llista de compres. Aquest control apareix en gris e inactiu quan 
la llista de compres ja conté el producte en qüestió, de manera que l’usuari pot, 
d’una ullada, veure quins productes del catàleg ja estan a la llista de compres i 
afegir els que hi falten.  
 

3.4.5 Pantalla – Detall i històric de compra d’un producte 
 

    
Figura 48. Pantalla implementada - Detall i històric de compra d'un producte 

 
Les pantalles implementades per mostrar el detall i l’historial de compres d’un 
determinat productes segueixen fidelment el disseny original. L’únic que s’ha 
modificat es la forma de navegar entre elles. Originalment s’havia pensat en 
mostrar l’historial de compra del producte seleccionat dintre de la mateixa 
pantalla a on s’està mostrant el detall del producte. S’ha vist, durant la fase 
d’implementació i avaluació de l’app, que era més convenient llistar les compres 
realitzades del producte en una pantalla apart, així es té més espai per mostrar 
les compres i l’usuari pot realitzar la comparativa amb més informació a simple 
vista. La navegació entre la vista general del producte i l’historial de compra s’ha 
implementat en pestanyes diferents dintre de la mateixa pantalla, com es mostra 
en les captures de pantalla. 
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Finalment es mostren captures de pantalla de les pantalles de selecció i / o alta 
d’icones, seccions i categories a les que associar el producte que no s’havien 
inclòs en el prototip: 
 

   
Figura 49. Pantalla implementada - Selecció / Alta icona, secció i categoria de producte 
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3.5 Proves realitzades 
 
Per tal depurar i provar l’app, s’ha usat el mateix entorn de desenvolupament 
descrit en l’apartat 3.1 d’aquesta memòria.  
 
L’app està dissenyada per ser usada en dispositius iPhone. Per tal de comprovar 
i depurar el disseny de les pantalles, s’han realitzat proves usant emuladors de 
Xcode de dos dispositius iPhone amb pantalles de diferent tamany: un iPhone 8 
i un iPhone X.  
 
Un cop depurat el disseny de les pantalles en els dos emuladors, s’ha connectat 
un dispositiu físic iPhone 8 a Xcode i s’ha procedit amb les proves funcionals i 
de rendiment de l’app. 
   
Durant la fase de proves, s’han provat els casos d’ús finalment implementats en 
l’app. A continuació es detallen les proves fetes i els resultats obtinguts: 
 

PF01  Nova llista 

Cas d’ús CU01 

Descripció 
Crear una nova llista a partir de 3 productes diferents seleccionats del catàleg 
de productes 

Prerequisits Ningun 

Passes 

• En el llistat de compres seleccionar “Crear una nova llista” 

• Introduir el nom “Llista de proves 2” en la casella “Nom de la llista” i 
seleccionar el tema “Sunset” dels tres disponibles 

• Navegar a la llista “Llista de proves 2” recent creada 

• Seleccionar la opció “Catàleg de productes” en la barra d’eines 
superior per entrar al catàleg 

• Seleccionar l’ordenació de productes per seccions 

• Seleccionar el producte “Bacó” de la secció “Carns i peixos” navegant 
per la llista 

• Seleccionar l’ordenació de productes per categories 

• Seleccionar el producte “Costelles” navegant per la llista 

• Introduir les lletres “Ca” en el filtre, seleccionar l’ordenació de 
productes per seccions de nou i seleccionar el producte “Cafè” de la 
secció “Begudes” 

• Tornar a la llista de compres 

Resultat 
esperat 

Han d’aparèixer llistats els tres productes seleccionats del catàleg de 
productes en la llista de compres indicant 1 unitat per a cada un  

Resultat 
obtingut 

Es llisten els productes “Bacó”, “Costelles” i “Cafè” dintre de la llista de 
compres amb 1 unitat 

Figura 50. Proves – Nova llista 

 
  

https://developer.apple.com/xcode/
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PF02 Inclusió a la llista de productes recentment comprats 

Cas d’ús CU02 

Descripció 
Comprar els 3 productes de la llista de compres i afegir-los de nou a la llista 
de compres 

Prerequisits Tenir creada la llista de compres de la prova funcional PF01 

Passes 

• Navegar a la llista “Llista de proves 2” creada en PF01 

• Seleccionar la opció “Sense preus” de la barra d’eines superior 

• Polsar la icona de compra en els tres productes que apareixen en la 
llista de compres: “Bacó”, “Costelles” i Cafè” 

• Apareixeran els tres productes comprats en el llistat de productes 
comprats recentment 

• Polsar la icona d’afegir producte en cada un dels tres productes que 
apareixen en el llistat de productes comprats recentment 

Resultat 
esperat 

A mesura que es van comprant productes de la llista de compres, aquests han 
d’anar apareixent en la llista de productes comprats recentment i 
desapareixent de la llista de compres. Llavors, al anar afegint productes de la 
llista de productes comprats recentment, aquests han d’anar apareixent en la 
llista de compres i desapareixent de la llista de productes comprats recentment 

Resultat 
obtingut 

Es llisten de nou els productes “Bacó”, “Costelles” i “Cafè” en la llista de 
compres amb 1 unitat, després d’haver sigut comprats i afegits de nou a la 
llista de compres 

Figura 51. Proves – Inclusió a la llista de productes recentment comprats 

 
PF03 Consultar / Actualitzar la informació d’un producte 

Cas d’ús CU03 

Descripció 
Consultar l’històric de compres d’un producte i modificar-ne la seva descripció 
i categoria 

Prerequisits Tenir creada la llista de compres de la prova funcional PF01 

Passes 

• Navegar a la llista “Llista de proves 2” creada en PF01 

• Polsar la icona d’informació  del producte “Bacó” que apareix en la 
llista de compres 

• Modificar la descripció posant-hi “1 kg” i la categoria a “Supermercat” 

• Consultar l’historial de compres i comprovar que s’ha comprat 1 unitat 
de “Bacó” el dia de la prova (PF02) 

• Tornar a la llista de compres 

Resultat 
esperat 

El canvi de la descripció i la categoria assignades al producte “Bacó” s’han de 
veure reflectits en la llista de compres  

Resultat 
obtingut 

Apareix el producte “Bacó” en la llista de compres amb la descripció “1 kg” i la 
categoria “Supermercat” (color rosa) 

Figura 52. Proves – Consultar / Actualitzar la informació d’un producte 
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PF04 Registrar els preus de compra dels productes i consultar posteriorment 
l’historial de compres 

Cas d’ús CU04 / CU05 / CU06 

Descripció 

Realitzar la compra d’un producte de la llista de compres registrant-ne el seu 
preu unitari i el supermercat en el que s’ha fet la compra. Consultar 
posteriorment l’històric de compra del producte i el preu de la llista de compres 
al afegir de nou el producte comprat recentment 

Prerequisits Tenir creada la llista de compres de la prova funcional PF01 

Passes 

• Navegar a la llista “Llista de proves 2” creada en PF01 

• Seleccionar la opció de visualització “Amb preus” de la barra d’eines 
superior 

• Introduir “Mercadona” en el camp “Comerç” de la barra d’eines 
superior 

• Polsar la icona de compra  del producte “Bacó” que apareix en la llista 
de compres 

• Introduir “10” en el camp corresponent al preu unitari i polsar “Guardar” 

• Polsar sobre la icona d’informació del producte “Bacó” que apareix en 
la llista de productes comprats recentment 

• Navegar al històric de compres del producte “Bacó” 

• Tornar al llista de compres 

• Afegir a la llista de compres el producte “Bacó” de la llista de productes 
comprats recentment 

• Seleccionar 2 unitats de “Bacó” 

Resultat 
esperat 

Queda registrada la compra d’una unitat de producte “Bacó” en la data de la 
prova, el comerç i el preu unitari introduïts 

Resultat 
obtingut 

En l’històric de compres del producte “Bacó” apareix registrada la compra 
realitzada al Mercadona amb data de la prova i amb un preu unitari de 10 
euros. També apareix registrada la compra realitzada en PF02 sense indicar 
cap preu unitari ni el comerç en el que s’ha fet la compra. En la llista de 
compres, un cop afegides dues unitats de producte “Bacó” a la llista, el preu 
de la cistella s’actualitza a 20 euros. 

Figura 53. Proves - Registrar els preus de compra dels productes i consultar l’historial de compra d’un 
producte i el preu de la cistella de compres 

 
PF05 Eliminar una llista de compres 

Cas d’ús CU11 

Descripció S’elimina una llista de compres 

Prerequisits Tenir creada la llista de compres de la prova funcional PF01 

Passes 

• Polsar sobre la icona d’informació de la llista “Llista de proves 2” 

• Polsar sobre la icona d’eliminació de la llista que apareix a la barra 
d’eines superior 

• Confirmar que es vol esborrar la llista “Llista de proves 2” 

Resultat 
esperat 

S’elimina la llista de proves seleccionada 

Resultat 
obtingut 

La llista “Llista de proves 2” desapareix del llistat de llistes de compres 

Figura 54. Proves - Eliminació d'una llista de compres 
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4. Revisió de la planificació 
 
La fase d’implementació ha suposat una dedicació molt major a la que s’havia 
previst inicialment per tal d’assolir les fites temporals del projecte, que venen 
fixades per aquest treball final de màster. Durant totes les setmanes que s’ha 
anat implementant l’app s’ha anat fent un seguiment de les pantalles que 
s’anaven completant i provant i les que encara faltaven, el que ha permès 
identificar un risc molt probable de no consecució dels objectius del treball a 
temps en una fase molt inicial del procés d’implementació. Com a conseqüència 
d’això, es van decidir adoptar dues mesures en el projecte: 
 

• Duplicar la dedicació setmanal al projecte a la inicialment programada 

• Prioritzar el desenvolupament d’aquells requeriments funcionals de l’app 
que, durant l’anàlisi dels usuaris, s’han determinat com a més rellevants 

 
Finalment la fase d’implementació ha suposat una dedicació d’unes 100 hores 
en total (a un ritme de 20 hores setmanals) en comptes de les 64 que havia 
programades. 
 
S’han deixat fora de l’àmbit d’aquest treball els requeriments funcionals 
relacionats amb la compartició de les llistes de compres amb altres usuaris, pels 
que havien mostrat interès un 25% dels usuaris interessats en l’app, però que 
requerien d’un temps d’implementació considerable, entre formació, 
implementació i proves. Per tant s’han centrat els esforços en la pràctica totalitat 
dels requeriments funcionals restants  intentant assegurar l’obtenció a temps 
d’un producte funcional, estable i visualment atractiu amb la documentació 
necessària que l’ha d’acompanyar. 
 
A continuació es mostra la taula amb els objectius funcionals, a on s’han marcat 
en verd els que s’han prioritzat i assolit, en groc els que s’han deixat fora de 
l’àmbit d’aquest projecte com a treball futur i en vermell aquells que s’han 
descartat durant la fase d’avaluació de l’app per part d’usuaris potencials: 
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Figura 55. Objectius funcionals assolits i exclosos de l'abast del projecte 

 
Finalment es mostra en la següent taula els casos d’ús associats, marcats en 
groc, que quedarien exclosos de l’àmbit del projecte:  
 

CODI DESCRIPCIÓ 

CU01 Crear una nova llista de compres a partir d’un catàleg de productes 

CU02 Afegir productes que s’han comprat anteriorment i que es puguin haver esgotat a la llista de 
compres 

CU03 Consultar / actualitzar la informació sobre un producte 

CU04 Anar anotant el preu dels productes que l’usuari va posant a la cistella de compres  

CU05 Obtenir el preu de la llista de compres 

CU06 Comparar preus en diferents establiments d’un determinat producte 

CU07 Compartir la llista de compres amb una altra persona a través del whatsapp 

CU08 Compartir la llista de compres amb un altre usuari de l’app 

CU09 Avisar als usuaris amb els que tinc compartida la llista de compres de que vaig a comprar, per 
si volen fer algun canvi en la llista 

CU10 Rebre un avís quan passi a prop del comerç a on vaig comprar l’última vegada un producte que 
tinc pendent de comprar 

CU11 Eliminar la llista de compres 

Figura 56. Casos d'ús assolits i exclosos de l'abast del projecte 
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5. Conclusions 
 
5.1 Objectius 
 
Gràcies a la realització d’aquest treball final de màster s’han pogut posar en 
pràctica i aprofundir en els coneixements adquirits en les assignatures cursades 
en els darrers dos últims anys. La consecució d’aquestes assignatures ha 
suposat un bon punt de partida per la realització del treball, al proporcionar una 
metodologia provada per la realització d’una app de principi a fi.  
 
 
Partint d’una idea inicial, la realització d’una llista de compres mòbil, s’han definit 
els principals objectius no funcionals i funcionals de l’app i s’ha fet un estudi de 
mercat d’apps amb finalitats similars, per tal de validar la idea e identificar els 
principals punts diferenciadors de l’app a desenvolupar. 
 
Un cop conceptualitzada l’app, s’ha prosseguit el projecte realitzant un disseny 
de l’app centrat amb l’usuari, analitzant primer les necessitats dels usuaris 
potencials de l’app i definint els principals casos d’ús. Amb aquesta informació, 
ha sigut ja possible definir l’arbre de navegació de l’app i dissenyar un primer 
prototip de les principals pantalles de l’app.  
 
Finalitzat el disseny centrat en l’usuari, s’ha entrat en la fase prèvia a la 
implementació de l’app, a on s’ha identificat l’entorn de desenvolupament, les 
principals llibreries a usar i s’ha definit l’arquitectura de l’app. 
 
La implementació ha finalitzat realitzant una bateria de proves dels principals 
casos d’ús de l’app que s’havien definit anteriorment, el que ha permès certificar 
la consecució dels principals objectius que s’havien marcat en la realització de 
l’app. 
 
 
La realització del projecte ha suposat tot un repte personal per la falta 
d’experiència recent en disseny i programació d’aplicacions en general i al estar 
professionalment dedicat a un àmbit tecnològic diferent al desenvolupament 
d’aplicacions. Les assignatures cursades durant el màster m’han servit de 
referencia alhora de definir una estratègia i una metodologia a seguir per assolir 
els principals objectius que m’havia marcat en aquest treball. La implementació 
d’aquesta app ha sigut una excel·lent oportunitat per posar en pràctica i 
aprofundir en la programació d’apps sota plataforma iOS i adquirir nous 
coneixements sobre llibreries de tercers molt usades com la proporcionada per 
Realm [1], que s’ha usat implementar la base de dades de l’app. 
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5.2 Treball futur 
 
Tot i que s’han aconseguit assolir els principals objectius marcats en la realització 
de l’app, algunes funcionalitats interessants previstes inicialment s’han quedat, 
per falta de temps, fora de l’abast del projecte, com a treball futur: 
 

• Sincronització de llistes de compres entre usuaris de l’app. La base de 
dades escollida per implementar l’app, Realm Database [1], esta ja 
preparada per tal de possibilitar la sincronització entre usuaris de forma 
relativament senzilla. Aquesta va ser un dels principals criteris al escollir 
aquesta base de dades multi plataforma en front d’altres. No obstant, la 
implementació d’aquesta part hagués posat en risc la consecució del 
projecte i la realització de tota la documentació associada a temps. Raó 
per la qual es va decidir, ja en fase de disseny, deixar aquesta funcionalitat 
com a treball futur 

• Notificacions entre usuaris de l’app. Durant la realització de l’assignatura 
d’Android Avançat, vaig treballar amb el sistema de notificacions de 
Google Firebase, pel qual disposava d’algun exemple i d’alguna pràctica 
feta. No era així per iOS, a on s’havien treballat altres aspectes de la 
plataforma. Implementar aquesta part hagués suposat invertir un temps 
d’aprenentatge del que no disposava, raó pel que vaig decidir implementar 
aquesta part ja fora l’àmbit d’aquest treball final de màster. 

• Avisos de proximitat. Molt lligat amb el sistema de notificacions que estava 
inicialment previst implementar, vaig haver d’excloure aquesta part del 
projecte per falta de temps, tot i que el model de dades implementat 
incorpora les propietats i funcions necessàries per implementar aquesta 
part.  

 
 

  

https://realm.io/products/realm-database
https://firebase.google.com/


 51   

6. Glossari 
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Android 
Sistema operatiu mòbil de Google .......................2 

API 
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per ser usat per un altre software ...................7 
AppleStore 

Botiga oficial d'apps per a dispositius d'Apple ...31 
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Backend 
Capa de dades d'un software .............................31 
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CollectionView 
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una graella de cel·les .....................................37 
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Desenvolupament àgil 
Metodologia de desenvolupament de software 

en el que els requeriments i les solucions van 
evolucionant segons les necessitats del 
projecte............................................................6 

Desenvolupament en cascada 
Metodologia de desenvolupament de software 

en el que l'inici d'una etapa del procés ha 
d'esperar la finalització de l'etapa anterior.....6 

Diagrama de Gantt 
Eina gràfica que mostra el temps de dedicació 
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determinat .......................................................7 

Disseny centrat en l’usuari 
Filosofia de disseny que te per objectiu la creació 
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concretes dels usuaris finals ............................7 

E 

Escena 
Disseny gràfic d'una pantalla en l'entorn de 
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Plataforma pel desenvolupament d'aplicacions 
mòbils, propietat de Google ......................... 50 
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8. Annexos 
 
8.1 Instruccions de compilació del projecte 
 
En aquest document es detallen els passos a seguir per compilar i provar l’app. 
 

8.1.1 Pas 1 
 
Descarregar e instal·lar Xcode 10 amb Swift 5 en un ordinador amb sistema 
operatiu macOS versió 10.14.3 o superior. 
 

8.1.2 Pas 2 
 
Descomprimir el fitxer ShoppingList.zip en la carpeta desitjada de l’ordinador i 
obrir el fitxer ShoppingList.xcodeproj amb Xcode. S’obrirà el projecte que conté 
totes les classes implementades, les llibreria de tercers Realm.framework i 
RealmSwift.framework de Realm que implementen l’accés a la base de dades 
Realm Database [1], la base de dades per defecte de l’app default.realm , la 
storyboard principal (Main.storyboard) amb totes les pantalles implementades en 
l’app i la storyboard amb la pantalla d’inici (LaunchScreen.storyboard) i, 
finalment, els recursos gràfics empleats en l’app que es troben dintre del 
repositori Assets.xcassets.  
 

8.1.3 Pas 3 
 
Seleccionar l’emulador de iPhone 8 e iniciar la compilació i execució del projecte 
en el simulador. 
 
La primera vegada que s’executi l’app en el simulador (o alternativament en el 
dispositiu mòbil iOS destí), l’app copiarà la base de dades per defecte, que forma 
part del projecte, en el directori de documents de l’app i, a partir d’aquest 
moment, tota la informació que es consulti, s’actualitzi o es s’esborri dintre de 
l’app, es farà exclusivament sobre la base de dades que es troba dintre de la 
carpeta dels documents de l’app. Si, en algun moment, s’esborra l’app del 
simulador i es torna a instal·lar, s’executarà de nou aquest procediment. 
 
La base de dades per defecte conté informació de productes i una llista de 
compres de prova perquè l’usuari pugui començar a usar l’app sense perdre molt 
de temps introduint-hi dades noves.  
 
  
 
 
 
 
 
 
  

https://developer.apple.com/xcode/
https://developer.apple.com/swift/
https://developer.apple.com/xcode/
https://realm.io/
https://realm.io/products/realm-database
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8.2 Manual d’usuari 
 

8.2.1 Gestió de llistes de compres 
 
Al iniciar l’app, l’usuari pot realitzar tres accions: 
 

• Seleccionar una llista de compres ja creada anteriorment per tal de 
visualitzar-la i treballar-hi 

• Crear una nova llista de compres donant-li un nom i escollint-ne un tema 
de fons 

• Modificar el nom i / o el tema de fons d’una llista de compres ja creada 
anteriorment o eliminar-la 

 

 
Figura 57. Manual - Llistes de compres 
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8.2.2 Gestió d’una llista de compres 
 
Un cop seleccionada la llista de compres amb la que es vol treballar, apareixerà 
una nova pantalla a on es visualitzaran els productes ja inclosos en la llista de 
compres i aquells que s’han comprat en el passat recent i que es poden haver 
esgotat a casa. Aquesta es la pantalla principal de l’app i des d’aquesta pantalla 
l’usuari pot realitzar les següents accions: 
 

• Canviar el mode de visualització de la llista (en format llista o col·lecció 
d’icones) 

• Seleccionar si es vol o no treballar amb preus de productes. En cas 
afirmatiu, l’app preguntarà i registrarà el comerç i el preu unitari de cada 
producte de la llista que es compri. 

• Accedir al catàleg de productes disponibles per tal d’afegir nous productes 
a la llista 

• Afegir un producte comprat recentment a la llista de compres 

• Eliminar un producte de la llista de compres 

• Consultar la informació sobre un producte 

• Modificar el número d’unitats de producte en la llista de compres 

• Comprar un producte de la llista de compres 
 
 

 
Figura 58. Manual - Llista de compra 
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8.2.3 Catàleg 
 
Al accedir al catàleg de productes, apareixerà un llistat ordenat de productes, 
que l’usuari podrà seleccionar per incloure’ls automàticament al llistat de 
compres. Des d’aquesta pantalla l’usuari pot realitzar les següents accions: 
 

• Filtrar el llistat de productes en funció de les lletres de les que es composa 
del nom del producte que es busca 

• Triar si es vol que es llistin els productes ordenats per seccions o per 
categories 

• Consultar la informació sobre un producte 

• Afegir un producte del catàleg a la llista de compres 

• Afegir un nou producte al catàleg de productes 
 

 
Figura 59. Manual - Catàleg 
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8.2.4 Producte 
 
Es pot accedir al detall d’un producte polsant sobre la icona d’informació de 
qualsevol producte en el llistat de compres o en el catàleg de productes. També 
es pot donar d’alta un nou producte des del catàleg de productes. Des d’aquesta 
pantalla es pot visualitzar i / o modificar la següent informació relativa a un 
producte: 
 

• Nom del producte 

• Descripció del producte 

• Fotografia del producte 

• Icona del producte 

• Secció a la que pertany el producte 

• Categoria a la que pertany el producte 
 
A més, es pot consultar l’historial de compres realitzades del producte, que inclou 
la següent informació: 
 

• Data de compra 

• Comerç 

• Unitats comprades 

• Preu unitari de compra 
 

 
Figura 60. Manual - Detall i historial de compres de producte 

 
 
 


	1. Introducció
	1.1 Context i justificació del Treball
	1.2 Objectius del Treball
	1.3 Enfocament i mètode seguit
	1.4 Planificació del Treball
	1.5 Breu sumari de productes obtinguts
	1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria

	2. Disseny
	2.1 Anàlisis dels usuaris
	2.2 Usuaris focals i contextos d’us
	2.3 Disseny conceptual
	2.3.1 Casos d’ús
	2.3.2 Arbre de navegació

	2.4 Prototip de baixa fidelitat
	2.5 Arquitectura
	2.5.1 Visió general
	2.5.2 Components
	2.5.2 Model de dades


	3. Desenvolupament
	3.1 Entorn de desenvolupament
	3.2 Llibreries utilitzades
	3.3 Estructura del projecte
	3.4 Resultats
	3.4.1 Pantalla – Llistats de compres
	3.4.2 Pantalla – Llista de compres
	3.4.3 Pantalla – Compra
	3.4.4 Pantalla – Catàleg de productes
	3.4.5 Pantalla – Detall i històric de compra d’un producte

	3.5 Proves realitzades

	4. Revisió de la planificació
	5. Conclusions
	5.1 Objectius
	5.2 Treball futur

	6. Glossari
	7. Bibliografia
	8. Annexos
	8.1 Instruccions de compilació del projecte
	8.1.1 Pas 1
	8.1.2 Pas 2
	8.1.3 Pas 3

	8.2 Manual d’usuari
	8.2.1 Gestió de llistes de compres
	8.2.2 Gestió d’una llista de compres
	8.2.3 Catàleg
	8.2.4 Producte



