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  FITXA DEL TREBALL FINAL 
 

Títol del treball: 
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qualsevol empresa 
 

Nom de l’autor: Javier Ortega Duarte 

Nom del consultor: 
Carlos Caballero González 
Carles Garrigues Olivella 

Data d’entrega: 06/2019 

Àrea del Treball Final: Informàtica 

Titulació: 
Programa en Desenvolupament 

d'aplicacions per a dispositius mòbils 

  Resum del Treball: 

La idea d‟aquest projecte és desenvolupar una aplicació que mostri els 
productes d'una empresa.  
 
Cada producte tindrà les seves pròpies característiques, fotografies, etc. Es 
podran fer cerques i també ubicar-los al mapa. 
L‟aplicació permetrà múltiples idiomes sense tocar el codi. 
Si ens interessa un producte, podrem enviar un correu a l‟empresa amb la 
referència desitjada. 
 
La part més interessant és la possibilitat de configurar les característiques 
pròpies de cada producte sense haver de tocar el codi del programa.  
 
Posarem com exemple una empresa que ven cotxes i bicicletes. Els cotxes 
poden tenir les característiques: places, potència i combustible. Les bicicletes, 
en canvi, poden tenir unes característiques diferents: número de rodes i 
número de marxes. Les característiques tindran un tipus, per exemple, la 
potència serà de tipus numèric i, el combustible, en canvi, serà una llista de 
valors: benzina, dièsel, elèctric... Tot això es definirà a la configuració. Aquesta 
flexibilitat ens permetrà adaptar-nos a qualsevol empresa.  
 
Caldrà definir un back-end [1], que s‟encarregarà d‟obtenir les dades de 
l‟empresa i crearà una base de dades sqlite amb l‟estructura requerida. 
Aquesta base de dades contindrà la configuració dels productes i les dades 
dels mateixos. La base de dades es penjarà en un servidor FTP i l‟aplicació la 
descarregarà cada cop que detecti una nova versió.  
 
El back-end i la descàrrega per FTP queda fóra de l‟abast d‟aquest treball. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

The idea of this project is to develop an application that shows the products of a 
company. Each product will have its own characteristicsa and photographs and 
can be searched and also located on the map. 

The application will allow multiple languages without touching the source code. 

If we are interested in a product, we can send an email to the company with the 
desired reference. 

The most interesting part is the ability to configure the characteristics of each 
product without having to touch the source code.  

We will put as example a company that sells cars and bicycles. The cars can 
have the characteristics: places, power and fuel. Bicycles, on the other hand, 
may have different characteristics, for example: number of wheels and number 
of gears. The characteristics will have a type, for example, the power will be of 
numerical type and, the fuel, on the other hand, will be a list of values: petrol, 
diesel, electric ... All this will be defined in the configuration. 

This flexibility will allow us to adapt to any company. 

 

It will be necessary to define a back-end [1], which will handle the data of the 
company (either from a web, an ERP ...) and will create a sqlite database with 
the structure required This database will contain the configuration of the 
products and their data. The database will be uploaded to an FTP server and 
the application will download it every time it detects a new version. The 
company will decide the refresh rate of the database.  

The back-end and the download for FTP is beyond the scope of this work. 

 

 

 

  Paraules clau (entre 4 y 8): 

 

Android, empresa, productes, venda. 
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1. Introducció 
 
 
1.1 Context y justificació del Treball 
 
Aquest projecte es desenvoluparà pel sistema operatiu Android. 

 

La motivació d‟aquest treball ha estat fer una eina serveixi per mostrar els productes 

de l‟empresa on treballa la meva dona. 

Es tracta d‟una empresa immobiliària que desitja que els clients puguin veure els seus 

immobles (pisos, apartaments, pàrquings...). També es desitja que puguin fer cerques, 

veure les fotografies, ubicar els pisos al mapa i contactar amb ells.  

Com que els clients poden ser de diferents països, també és necessari definir múltiples 

idiomes. 

 

Actualment, la informació dels pisos es troba publicada a la seva web, la qual està 

desenvolupada amb Joomla. 

La idea és que, tot i que es canviï a un altre framework, que no sigui necessari 

modificar el codi de l‟aplicació Android. Només caldrà ajustar el back-end al nou origen 

de dades. 

De la mateixa manera, si s‟afegeix una nova línia de productes tampoc caldrà tocar el 

codi de l‟aplicació. 
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1.2 Objectius del Treball 
 
Implementar una aplicació mòbil que permeti crear una botiga virtual pels productes 

d‟una empresa. 

Aquesta aplicació es desenvoluparà exclusivament per la plataforma Android. 

Les dades dels productes s‟obtindran d‟una base de dades que estarà publicada en un 

lloc FTP. Cada cop que es publiqui una nova versió de la base de dades, es 

descarregarà.  

La implementació del back-end, els qual s‟encarregarà de crear i publicar la base de 

dades, queda fóra de l‟abast d‟aquest projecte. 

El model permetrà definir característiques pròpies per cada producte. 

Es podran fer filtres per les característiques dels productes. 

Es podran visualitzar els productes, les seves característiques, les seves  fotografies i 

també es podran ubicar al mapa.  

L‟aplicació permetrà múltiples idiomes. 

L‟usuari podrà posar-se en contacte amb l‟empresa per Mail o per Whatsapp. 

  
 
1.3 Enfocament i mètode seguit 
 
Es desenvoluparà un producte des de zero. 

Aquest projecte es realitzarà seguint una metodologia de desenvolupament àgil, 

badesa en la realització d‟entregables ràpids i amb funcionalitats incrementals. 

 

 
1.4 Planificació del Treball 
 
S‟ha planificat el projecte segons les fases típiques d‟anàlisi, disseny i implementació.  

 

a) Anàlisi de l‟aplicació: 

 Identificar les funcionalitats de l‟aplicació. 

 Anàlisi del públic objectiu. 

 Anàlisi de l‟estat de l‟art. 

 

b) Disseny de l‟aplicació: 

 

 Diagrames de fluxos d‟usuari. 

 Disseny de prototips de les pantalles més importants (mockups). 

 Diagrama entitat-relació de la base de dades. 
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c) Implementació de l‟aplicació 

 

Constarà de 2 versions o entregables: 

 

Primer entregable: 

 Creació de la base de dades. 

 Interfície de la llista productes. 

 Interfície de detall d‟un producte. 

 Proves. 

 

Segon entregable (definitiu): 

 Interfície de filtre per característiques. 

 Interfície de visualització d‟imatges. 

 Procés de descàrrega de la base de dades per FTP. 

 Interfície de dades de l‟empresa. 

 Proves. 

 

d) Documentació del treball. 

   
 
1.5 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 
La resta de capítols d‟aquest treball són els següents: 

 Anàlisi: 

Es aquest capítol es descriuran el públic objectiu del projecte. 

Es farà un anàlisi de l‟estat de l‟art i es detallaran les funcionalitats del projecte 

Es detallarà l‟objectiu i l‟abast del projecte i la seva planificació. 

Es realitzarà el diagrama de casos d‟us i de fluxos. 

 Disseny: 

En aquest capítol es realitzaran els diagrames d‟entitat relació i de classes. 

També es realitzaran els prototipus de les interfícies d‟usuari: els wireframes i 

els wireflows. 

 Implementació: 

En aquest capítol es comentaran diferents aspectes de la implementació i 

també s‟adjuntaran captures de pantalla de les diferents interfícies de l‟aplicació 

desenvolupada. 
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2. Resta de capítols 
 
2.1 Anàlisi 
 
2.1.1 Anàlisi de l'audiència (o públic objectiu) 
 

Recerca i requisits d'usuari. 

 

El públic objectiu per aquesta aplicació té un ventall molt ampli, ja que pot ser 

qualsevol persona que realitzi compres habitualment a través del telèfon mòbil. 

A grans trets, podem dir que el perfil d‟usuari típic, podria ser una persona jove o de 

mitjana edat, amb certs coneixements en l‟àmbit de les noves tecnologies. Es tractaria 

d‟una persona usuària habitual de les aplicacions mòbils per motius de mobilitat i per 

comoditat.  

 

A continuació, es proposen 2 exemples de perfils d‟usuari típics per aquesta aplicació: 

 

Perfil d‟usuari 1: 

Noia jove. Acostumada a fer servir les aplicacions mòbils, especialment per xarxes 

socials.  

Per comoditat, fa servir més el telèfon mòbil que l‟ordinador, ja que el pot utilitzar al llit, 

al sofà o bé fóra de casa.  

Aquesta persona està acostumada a realitzar compres a través del mòbil.  

 

Perfil d‟usuari 2:  

Home de mitjana edat. Per motius de feina, passa molt temps fora de casa.  

Fa servir l‟smartphone per moltes tasques del seu dia a dia, com navegar, escriure 

Mails, comunicar-se amb la seva dona, consultar les comptes bancàries, etc. 

 

A partir d‟aquests dos perfils d‟usuari, he elaborat dos fitxes de persona on es detallen 

les seves dades personals i els seus hàbits.  

També he elaborat dos escenaris del seu dia a dia on els pot resultar útil fer servir 

l‟aplicació objecte d‟aquest treball. 
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Nom: Marta. 

Edat: 20 anys. 

Nivell d‟estudis: Estudiant de magisteri. 

Necessitats: Desitja fer un viatge amb la seva amiga. Per aquest motiu necessita 

llogar un apartament. 

Experiència en el maneig d‟aplicacions: Utilitza freqüentment el telèfon mòbil.  

Té instal·lades varies aplicacions de xarxes socials. 

Il·lustració 1: Perfil d’usuari 1 
Imatge obtinguda de [2] 

 

Escenari: 

La Marta avui ha arribat tard a casa. S‟ha passat tota la tarda estudiant a la biblioteca 

de la Universitat.  

Fa temps que vol fer un viatge a Mallorca amb la seva amiga Clara, però mai s‟acaba 

de concretar. 

Avui decideix fer una cerca per Internet amb el seu mòbil. Busca un allotjament a 

Mallorca per quan s‟acabin els exàmens i que no sigui massa car. Finalment troba una 

empresa que lloga uns apartaments que li semblen molt macos i a bon preu. 

La web d‟aquesta empresa resulta difícil de fer servir amb el mòbil i no té ganes d‟obrir 

l‟ordinador. Tot d‟una, se n‟adona que aquesta empresa disposa d‟una aplicació per 

smartphones, per tant, se l‟instal·la al seu telèfon. 

Amb aquesta aplicació resulta molt més fàcil navegar pels apartaments i visualitzar els 

les seves fotografies. També permet fer cerques per les característiques que 

l‟interessen, com distància a la platja, número de dormitoris, si té piscina comunitària... 

També és possible veure la ubicació al Google Maps. 

Finalment, decideix posar-se en contacte amb ells, demanant-los més informació 

sobre un apartament que li ha agradat. Fa servir l‟opció d‟enviar un whatsapp a 

l‟empresa. En pocs minuts obté una resposta, amb la confirmació de la disponibilitat 

per aquestes dates i el preu.  
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Nom: Joan. 

Edat: 51 anys. 

Nivell d‟estudis: Batxillerat. 

Professió: Comercial ambulant de cuines. 

Necessitats: Vol fer un regal a la seva dona. 

Experiència en el maneig d‟aplicacions: Passa de temps fóra de casa.  

Per aquest motiu fa servir sovint el mòbil per respondre Mails, per navegar, per 

consultar la seva compta bancària, etc. 

Il·lustració 2: Perfil d’usuari 2 
Imatge obtinguda de [2] 

 

Escenari: 

És dilluns al migdia. En Joan, ja ha acabat de fer la ronda de visites als seus clients. 

Està força cansat i té gana. Per tant, se‟n va a dinar a un restaurant.  

La setmana vinent és l‟aniversari de la seva dona. En Joan creu que li farien il·lusió 

unes arracades. Un company de feina li ha comentat que hi ha una empresa que ven 

joies molt maques i a bon preu. 

Mentre fa el cafè, decideix buscar aquesta empresa per Internet. Només obrir la plana 

web, apareix una finestra preguntant-li si vol instal·lar la seva aplicació mòbil. En Joan 

accepta instal·lar aquesta aplicació. 

Amb aquesta app, descobreix que pot filtrar pel tipus de producte, per tant, tria filtrar 

per “arrecades”. Després fa un segon filtre pel tipus de material i tria que siguin d‟or. 

Dedica una estona a comparar els diferents articles. Finalment es decideix per unes 

arracades molt maques amb forma de cor.  

A la fitxa del producte, descobreix un enllaç per realitzar la compra, el qual el porta a 

una plana web des d‟on pot realitzar el pagament.  

Al cap de 2 dies en Joan va rebre el paquet amb les arracades. 
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2.1.2 Anàlisi del mercat (o estat de l'art)  
 

L‟eina objecte d‟aquest treball, és una aplicació e-commerce, on una empresa pot 

vendre els seus productes. 

Per realitzar l‟anàlisi de l‟estat de l‟art, he realitzat una cerca a la botiga d‟aplicacions 

de Google. He fet cerques pels tags “tienda virtual” i “e-comerce”.  

He trobat varies aplicacions similars a la meva proposta. Per tal d‟analitzar-les amb 

més detall, les he instal·lat al meu mòbil i he testejat les seves funcionalitats. 

Després d‟analitzar varies aplicacions, m‟he decantat per aquestes dues, ja que trobo 

que tenen funcionalitats similars a la meva proposta i tenen una bona acceptació per 

part dels usuaris: 

 

Tienda Nube: Es tracta d‟un back-end per crear una botiga virtual. Permet crear 

productes, assignar-los fotografies, etc. Proporciona una plana web des d‟on els clients 

poden realitzar les seves compres. 

 

Shopify: Aquesta aplicació també proporciona un back-end per crear una botiga virtual. 

També proporciona una plana web des d‟on es poden realitzar les compres. 

 

A continuació es mostra una matriu comparativa entre les característiques principals 

d‟aquestes 2 aplicacions i les característiques de la meva proposta:  
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Característica Tienda Nube Shopify La meva aplicació 

(Apparticles) 

Entrada de 

productes 

Entrada de 

productes manual 

a través de  

l‟aplicació.  

Permet fotografies 

de productes. 

Entrada de 

productes manual 

a través de  

l‟aplicació. 

Permet 

fotografies de 

productes. 

No permet entrada de 

productes manual.  

Cal crear un back-end 

que publiqui  la base de 

dades dels productes. 

Permet fotografies de 

productes. 

Característiques 

de productes  

dinàmiques 

Característiques 

estàtiques.  

Només permet 

afegir noves 

característiques de 

tipus text. 

Característiques 

estàtiques. 

Només permet 

afegir noves 

característiques 

de tipus text. 

Permet definir 

característiques de 

qualsevol tipus (text, 

numèric, llista, 

coordenades, 

enllaços...) 

Multi idioma No suportat No suportat Permet múltiples  

idiomes. 

Formes de 

pagament 

Pagament per 

Visa.  

Permet enviar un 

Mail a l‟empresa 

per concretar la 

forma de 

pagament. 

Shopify payment, 

Paypal,  

Amazon Pay,  

etc. 

Per Mail o per 

Whatsapp.  

Permet definir un enllaç 

per cada producte per 

vincular a una plana 

externa per fer el 

pagament. 

Back-end [1] El back-end és la 

pròpia aplicació 

mòbil. 

El back-end és la 

pròpia aplicació 

mòbil. 

El back-end queda fóra 

de l‟abast d‟aquest 

projecte. S‟encarrega 

de publicar la base de 

dades dels productes. 

Front-end [1] La interfície dels 

clients és una 

plana web. 

La interfície dels 

clients és una 

plana web. 

La interfície dels clients 

és la pròpia aplicació 

mòbil. 
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Característica Tienda Nube Shopify La meva aplicació 

(Apparticles) 

Comptes de 

client, històric de 

comandes 

Si, permet registre 

de clients. 

Si, permet 

registre de 

clients. 

No suportat. 

Gestió de 

comandes, 

estadístics de 

vendes, etc. 

Sí. Permet 

visualitzar històric 

de comandes. 

Sí. Permet 

visualitzar històric 

de comandes. 

No suportat. 

Gestió 

enviaments 

Mail entre el 

comprador i el 

venedor 

Si, gestió tarifes 

d‟enviament 

segons zones 

geogràfiques i 

segons el pes i 

dimensions dels 

paquets. 

No suportat. 

S‟han d‟entendre el 

venedor i el client. 

Il·lustració 3: taula comparativa de les característiques de l’aplicació amb altres 
aplicacions del mercat 
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2.1.3 Descripció (o funcionalitats) de l'aplicació objecte d‟aquest treball  
 

- Aquesta aplicació permet sincronitzar-se amb els sistemes d‟informació de qualsevol 

empresa. No es mantenen els productes a través de l‟aplicació. Cal desenvolupar un 

back-end que publiqui una base de dades amb els productes, les característiques i els 

labels en els diferents idiomes. 

- La interfície dels clients és una aplicació mòbil, això permet més fluïdesa i portabilitat 

que una plana web. 

- Permet definir tants idiomes com vulguem i traduir qualsevol label de l‟aplicació.  

També es poden traduir les dades dels productes. 

- Permet definir característiques a mida per cada producte. Les característiques poden 

ser de diferents tipus: de tipus text, numèric, llista, coordenades i enllaços. 

- Les característiques de tipus enllaç, permeten vincular els productes a planes 

externes des d‟on podem obtenir més informació sobre les mateixos o bé realitzar el 

pagament, etc. 

- Permet fer cerques i filtres dels productes segons les seves característiques. 

- Permet ubicar els productes al mapa. 

- Permet comunicar-se amb l‟empresa a través de Whatsapp ó per Mail.  

 

Avantatges/Novetats de l‟aplicació respecte de la competència 

 

- Permet sincronitzar-se automàticament amb els sistemes d‟informació de qualsevol 

empresa. Les demés aplicacions es basen en manteniment de productes manual. 

- Permet definir tants idiomes com vulguem. Permet traduir qualsevol label de 

l‟aplicació i també les dades dels productes. Les demés aplicacions no suporten multi 

idioma. 

- Permet característiques a mida per cada producte. Aquestes poden ser de diferent 

tipus: text, numèric, llista, coordenades i enllaços. Les demés aplicacions tenen 

característiques fixes i només permeten afegir-ne noves de tipus text. 

- La interfície amb les clients és una aplicació mòbil, això permet més fluïdesa i 

portabilitat que una plana web. 
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Inconvenients del la meva proposta respecte de la competència 

 

- No permet entrada manual de productes. Ens obliga a implementar un back-end. 

- No permet formes de pagament directes, com VISA, PayPal, etc. 

- Només permet compres des de l‟aplicació mòbil. No proporciona una plana web per 

fer les compres des d‟un PC. 

- No permet gestió de les comandes, estadístics de vendes, etc. Aquesta funcionalitat 

se suposa que l‟han de tenir els sistemes d‟informació de l‟empresa. 

- No suporta comptes de clients. Per tant, els client no poden veure el seu històric de 

comandes. 

 

 

Conclusions: 

Les alternatives del mercat, ofereixen solucions e-commerce desvinculades dels 

sistemes d‟informació de l‟empresa. El manteniment dels articles es realitza de forma 

manual. Aquest fet fa que siguin solucions més adequades per petites empreses amb 

poca quantitat i varietat d‟estoc. 

La meva aplicació trasllada la responsabilitat del manteniment dels articles a un back-

end. Les altes, baixes i modificacions es realitzen als sistemes d‟informació centrals de 

l‟empresa. El back-end s‟encarrega de publicar la base de dades per l‟aplicació mòbil. 

Aquest sistema fa que sigui una aplicació adequada per empreses que gestionen un 

gran volum de referències i que tenen molta variació en les mateixes.  

Per altra banda, les aplicacions del mercat, són molt rígides a nivell de definir 

característiques pels productes. En canvi l‟aplicació d‟aquest treball ofereix dinamisme 

en aquest aspecte, de manera que es pot adaptar millor a les especificitats de cada 

empresa. 
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2.1.4 Objectius i abast  
 

Objectius del projecte: [3] 

 

Implementar una aplicació mòbil que permeti crear una botiga virtual pels productes 

d‟una empresa. 

Aquesta aplicació es desenvoluparà exclusivament per la plataforma Android. 

Les dades dels productes s‟obtindran d‟una base de dades que estarà publicada en un 

lloc FTP. Cada cop que es publiqui una nova versió de la base de dades, es 

descarregarà.  

L„implementació del back-end, que s‟encarrega de crear i publicar la base de dades, 

queda fóra de l‟abast d‟aquest projecte. 

El model permetrà definir característiques pròpies per cada producte. 

Es podran fer filtres per les característiques dels productes. 

Es podran visualitzar els productes, les seves característiques, les seves  fotografies i 

també es podran ubicar al mapa.  

L‟aplicació permetrà múltiples idiomes. 

L‟usuari podrà posar-se en contacte amb l‟empresa per Mail o per Whatsapp. 

 

 

Abast del projecte: [3] 

 

S‟ha planificat el projecte segons les fases típiques d‟anàlisi, disseny i implementació. 

L‟abast del projecte queda reflectit en el següent pla de treball: 

 

1. Anàlisi de l’aplicació: 

 Identificar les funcionalitats de l‟aplicació. 

 Diagrames de fluxos d‟usuari. 

 

2. Disseny de l’aplicació: 

 

 Diagrama entitat-relació de la base de dades. 

 Arbre de navegació de les pantalles de l‟aplicació. 

 Disseny de prototips de les pantalles més importants (mockups). 
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3. Implementació de l’aplicació 

 

Constarà de 2 versions o entregables: 

 

Primer entregable: 

 Creació de la base de dades. 

 Interfície de la llista productes. 

 Interfície de detall d‟un producte. 

 Proves. 

 

Segon entregable (definitiu): 

 Interfície de filtre per característiques. 

 Interfície de visualització d‟imatges. 

 Procés de descàrrega de la base de dades per FTP. 

 Contacte amb l‟empresa per Whatsapp o Mail. 

 Proves. 

 

4. Documentació del treball. 
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2.1.5 Planificació 
 

S‟ha realitzat una taula amb la planificació estimada de les diferents fases del projecte. 

Per elaborar aquesta taula, s‟han tingut en compte les dates d‟entrega de les PACs i 

també el contingut de les mateixes. 

S‟ha dividit el projecte en 4 fases: anàlisi, disseny, implementació i documentació. 

Aquestes fases s‟han dividit en tasques. S‟ha planificat l‟esforç de les mateixes en 

intervals de temps de 7 dies aproximadament. 

Les proves i la documentació són tasques paral·leles a altres tasques del projecte. Per 

exemple, les proves dels entregables, estaran presents durant totes les fases de 

cadascun d‟ells. Les tasques de documentació estaran presents durant totes les fases 

del projecte. 

Tasca Inici Fi Dies

1.1 Anàlisi: Identificar funcionalitats 25/03/2019 01/04/2019 7

1.2 Anàlisi: Diagrames de flux 01/04/2019 08/04/2019 7

2.1 Disseny: Diagrama entitat relació 08/04/2019 15/04/2019 7

2.2 Disseny: Arbre de navegació 15/04/2019 22/04/2019 7

2.3 Disseny: prototips de pantalles més importants 22/04/2019 06/05/2019 14

3.1 Primer entregable: Creació de la base de dades 07/05/2019 12/05/2019 5

3.2 Primer entregable: Interfície de la llista productes 12/05/2019 19/05/2019 7

3.3 Primer entregable: Interfície de detall de productes 19/05/2019 25/05/2019 6

3.4 Proves 07/05/2019 25/05/2019 18

3.4 Segon entregable: Interfície filtre 25/05/2019 01/06/2019 7

3.5 Segon entregable: Interfície visualització imatges 01/06/2019 08/06/2019 7

3.6 Segon entregable: descàrrega de la bbdd per FTP 08/06/2019 15/06/2019 7

3.7 Segon entregable: Contacte amb l’empresa 15/06/2019 24/06/2019 9

3.8 Proves 25/05/2019 24/06/2019 30

4 Documentació del treball 01/04/2019 24/06/2019 84  

Il·lustració 4: Taula amb les tasques del projecte 

 

 
Il·lustració 5: diagrama de Gantt dea la planificació del projecte
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2.1.6 Diagrames de casos d‟us [4] 
 
He realitzat el següent diagrama de casos d‟us amb els escenaris que contempla  

l‟aplicació. 

 

 

Il·lustració 6: Diagrama de casos d'us 

 

L‟actor Usuari és qui instal·la l‟aplicació al dispositiu mòbil. Aquest actor pot realitzar 

les següents accions: 

Veure llista productes: Aquesta acció té com a extensió o part opcional, l‟acció “Filtrar 

productes”. 

 

Consultar producte: Aquesta acció inclou l‟acció “Veure llista productes”, ja que per 

consultar un producte, cal seleccionar-lo prèviament de la llista. També inclou l‟acció 
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“Consultar propietats”, “Consultar fotografies” i “Consultar ubicació al mapa”, ja que, 

sempre que consultem un producte veurem les propietats, les fotografies i la ubicació. 

 

Contactar amb l‟empresa: Aquesta acció pot ser una acció opcional de l‟acció  

“Consultar producte”, on l‟usuari contactaria amb l‟empresa interessant-se en un 

producte concret, o bé pot ser una acció realitzada per l‟usuari directament, sense 

referir-se a cap producte. 

 

Descarregar nova versió de base de dades: Aquesta acció la pot realitzar el sistema 

automàticament o be la pot realitzar l‟usuari sota demanda. Es tracta de descarregar 

una nova versió de la base de dades des de la ubicació FTP. Aquesta nova versió pot 

contenir canvis en els productes, en les propietats, noves fotografies. etc. 

 

Canviar idioma: Per canviar l‟idioma de l‟aplicació. 

 

L‟actor, Administrador, s‟encarrega de pujar les noves versions de la base de dades a 

la ubicació FTP.  
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2.1.7 Diagrama de fluxos d‟usuari 
 

 

Il·lustració 7: Diagrama de fluxos d’usuari 

 
S‟ha realitzat el següent diagrama de fluxos d‟usuari.  

L‟escenari d‟aquest diagrama, tracta d‟un l‟usuari que contacta amb l‟empresa per 

interessar-se en un producte. 

Com podem observar, l‟usuari entra a l‟aplicació, llavors, si hi ha una nova versió de la 

base de dades, aquesta es descarregarà automàticament. 

Després es mostra la llista de productes, obtinguda de la base de dades. Sobre 

aquesta llista, l‟usuari podrà fer filtres segons les característiques dels mateixos. 

Després, l‟usuari seleccionarà un producte de la llista. S‟obtindran totes les dades del 

mateix de la base de dades, aquestes dades poden ser, les característiques, les 

imatges o la ubicació. Tota aquesta informació es mostrarà per pantalla.  

Finalment, l‟usuari es posa en contacte amb l‟empresa a través de Whatsapp, de Mail 

o de telèfon, interessant-se pel producte que ha consultat.  
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2.2 Disseny 
 
2.2.1 Wireframes 
 

Els wireframes són versions senzilles de les interfícies de l‟aplicació.  

En aquests wireframes he obviat alguns aspectes visuals com les icones, etc. 

 

  

Il·lustració 8: wireframe llista de productes i menú 

 

Aquí podem veure el wireframe de la llista de productes de l‟empresa i també del menú 

lateral que apareix quan premem el botó de menú . 

Podem veure que el menú inclou les opcions per veure les dades de l‟empresa, per 

actualitzar la base de dades de l‟aplicació i també per sortir. 
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Il·lustració 9: wireframe dades de l'empresa i filtre 

 
A l‟esquerra hi ha el wireframe que mostra les dades de l‟empresa. Podem veure el 

nom, l‟adreça, els telèfons, l‟e-Mail i una descripció de l‟empresa. 

A la dreta hi ha el wireframe de la interfície de filtre de productes. A aquesta interfície 

accedirem amb el botó  de la pantalla de la llista de productes. Podem observar 

que, com que hem triat un producte de tipus Vehicle, podrem filtrar per les 

característiques pròpies dels vehicles: places, potència, etc.
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Il·lustració 10: wireframe detall de productes 

 
Aquests són dos exemples de wireframes de la pantalla de visualització del detall  dels 

productes. Hi ha 2 exemples, el primer per un producte de tipus vehicle, on es poden 

veure les seves característiques, com les places, la potència, etc. El segon és un 

producte de tipus Immoble, amb característiques com: dormitoris, banys, etc.  

A la part de sota de les 2 pantalles hi ha les imatges dels productes.  

A la part de dalt hi ha els enllaços per contactar amb l‟empresa a través de telèfon, 

whatsapp o e-mail. 
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2.2.2 Wireflows [5] 

 
Els wireflows incorporen fluxos d‟usuari als  wireframes. 

També he incorporat elements visuals, com icones o imatges de productes [6] etc. Per 

que s‟assemblin més a l‟aspecte final. 

  

 

  

Il·lustració 11: wireflows menú, llista de productes, filtre, dades empresa 

 
A dalt a l‟esquerra tenim la pantalla de la llista de productes.  

Cada producte té icones segons les seves característiques. Per exemple, l‟apartament 

Sol 1 té la icona de 1era línia de mar, de pàrquing, d‟ubicació i una que indica que 

disposa de fotografies. 
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Si l‟usuari prem el botó del filtre, anirem a una pantalla on podrem filtrar per les 

característiques del producte segons el seu tipus. Pel tipus de producte “Vehicle”, 

podem filtrar places, potència, etc. 

Si premem el botó del menú, es desplegarà el menú de l‟aplicació, on podem canviar 

l‟idioma, veure les dades de l‟empresa, actualitzar la base de dades o sortir. 

 

 

 
 

Il·lustració 12: wireflow detall de producte Cotxe 

 

Si polsem sobre un dels productes, anirem a una pantalla on veurem el seu detall de 

les seves característiques i les seves imatges [6]. Aquí veiem les característiques 

pròpies d‟un vehicle: places, potència, etc. El combustible és una característica de 

tipus llista (pot ser dièsel o benzina), cada element de la llista porta una icona.  

A dalt hi ha 3 botons per contactar amb l‟empresa referint-nos a aquest vehicle. 
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Il·lustració 13: wireframe detall de producte Immoble de lloguer 

 
Aquí hem seleccionat un producte de tipus “Immoble de lloguer”. 

Podem veure les seves pròpies característiques, com el nombre de dormitoris, els 

banys, si està en primera línia de mar o si té pàrquing. També podem veure a sota, 

una fotografia [6]  i la seva ubicació.
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2.2.3 Diagrama entitat-relació de la base de dades 

 

 

Il·lustració 14: diagrama entitat-relació 

 
El diagrama entitat-relació ens mostra les taules de la base de dades i la relació que hi 

ha entre elles. 

Les taules de la base de dades de l‟aplicació són les següents: 

La taula “emp” conté les dades de l‟empresa, com el nom, el telèfon, el mail, la 

ubicació o el seu logo. 

Una empresa pot tenir molts articles, representats a la taula “art”. 

Cada article pertany a un tipus (taula “artp”), per exemple, Vehicle o Immoble. 

Un article pot tenir varies imatges (taula “img”).  

Cada tipus d‟article pot tenir moltes característiques. La taula “car” és el mestre de les 

característiques, aquí definim el tipus de la característica, les unitats i la icona.  

La taula “cartp” defineix els tipus de les característiques. Aquestes poden ser: Sencer, 

Real, String, Llista i Coordenades. 

La taula “artpcar” defineix quines característiques té cada tipus d‟article. Per exemple, 

el tipus Vehicle pot tenir les característiques: places, potència, etc. En aquesta taula 

s‟indica l‟ordre d‟aparició de la característica i també si permetem fer filtres per la 

mateixa. 

La taula “artcarval” conté els valors de les característiques dels articles. Els valors 

poden ser de tipus string, o de tipus sencer. També informar 2 sencers per les 
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característiques de tipus coordenades (X,Y). Per exemple, per la característica 

“Numero de places” d‟un vehicle, el valor sencer podria ser 5. 

Les característiques de tipus llista, estan lligades a la taula “carlist”. Per exemple, la 

característica “combustible” dels vehicles, és de tipus llista i pot tenir els valors 

“Gasolina” i “Dièsel”. Cada valor de la llista pot tenir una icona associada. 

La taula “lang” representa els idiomes disponibles per l‟aplicació.  

La taula “lbllang” conté les traduccions per cada idioma. Aquí es poden traduir els 

valors dels registres de les taules, identificats pel nom de la taula, el nom del camp i 

l‟identificador del registre. En aquesta taula també es poden definir les traduccions pels 

strings de l‟aplicació, aquests strings, poden ser, per exemple, els títols de les 

interfícies, etc. 

 

El back-end ha de crear i informar aquesta base de dades. Podem afegir noves 

característiques i nous tipus de productes sense recompilar el programa. Només cal 

pujar una nova versió de la base de dades.  

 

Tot el contingut de l‟aplicació està traduït, tant les dades dels productes, com les seves 

característiques i també els labels de les interfícies de l‟aplicació. El back-end 

s‟encarrega d‟alimentar aquestes traduccions, de manera que es poden canviar els 

labels i incorporar nous idiomes sense recompilar el programa. 
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2.3 Implementació. 
 
2.3.1 Diagrama de classes 
 
Els diagrames de classes, ens serveixen per modelar l‟estructura que tindrà l‟aplicació 

al mapejar el sistema relacional. 

 
Aquest es el diagrama de classes que he implementat: 

 

 
Il·lustració 15: diagrama de clases 

 
Les classes del diagrama són les següents: 

La classe “Emp”, conté les dades de l‟empresa. L‟hem representat com una classe 

deslligada, per que no està continguda ni conté cap altra classe, sino, que es crea 

individualment quan obrim la interfície de les dades de l‟empresa. 

La classe "Art" representa els articles de l'empresa. Aquesta classe conté una llista 

d'Imatges (classe "Img") i una llista de característiques (classe "Car"). 

Les característiques tenen un camp anomenat "cartp", que determina el tipus. Una 

característica pot ser de tipus: "INT", "REAL", "TEXT", "XY" (localització) o "LIST" (llista 

de valors). 

Si la característica és de tipus "LIST", llavors contindrà una llista de valors, 

representats per la classe "CarList". 
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Per facilitar la gestió, si la característica és de tipus “LIST”, la classe Car contindrà un 

objecte de tipus CarList, anomenat "CarListSelected", que serà el valor seleccionat 

de la llista. 

La classe “Lang” conté els idiomes disponibles. L‟hem representat com una classe 

deslligada, per que es crida de manera individual quan mostrem la llista. 

La classe FilterCar no existeix físicament a la base de dades. Representa un filtre 

sobre una característica. El camp operationnum és la operació de comparació en el 

cas que el filtre sigui per una característica numèrica (“=”, “<=”, “>=”). 

La classe “FilterCarList” representa la llista de filtres que queda emmagatzemada en 

memòria i que es recupera quan tornem a entrar a la pantalla del filtre.  

No hem creat cap classe per la taula “lbllang” (taula de labels traduïts per cada 

idioma), per que tenim una funció que ens retorna la traducció d‟un label, llegint 

directament de la base de dades, sense carregar-la en cap objecte. 
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2.3.2 Implementació de les classes 
 
S‟ha desenvolupat una classe per a cada entitat  del diagrama.  

Les relacions de composició s'han implementat amb Llistes d'Objectes incloses a la 

classe.  

Per exemple, la classe Art, conté una llista de Objectes Car i una llista d'Objectes Img: 

 
public class Art { 
    // table art 
    public int id; 
    public int emp; 
    public int artp; 
    public String ref; 
    public String nom; 
    public String descr; 
 
    //table artp 
    public String artpnom; 
    public List<Car> cars; 
    public List<Img> images; 
 
    public int getId() { 
        return id; 
    } 
    ..... 
} 

 
 
 
2.3.3 Mapeig objecte-relacional  
 
La classe DatabaseHelper s'encarrega de llegir els registres de la base de dades i de 

carregar-los en classes.  

Hi ha una funció per a cada taula de la base de dades.  

Per a les classes que contenen altres classes, també recuperarem aquests objectes.  

Per posar un exemple, la classe Art, a part de recuperar els seus propis atributs, com 

que està relacionat amb les taules “car” i “img”, també recupera la llista d'objectes de 

tipus Car i la llista d'objectes de tipus Img: 
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public Art getArt(int idart){ 
    String sql = new String("" + 
    "SELECT art.Id, art.emp, art.artp, art.ref, art.nom, art.descr, artp.nom FROM art  inner                                         
join artp on artp.Id = art.artp WHERE art.Id=" + idart + " "); 
    Art art = null; 
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); 
    Cursor res = db.rawQuery(sql,null); 
    if (res.getCount() > 0) { 
        while (res.moveToNext()) { 
            art = new Art(); 
            art.setId(res.getInt(0)); 
            art.setEmp(res.getInt(1)); 
            art.setArtp(res.getInt(2)); 
            art.setRef(res.getString(3)); 
            art.setNom(res.getString(4)); 
            art.setDescr(res.getString(5)); 
            art.setArtpnom(res.getString(6)); 
            art.setCars(getCars(art.getArtp(), art.getId())); 
            art.setImages(getImages(art.getId())); 
        } 
    } 
    return art; 

} 
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2.3.4 Exemple de demostració del funcionament de l‟aplicació 
 
Un cop finalitzat el desenvolupament de l‟aplicació, mostrarem algunes captures de 

pantalla de les interfícies reals de la mateixa. També explicarem el contingut dels 

registres de la base de dades que hem fet servir com a demostració. 

 

El disseny visual de les interfícies reals segueix bastant fidelment el disseny realitzat 

als prototips. 

 

L‟exemple per demostrar el funcionament de l‟aplicació és una empresa fictícia 

anomenada “Immo Sol”, que ven 2 tipus de productes: Cotxes i Immobles. 

 
Pantalla de llista de productes: 
 

Aquesta pantalla ens mostra el llistat de productes de l‟empresa. 

Podem observar els següents elements: 

 

- Llista dels productes, amb el nom, la descripció i la seva primera imatge en miniatura 

(si en té). 

- A sota, hi ha la icona de la ubicació , en cas que el producte tingui una 

característica de tipus ubicació. 

 

- També hi ha fins a 5 icones per les 5 primeres característiques de tipus LIST, amb la 

imatge del valor seleccionat (en cas que el valor seleccionat tingui associada una 

imatge).  

 

Per exemple, podem veure que el primer apartament, té el logotip de la piscina , 

ja que té assignat el valor "SI" per aquesta característica i aquest valor té associat un 

logo. En canvi, el segon apartament no té piscina perquè té assignat el valor "NO" per 

aquesta característica i aquest valor no té logo assignat. 
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Il·lustració 16: demo llista de productes 

 
A continuació mostrem els registres d‟algunes de les taules perquè s'entengui millor el 

funcionament de l‟exemple: 

 

Podem veure el contingut de la taula car.  

La característica 17 és la Piscina, la qual és de tipus LIST (llista de valors).  

La característica 11 "Ubicació" és de tipus XY, ja que són coordenades del mapa. 

 

Il·lustració 17: registres tauka car 
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La taula carlist conté els valors possibles d‟ una característica de tipus LIST. En 

aquest, cas, la característica "Piscina" (id = 17), pot prendre els valors "NO" o "SI" i 

aquest últim valor té associat una icona: 

 

 
Il·lustració 18: registres taula carlist 

 
La taula artcarval conté els valors de les característiques d‟un article.  

A la imatge de sota, podem veure que el primer apartament (id=3), per la característica 

17 (piscina) té el valor valinum1 = 1 (és a dir SI). Això significa que té piscina. Com 

que aquest valor té icona (a la taula carlist), aquesta apareix a la llista de 

productes . 

La característica 11 són las coordenades del mapa, per això, el primer apartament té 

la icona . Les coordenades s‟informen als camps valnum1 i valnum2. 

 

Il·lustració 19: registres taula artcarval 
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Pantalla de detall de productes: 

 

Per accedir al detall d‟un producte, polsarem a sobre d‟un producte de la llista. 

A l‟exemple hem creat 2 tipus de producte: “Immoble de lloguer” (id=1)  y “Cotxe” 

(id=4) 

 
Il·lustració 20: registres taula artp 

 
Cada tipus de producte tindrà unes característiques pròpies, definides a la taula 

artpcar: 

 
 
Il·lustració 21: registres taula artpcar
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Menú de l’aplicació 

 

Ubicat a la barra superior esquerra de la llista de productes. 

 

Il·lustració 22: demo menu 1 

 
La opció “Actualitzar informació” no està implementada. 

 

Si seleccionem “Dades de l‟empresa” anirem a una pantalla on es mostren les dades 

de l‟empresa: 

  

 

Il·lustració 23: demo menú i dades empresa
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A sota podem veure captures de la pantalla del detall d‟un producte de cadascun dels 
2 tipus. Podem observar que cadascú té les seves pròpies característiques i icones: 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 24: demo detall de productes
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A la part de dalt, si premem el botó del correu  , enviarem un coreu a la empresa 
adjuntant el codi i el nom de la referencia del producte: 

Si premem el botó de telèfon , trucarem a la empresa. 
 

Si premem sobre la característica de la Ubicació  (si en té), llavors s‟obrirà 

la web de Google Maps amb la ubicació del producte. 

 

 
 

Il·lustració 25: demo maps 
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2.3.5 Multi idioma 
 
S‟ha implementat la funcionalitat multi idioma. 

Els idiomes es defineixen a la taula “lang”.  

 
Il·lustració 26: registres taula lang exemple traducció característica 

 
El contingut multi idioma es defineix a la taula “labellang”. 

Es tradueix tot el contingut: registres de taules i etiquetes de l‟aplicació. 

 

Exemple de definició multi idioma d‟una característica: 

Per vincular-los, indiquem el nom de la taula, el seu id i el nom del camp de la taula. El 

camp label conté el text traduït.  

La imatge de sota es correspon amb la traducció del camp “nom” de la taula “car” amb 

id=4: 

 

Il·lustració 27: registres taula labellang exemple traducció característica 

 
Aquest és el registre de la taula car, a la que es refereix la traducció anterior: 

 

Il·lustració 28: registres taula car exemple traducció característica 
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Exemple de definició multi idioma d‟una llista de característiques:  

 

Il·lustració 29: registres taula lang exemple traducció llista 

 
Aquest és el registre de la taula carlist a la que es refereix la traducció anterior: 

 

Il·lustració 30: registres taula carlist exemple traducció llista 

 
Exemple de definició multi idioma de l‟etiqueta “llista_productes” de la interfície:  

 

Il·lustració 31: registres taula lang exemple traducció etiqueta 
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Per canviar l‟idioma ho farem des de la barra de menú de la plana del llistat de 

productes. L‟idioma seleccionat queda indicat a la mateixa barra: 

 

Il·lustració 32: demo canvi idioma 

 
A continuació, podem veure la pantalla de detall d‟un producte en català i en castellà.  

A partir de les dades de la tabla “lbllang” s‟han traduït les etiquetes i les 

característiques de l‟article. També els valors de les característiques de tipus llista com 

“Tipo inmueble”. 

 
 

 
 

  

Il·lustració 33: demo multiidioma detall de producte 
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També s‟ha traduït la informació del menú i la interfície de les dades de l‟empresa: 

  

 

 

 

  

 Il·lustració 34: demo multiidioma menú i dades empresa
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2.3.6 Filtre 
 
S‟ha implementat una pantalla per poder filtrar per les característiques dels productes. 

S‟accedeix amb el botó  de la part superior de la plana de la llista de productes. 

Podem filtrar per qualsevol característica de l‟article. 

 
Il·lustració 35: demo filtre 1 

 

 

Primer, cal seleccionar el tipus de l‟article. 

 

 

 

 

Després, apareixeran a sota totes les 

característiques d‟aquest tipus d‟article.  

En aquest exemple, apareixen les 

característiques del tipus “Immoble de 

lloguer”. 
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Il·lustració 36: demo filtre 2 

 

  

 

Exemple de filtre per una  característica de tipus 

llista. 

 

 

 

Exemple de filtre per una  característica de 

tipus sencer. Podem triar els operadores de 

comparació per fer la cerca: >=, = ó <= 

 

 

Per filtrar cal prémer el botó FILTER 
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Resultat d‟aplicar el filtre anterior Si tornem a entrar al filtre, es torna a 

recuperar el filtre aplicat anteriorment. 

 

   

Per netejar el filtre, cal prémer el botó RESET 

Il·lustració 37: demo filtre 3
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2.3.7 Visualització amb diferents dispositius 

 
Per demostrar que es visualitza correctament amb diferents resolucions i densitats de 

pantalla. 

Dispositiu NEXUS S API 28 4 polzades 480x800 hdpi: 

Il·lustració 38: demo dispositiu 1 
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Dispositiu Píxel 2 XL API 28 5,99 polzades 1440x2880 560 dpi: 

 
Il·lustració 39: demo dispositiu 2 
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3. Conclusions 

 

Conclusions del treball: 

 

En general, estic bastant satisfet amb el resultat de la eina desenvolupada. 

L‟objectiu principal era fer una eina genèrica, adaptable a la diversitat de productes de 

qualsevol empresa. 

S‟ha aconseguit una eina capaç d‟emmagatzemar productes i característiques de tot 

tipus i de traduir a qualsevol idioma qualsevol contingut de l‟aplicació. També ens 

permet realitzar filtres per qualsevol de les característiques que hem definit.  

Aquesta eina ens permet canviar els productes, les característiques, els idiomes i les 

imatges, sense haver de re compilar codi. Aquest fet proporciona molta potència i 

adaptabilitat. 

A nivell d‟interfície, l‟objectiu era que s‟adaptés a totes les pantalles possibles, cosa 

que també s‟ha aconseguit. 

 

Anàlisi de la planificació i de la metodologia: 

 

S‟ha seguit bastant fidelment la planificació establerta. Per tant, en aquest sentit, el 

resultat també ha estat satisfactori. 

A nivell de consecució dels objectius plantejats, s‟han assolit pràcticament tots.  

L‟únic objectiu que ha quedat pendent ha estat el desenvolupament del mòdul de 

sincronització de la base de dades i de les imatges. Aquest objectiu es va descartar 

per no tenir massa rellevància en el resultat final. 

 

La metodologia que s‟ha seguit per desenvolupar aquest treball ha estat un procés de 

desenvolupament àgil, basat en l‟assoliment de petites versions o entregables, els 

quals comencen incorporant les funcionalitats més bàsiques i van afegint funcionalitats 

successivament.  

En aquest cas, s‟han desenvolupat 2 versions. 
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Línies de treball futur que han quedat pendents 

 

Tal com s‟ha explicat anteriorment en aquest treball. Hi ha varies línies de treball 

obertes de cares a acabar de desenvolupar aquest producte: 

 

o Queda pendent el mòdul de sincronització de l‟aplicació amb les dades 

publicades. Encarregat de detectar si hi ha una nova versió disponible i de 

descarregar la base de dades i les imatges del servidor FTP.  

Aquest mòdul formava part de la planificació inicial, però es va descartar. 

 

o Queda pendent el desenvolupament del back-end, encarregat de crear, 

emplenar i publicar la base de dades i les imatges en un servidor FTP. 
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6. Annexes 

 

Per que funcioni correctament l‟aplicació, es necessari copiar la base de dades a la 

ubicació: 

//data/data/apparticles.apparticles/databases/apparticles.db 

 

Y les imatges a la ubicació: 

 

//data/data/apparticles.apparticles/images/ 

 

D‟aquesta manera, simularem que les hem descarregat del FTP: 

 

 

Il·lustració 40: ubicació de la base de dades i de les imatges de demo 

 
La base de dades i les imatges estan ubicades a la carpeta \app\fitxers del zip de 
l‟entrega del treball: 

 


