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1 Introducció 

Aquest projecte s’ha realitzat sota un conveni de cooperació entre la universitat UPC 

(Universitat Politècnica de Catalunya) i l’empresa VGG Aplicaciones S.C.P. 

Es pretén  desenvolupar una aplicació mòbil, multi plataforma, per poder controlar les 

expedicions definides per una altre aplicació ja existent de l’empresa, appia.TRANS. 

Es realitzarà també un servei web que actuarà com a traductor entre les múltiples 

plataformes i l’aplicació appia.TRANS. 

 

1.1 Estructura de la memòria 

En aquesta memòria trobarem des de els requisits i especificació del projecte fins al 

disseny, desenvolupament i testeig del mateix. La introducció i la visió global són 

comuns, mentre que després es separen les dues parts diferenciades que comprenen 

el servei web i l’aplicació mòbil. En cada un dels dos blocs trobarem els requisits, 

l’especificació, els casos d’us, el disseny, la implementació d’algunes funcionalitats i les 

proves. Al final trobarem l’anàlisi econòmic, les conclusions i la bibliografia emprada 

per a la realització d’aquest projecte. 
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1.2 Empresa 

L’empresa VGG Aplicaciones S.C.P es troba en el grup de les pymes  peque a y 

mediana empresa) amb un total d’onze treballadors i un centenar i mig de clients. 

Fundada al 1994, la principal font d’ingressos recau en el lloguer i el suport a l’aplicació 

appia.ADP. Aquesta aplicació s’utilitza per la gestió i la facturació de magatzems. 

Permet un control dels estocs, càlcul de reaprovisionament, facturació de serveis, 

picking i etiquetat, entre d’altres. 

 

Aquesta aplicació rep el suport d’altres aplicacions satèl·lit com appia.TABULA, 

encarregada de l’automatització de tasques, o appia.RF (Radio freqüència). Una nova 

aplicació posada en marxa a mitjans de 2012 és appia.TRANS. Aquesta aplicació avalua 

sistemàticament els preus de diferents agències de transport i proposa la millor opció 

basant-se en criteris i restriccions com tipus de servei (exprés/estàndard) o de 

producte (paquets/palets). També es pot utilitzar per transports amb mitjans propis. 

 

L’aplicació appia.Mobile (contingut principal d’aquest PFC) cobreix la necessitat 

d’alimentar i monitoritzar les dades tractades per Appia.Trans a l’entrega de 

material. L’aplicació serà principalment emprada per transportistes. La manera de 

procedir serà la següent: A l’inici del dia el conductor arriba al magatzem i en el 

terminal mòbil disposa de la informació dels paquets que ha de recollir. Aquests 

paquets formen el que anomenarem expedicions. A la pantalla veu tots els detalls 

de cada expedició, així com el lloc d’entrega. 

 

Durant la realització de les entregues al llarg del dia el receptor dels paquets signa en 

el terminal i introdueix dades com DNI i nom. També es contempla l’escenari on 

l’entrega no es pot realitzar. 

 

L’aplicació té la possibilitat de treballar de forma desconnectada, és a dir, 

emmagatzema les expedicions entregades per enviar-les un cop es disposi de 

connectivitat a la xarxa GSM o wifi(802.11b/g/n). 
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1.3 Visió global 

El projecte consisteix en el disseny i implementació d’una aplicació mòbil per recollir 

dades per a una altra aplicació d’escriptori (appia.TRANS). 

 

El projecte es pot dividir en dues parts, on una d’elles pren major importància que 

l’altra. D’una banda trobem l’aplicació mòbil, que serà la major part del projecte, i de 

l’altra banda trobem un servei web que és necessari per la transmissió de dades entre 

l’aplicació mòbil i l’aplicació d’escriptori ja existent. 

 

Un dels objectius d’aquest projecte és un ràpid desenvolupament i de baix cost, pel 

que s’ha optat per utilitzar un framework anomenat PhoneGap que permet codificar 

l’aplicació mòbil en un entorn web i posteriorment difondre’l per diverses plataformes 

com Windows Phone, iOS i Android. El perquè de l’elecció d’aquest framework es 

detalla més endavant. 

 

D’altra banda, el servei web actuarà de pont entre l’aplicació de l’empresa 

appia.TRANS i l’aplicació mòbil appia.Mobile. El principal motiu d’aquest servei web és 

la diferencia de plataformes: l’aplicació appia.TRANS és una aplicació d’escriptori 

implementada en Visual Basic, mentre que appia.Mobile és una aplicació mòbil 

executada en una plataforma independent. Aquestes diferències donen peu a un 

servei web que actua com a intermediari amb un mínim processament de les dades. 

 

La següent figura mostra l’arquitectura del sistema. 
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Aquest sistema s’instal·larà a l’operador logístic. L’operador disposarà de l’aplicació 

d’escriptori appia.TRANS, amb la qual especificarà les expedicions a realitzar per cada 

usuari, que coincideixen amb els conductors de cada transport. appia.SERVER és 

només el servei que hi ha per sota d’appia.TRANS i el que farem servir per accedir a les 

dades necessàries des del servei web. 

 

La comunicació s’iniciarà sempre des dels dispositius mòbils. Aquests iniciaran sessió al 

servei web, i aquest alhora a appia.TRANS mitjançant appia.SERVER. Són els dispositius 

mòbils els que descarregaran les expedicions del dia o acumulades i les mostraran a 

l’usuari. Quan l’usuari les validi o les processi d’alguna manera, els dispositius enviaran 

aquesta informació al servei d’appia.TRANS. 
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2 Objectius 

2.1 Definició d’objectius 

El principal objectiu d’aquest projecte és omplir el forat que queda en l’escenari 

detallat anteriorment. L’empresa VGG disposa del software per mantenir un control 

logístic del magatzem (appia.ADP) i ara també un control sobre els transports a 

realitzar. Falta doncs l’eina mòbil que permeti finalitzar l’automatització de tot el 

procés, tancar el cicle d’alguna manera. El control dins el magatzem el porta 

appia.ADP, de portes enfora tenim appia.TRANS, i appia.Mobile dona un feedback al 

software appia.TRANS. 

 

El sistema haurà de cobrir els següents objectius: 

 Sistema de ràpid desenvolupament 

 Baix cost de desenvolupament 

 Sistema multi plataforma 

 Modificar el mínim possible les aplicacions existents 

 Compatibilitat amb el sistema actual d’usuaris 

 Manegar les expedicions d’appia.TRANS 

o Mantenir un control de les expedicions a realitzar 

o Entregar de forma total o parcial una expedició 

o Controlar una expedició rebutjada 

o Afegir imatges a les expedicions 

o Treballar de forma desconnectada 

 Possibilitat d’extendre les funcionalitats de forma senzilla 
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2.2 Quins objectius no ha de complir el sistema 

D’entrada es va debatre força el tema de la seguretat. Però finalment es va decidir no 

incloure-la en aquest projecte, almenys no de forma explicita. 

 

De la mateixa forma que la resta d’aplicacions de l’empresa, la seguretat s’ha d’afegir 

com una capa per sobre del sistema actual. La seguretat que incorpora el sistema es 

redueix al control dels usuaris i a les funcionalitats que tenen accés. 

 

El sistema però, no haurà de preocupar-se de connexions segures amb certificats SSL, 

encriptació de dades, registres d‘accés etcètera. Aquest nivell de seguretat seria 

innecessari per alguns dels clients i incrementaria el cost del producte. 

 

Molts dels clients de l’empresa son prou petits per no requerir aquest nivell de 

seguretat i altres en canvi son prou grans per imposar el seu propi sistema de 

seguretat. D’altra banda moltes de les dades no son prou valuoses, o per si soles, prou 

perilloses com per requerir obligatòriament un sistema d’encriptació. 

 

El sistema de totes formes esta dissenyat per poder afegir seguretat en cas de 

necessitat, mitjançant comunicacions segures entre els terminal i el servei web, així 

com mantenint un registre de connexions per usuari i data en tot moment. 

 

3 Distribució de tasques al llarg del temps 

A continuació, ajudant-me del diagrama de Gantt, faré un recorregut per cada una de 

les tasques més important dutes a terme al llarg del projecte. 
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3.1.1 Diagrama de Gantt 
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3.1.2 Preparació de l’entorn 

La preparació de l’entorn ha portat al voltant d’una setmana. L’empresa VGG a proveït 

a l’autor d’aquest projecte amb un portàtil, el propòsit del qual és tant la feina del dia 

a dia com la realització d’aquest projecte. 

 

Realment hi ha hagut dues fases de preparació de l’entorn, però la segona va ser tan 

poc temps que he decidit no mencionar-la en el Gantt. 

 

En la primera fase es va procedir a netejar l’ordinador d’aplicacions antigues, i realitzar 

les actualitzacions del sistema operatiu, Windows Vista. En aquesta primera fase, amb 

l’ajuda de l’equip de desenvolupament, també es va procedir a posar la maquina en un 

domini de treball ja existent a l’oficina i de configurar tant la xarxa wifi com via 

ethernet. 

 

Durant aquests dies també es va instal·lar l’entorn de treball propi de VGG, és a dir, les 

eines necessàries per la feina dins VGG: visual Studio 2010, SQL server, així com tota la 

suite Appia i vggADP, vggRadio, vggTabula, etcètera. 

 

D’entrada també es van instal·lar entorns de desenvolupament com Eclipse,  Windows 

Phone SDK i Android SDK, tot i que encara no es sabia cert com s’anava a desenvolupar 

l’aplicació mòbil. 

 

La segona fase es va dur a terme cap al setembre, i va consistir en actualitzar la versió 

del sistema operatiu, passant de Windows Vista a Windows 8. Es va proposar a alguns 

dels treballadors actualitzar a Windows 8 per tal de començar a fer testeig de la suite 

APPIA i les aplicacions vggADP, vggRadio, etcètera. Com l’ordinador anava una mica 

lent, i molts cops executar emuladors era un suplici, vaig optar per provar Windows 8. 

L’actualització consistia en un executable que mantenia la majora de programes ja 

instal·lats, així que en cosa d’un parell de dies l’ordinador ja estava totalment operatiu 

amb molt poca feina per la meva part. El rendiment del portàtil amb la nova versió va 
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millorar, i conseqüentment també ho va fer el desenvolupament del projecte, que ara 

és més còmode. 

 

3.1.3 Plantejament del projecte (Àmbit, planificació, ...) 

El plantejament del projecte es va dur a terme durant les primeres setmanes del 

projecte, i la primera setmana es va solapar amb la preparació de l’entorn. 

 

Mitjançant reunions amb el gerent de l’empresa i l’equip de desenvolupament es va 

acotar quin seria l’àmbit del projecte, així com una previsió del temps que 

comportaria. Sent totalment conscients que aquest projecte seria un projecte final de 

carrera em van donar moltes facilitats respecte a temps d’entrega, hores a dedicar, 

etcètera.  

 

El projecte es portaria com un projecte final de carrera amb una data de finalització 

acordada a principis d’any, gener o febrer de 2013, coincidint amb la durada del 

conveni de pràctiques amb la universitat. Un cop finalitzat aquest projecte com a PFC, 

seguiria en l’empresa com un projecte més.  

 

Un dels avantatges del projecte és que no depèn de forma molt directa amb la resta 

d’aplicacions de l’empresa, i per tant, la velocitat de desenvolupament dels altres 

projectes no ha afectat gaire al desenvolupament d’aquest PFC. 

 

Respecte l’àmbit del projecte,  va quedar clar d’entrada què faria falta. L’empresa 

disposa d’una aplicació pel control dels transports (appia.TRANS) i volen una aplicació 

mòbil per tancar el cicle i portar un control de les expedicions entregades. Per tal de 

poder comunicar l’aplicació mòbil amb l’aplicació existent, appia.Trans, necessitem 

alguna plataforma. I ja sigui per la comoditat o perquè ja s’ha fet servir anteriorment 

en l’empresa aquest mètode, es va optar per un servei web. Aquest servei web 

aconsegueix que no s’hagi de fer gairebé cap modificació en l’aplicació existent i que 

sigui força senzill realitzar una comunicació des del mòbil. Altres opcions que s’havien 
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posat sobre la taula era la d’intercanvi de fitxers, però de seguida es va veure que el 

servei web era millor solució, sobretot quan hi ha xarxes pel mig. 

 

També es va acordar que l’aplicació mòbil hauria de ser portable a varies plataformes, 

però que d’entrada ens centraríem en Android i iOS. El projecte suposaria no només el 

disseny, sinó també la implementació com a producte final, és a dir, en condicions de 

promocionar-lo i fer una prova pilot amb algun client existent. 

 

Resumint: es va decidir que s’implementaria una aplicació mòbil per Android i iOS i el 

servei web per comunicar-la amb l’aplicació appia.Trans. L’equip de desenvolupament 

juntament amb mi faríem les modificacions necessàries en l’aplicació appia.Trans, amb 

un termini molt estirat que comptava amb uns 6 o 7 mesos. 
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3.1.4 Cerca, anàlisi i comparació del framework mòbil 

La cerca del framework pel desenvolupament de l’aplicació mòbil va portar unes 3 

setmanes des del plantejament del projecte. De totes formes, al final d’aquestes tres 

setmanes ja es començaven a provar el potencial que oferia i què faria falta per a la 

seva utilització. 

 

Com s’ha dit anteriorment, un dels objectius del projecte consisteix en un ràpid 

desenvolupament i de baix cost. A més, interessa dissenyar i implementar l’aplicació 

mòbil una única vegada i desprès portar-la a la resta de plataformes. D’aquesta forma 

no nomes la implementació inicial, sinó totes les possibles actualitzacions, no s’han de 

repetir per cada una de les plataformes, i l’aparició d’una plataforma nova no implica 

l’inici des de zero del projecte, sempre i quan el framework s’adapti a aquesta nova 

plataforma. 

 

La manera de solucionar aquesta heterogeneïtat en les aplicacions mòbils, doncs, 

consisteix en trobar una eina que permeti desenvolupar l’aplicació en un entorn definit 

portable a altres plataformes. Aquest entorn definit és el que anomenem framework. 

 

Avui dia, i cada cop més, estan apareixent noves eines que permeten solucionar aquest 

problema. De fet, el més probable és que des de l’inici d’aquest projecte fins al final 

n’aparegui alguna que encara no està disponible. S’ha de fer un estudi detallat de les 

que tenim disponibles en aquest moment i decidir-nos per una. Comprovar que 

compleix els objectius que ens proposem i que tindrà una continuïtat suficient i una 

comunitat prou àmplia per trobar suport, així com actualitzacions i reparació d’errors. 

 

No interessa un framework que sabem que en pocs dies serà reemplaçat per un de 

nou o que deixarà de tenir suport. Per tant, marques importants com Adobe en aquest 

sentit donen confiança en l’elecció d’un framework. 
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Els principals requisits que demanàvem son els següents: 

 Gratuït o un cost molt baix. 

 Que ofereixi un desenvolupament relativament senzill, o fàcil d’aprendre. 

 Que suporti les principals plataformes del mercat, Android i iOS segur, i a més 

Windows Phone, Blackberry, Symbian, WebOS, Bada, etcètera. 

 Que disposi d’una comunitat força gran, per poder buscar ajuda per Internet. 

 

A més ha de cobrir les necessitats bàsiques de l’aplicació. Aquestes necessitats s’han 

definit durant el plantejament del projecte. Algunes d’elles son: 

 Emmagatzematge de fitxers 

 Utilitzar la càmera del mòbil per prendre imatges i guardar-les. 

 Accedir al suport per geo-localitzar el dispositiu. 

 Possibilitat de localització (multi idioma). 

 Enviar i rebre dades contra un servei web de forma cross domain. 

 Mitjançant una pantalla tàctil poder capturar una signatura. 

 Treballar de forma desconnectada (offline). 

 

A Internet podem trobar un conjunt prou gran d’entorns, que vam descartar 

mitjançant aquests requisits, i a partir d’aquí amb un grup de dos o tres entorns vam 

fer algunes proves d’instal·lació i vam buscar referències per Internet per trobar el que 

ens aniria millor. 

 

Els últims tres entorns pels quals ens vam decantar son: 

 Appcelerator Titanium 

 PhoneGap 

 AppFurnace 

 

La resta d’entorns els vam anar descartant en funció del preu, les plataformes que 

suportaven i la manera d’implementar l’aplicació. Desprès, AppFurnace el vam 

descartar ja que els altres dos oferien les mateixes eines de forma gratuïta. I entre 

Appcelerator i PhoneGap vam veure que PhoneGap acabava de ser comprada per 
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Adobe i que estava en continu creixement. De fet durant la cerca del framework la 

versió de PhoneGap que testejàvem va canviar un parell de vegades. A més incloïa més 

plataformes que la resta i la manera d’implementar l’aplicació consistia en programar 

com si es tractés d’un lloc web. També tenia el suport de la “Apache Software 

Foundation” i conjuntament amb la resta de l’equip vam estar un parell de setmanes 

fent algunes proves bàsiques. 

 

Un cop decidit l’entorn es va posar en coneixement de tot l’equip i el gerent per donar 

el vist i plau. 

 

Així doncs ens quedàvem amb PhoneGAP. Aquest entorn funciona de la següent 

manera: L’aplicació es programa idènticament a com es faria un lloc web, amb algunes 

excepcions. PhoneGap és un petit servidor de pàgines web programat en cada una de 

les plataformes: Android, iOS, Blackberry, etcètera. Per tant l’aplicació s’executa en un 

servidor web dins el dispositiu mòbil, el que permet utilitzar l’aplicació encara que no 

es disposi d’Internet, ja que l’aplicació en si es una web dins del servidor en el mòbil. 

 

Aquest servidor disposa d’algunes pàgines (llibreries) ja programades que donen accés 

a funcions com la càmera, l’acceleròmetre, o l’accés a un sistema de fitxers 

implementat pel propi PhoneGap. D’aquesta manera, implementant una única pàgina 

web, aquesta es pot portar a diferents servidors web (PhoneGap en diverses 

plataformes) sense realitzar gairebé cap modificació. De totes formes, al final sempre 

s’ha de fer alguna petita modificació, ja que les llibreries no ofereixen les mateixes 

funcionalitats per a totes les plataformes. Per exemple, el sistema de geo-localització 

existeix tant en Android com en iOS, i per tant és transparent a l’aplicació com es crida 

i com es fa servir. En canvi, el sistema de fitxers no ofereix les mateixes operacions en 

les dues plataformes i, per tant, s’ha de modificar en el moment de portar l’aplicació a 

una plataforma diferent. 

 

Aquest sistema implica que no es pot desenvolupar l’aplicació en una plataforma 

neutra, sinó que s’ha de decidir una en concret i després portar-la a la resta. A l’inici 
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del projecte encara no estàvem donats d’alta com a Apple developers, necessari per 

poder fer proves en iPhones, però en canvi es podien fer proves sense cap problema 

en Android. I és per aixó que la majoria del projecte s’ha dut a terme en Android i 

després s’ha portat a iOS. També s’hagués pogut implementar el projecte com si es 

tractés només d’una web, però aixó limitava molt l’ús de les funcionalitats concretes 

d’un dispositiu mòbil, com ara la geo-localització, la utilització de la càmera o la 

orientació del dispositiu, vertical o horitzontal. 

 

A mesura que es feien proves i que quedava cada cop més clar quin entorn faríem 

servir es van començar a estudiar les eines que farien falta per desenvolupar aquesta 

aplicació: jQuery, javascript, html5 i CSS. 
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3.1.5 Estudi de Html5, Javascript, JQuery, JQuery mobile, CSS 

L’estudi de les eines per fer servir el framework, d’ara endavant PhoneGap, es va dur a 

terme les primeres setmanes de juliol. Així és com queda reflectit en el Gantt, tot i que 

aquest estudi va ser molt intensiu aquestes setmanes i més lleuger durant la resta del 

projecte. A mesura que anaven sorgint nous dubtes anava aprenent noves solucions. 

 

Com hem vist anteriorment, PhoneGap ens permet crear l’aplicació mòbil com si d’una 

pàgina web es tractés. Però aquesta pàgina web, per tal de donar una imatge 

d’aplicació mòbil, ha de ser dissenyada amb aquesta intenció. Per fer aixó més còmode 

s’han utilitzat les següents eines: html5, javascript i jQuery mobile. 

 

Amb una pàgina estàtica o un conjunt de pàgines hauríem tingut prou per poder fer 

una aplicació mòbil, però descartaríem qualsevol interactivitat dinàmica amb la 

interfície i qualsevol mena de tasca en segon pla, com ara enviar o descarregar dades. 

Javascript és el llenguatge de programació web que ens permet donar aquest grau de 

fluïdesa i realització de tasques en segon pla. El servidor que implementa PhoneGap en 

el dispositiu mòbil és capaç de processar i executar els scripts programats mitjançant 

javascript i inserits dins d’una web.  

 

Aprofitant que ens podem valdre de javascript, utilitzarem una de les moltes eines 

gratuïtes que trobem per Internet per estalviar-nos feina en el moment de programar 

les pantalles de la nostre aplicació, jQuery, jQuery mobile. 

 

Què és i per què fem servir jQuery mobile? Una alternativa que vam estar provant, 

molt similar a jQuery , és Sencha Touch, però finalment, degut a que jQuery mobile és 

gratuït i la comunitat és molt amplia, ens vam decantar per jQuery mobile. 

 

jQuery és una llibreria implementada en javascript amb el propòsit de facilitar la 

programació amb aquest llenguatge. Està composat per diversos elements, cada un 

enfocat a resoldre un problema, per exemple enviament i rebuda de dades, dibuix de 

gràfics, elements dinàmics a la pantalla, detecció de l’entorn on s’està executant, 
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etcètera. Inclou un sistema de plugins que permet instal·lar característiques que no 

porta de sèrie o que algun tercer ha desenvolupat. Per donar un exemple ràpid: 

l’aplicació és multi idioma, però no perquè estigui implementada en diversos idiomes, 

sinó perquè utilitza un plugin de tercers per traduir de forma dinàmica cada pàgina a 

l’idioma sol·licitat. L’enviament i recepció de dades també està manegat per jQuery, 

així com la cerca dins l’aplicació o la comprovació d’accés a Internet. 

 

jQuery està enfocat directament a aplicacions web, i d’aquí ha sorgit jQuery mobile, 

que esta enfocat al desenvolupament d’aplicacions web per ser visualitzades en un 

dispositiu mòbil. Algunes de les diferències les trobem, per exemple, en la mida de la 

pantalla, la detecció de l’orientació del terminal, les facilitats per treballar de forma 

desconnectada, etcètera. 

 

HTML5 és la base on es sustentarà la pàgina web, i aprofitarem algunes de les eines 

molt interessants que ofereix aquesta nova versió 5, com ara la geo-localització o un 

sistema de fitxers propi, perfecte per emmagatzemar dades quan l’aplicació no disposi 

d’Internet. 

 

La principal diferència entre l’hmtl5 i l’html4 recau en l’estandardització entre els 

navegadors, la velocitat de processament i el conjunt de noves eines de les que 

disposa. Respecte al tema del navegador, no ens caldrà preocupar-nos, ja que 

PhoneGap implementa, així com el servidor, el navegador, i per tant serà el mateix 

independentment de la plataforma mòbil on s’executi. 

 

Al llarg de la carrera gairebé mai he emprat el llenguatge de programació javascript i 

molt menys les eines jQuery o jQuery mobile. Aquestes, sent noves per mi, han suposat 

un cert temps d’aprenentatge i estudi. Html5 és gairebé idèntic a html4 en la seva 

forma més bàsica, i només les noves eines han portat més feina de l’esperada. 



 Aplicació mòbil i servei web per la recaptació de dades en el sector de la logística 

 

  
21 

 

  

L’estudi ha consistit bàsicament en la consulta, a través d’Internet i de forma física, 

dels següents llibres, i de la cerca de tutorials i guies a Internet. 

 jQuery Mobile: Up and Running - O'Reilly Media 

 jQuery Mobile - O'Reilly Media 

 Using the HTML5 Filesystem API - O'Reilly Media 

 

D’aquests llibres s’han consultats alguns fragments a Internet i sol·licitant els llibres a 

diferents biblioteques. 

 

L’estudi no ha estat complicat, ja que es tracta d’un llenguatge molt semblant a 

d’altres utilitzats a la universitat, però ha fet falta dedicar-hi un temps, especialment al 

tema de depurar el codi, ja que no incorpora moltes eines per fer-ho. La manera 

d’estudiar  va ser solucionant un a un la majora dels requisits de l’aplicació, fent 

exemples petits o altres exemples ja existents similars i cercant a fòrums d’Internet 

solucions puntuals als problemes que anaven sorgint, per exemple, com s’accedeix a la 

posició 3 d’una cadena de text, o com es guarda un vector, com es declara una tupla, 

etcètera. 

 

Un cop provats alguns dels tipus bàsics i fets els problemes típics, l’estudi consistia en 

buscar solucions als problemes que es presentaven al llarg del desenvolupament dels 

prototips durant la fase de prototipatge de l’aplicació mòbil i el servei web. 
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3.1.6 Documentació en relació a l’àmbit del projecte i el framework de 

l’aplicació mòbil 

Al final de l’elecció de l’entorn mòbil, PhoneGap, i de les eines que s’utilitzarien , es va 

donar aproximadament una setmana de marge per fer una presentació del que s’havia 

fet fins aleshores amb el gerent de l’empresa i l’equip de desenvolupament. 

 

En aquesta reunió es va donar el vist i plau a seguir amb el projecte amb les decisions 

preses. Vaig aprofitar aquesta setmana per redactar i anotar la feina feta fins al 

moment, per avançar feina de cara a la redacció final de la memòria. De totes formes, 

al final de la redacció d’aquesta al més de maig s’han revisat i reescrit molts textos. 

 

Durant aquests dies vaig seguir amb els tutorials d’html5, javascript i jQuery. 

3.1.7 Prototip de l’aplicació mòbil i el servei web 

Els prototips de l’aplicació mòbil i el servei web es van dur a terme durant els mesos 

d’agost i setembre. Les implementacions es van fer majoritàriament alhora, tot i que 

es va començar per la del mòbil. 

 

L’objectiu principal d’aquests prototips era estar segurs que PhoneGap i el conjunt 

d’eines de les que disposàvem servirien per complir els requisits de l’aplicació. Aquests 

prototips es van enfocar totalment al testeig de funcionalitats específiques, com per 

exemple la comunicació entre el mòbil i el servei web, o la captura de la signatura. 

Aquests desenvolupaments es van anar documentant, ja que desprès s’aprofitarien en 

la implementació final. 
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3.1.7.1 Funcions dels prototips 

Les principals funcions que es van desenvolupar són: 

Per al terminal mòbil: 

 Entrada de dades mitjançant quadres de text, contrasenyes. 

 Mostrar llistes dinàmiques. 

 Quadres de cerca, filtres. 

 Menús desplegables. 

 Captura de fotografies. 

 Geo-localització. 

 Captura de signatures. 

 Connexió amb el servei web (2G,3G,WiFi). 

 Multi idioma. 

 Emmagatzematge de dades. 

 Notificacions 

 

Per al servei web: 

 Connexió amb el terminal mòbil (2G,3G,WiFi). 

 Connexió amb l’aplicació appia.TRANS  mateixa màquina o externa). 

 Mantenir una sessió virtual per a cada usuari connectat. 

 Mínim tractament de les dades. 

 Descarregar dades d’appia.TRANS i transmetre-les al mòbil. 

 Processar dades del mòbil i transmetre-les a l’aplicació. 

 

El motiu de la durada d’aquesta fase és degut a les dificultats i als errors que sorgien al 

llarg del desenvolupament. A continuació explicaré alguns dels escenaris que més van 

frenar el desenvolupament del projecte. 

 

El primer de tots i més important dels requisits era, òbviament, poder transmetre 

dades entre el mòbil i el servei web. 
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3.1.7.2 Comunicació mòbil i servei web 

Per transmetre dades des del mòbil s’ha utilitzat jQuery, mitjançant AJAX. L’entorn 

jQuery ja ho facilita tot per només haver de fer una crida amb el paràmetres necessaris 

i recollir un objecte amb els resultats. La cerca d’aquests paràmetres i alguns 

problemes amb les memòries cau del navegador van ser alguns dels punts conflictius. 

Un altre dels temes que va portar molt de cap és el tema del CORS (Cross origin 

resource sharing). Per motius de seguretat alguns navegador no permeten fer crides 

del tipus AJAX entre diferents dominis. Aquest tipus de crides són imprescindibles per 

l’aplicació mòbil, ja que aquesta sol·licita dades al servei web que es troba en un altre 

domini. Mentre fèiem les proves en el navegador d’escriptori vam estar configurant 

totes les possibilitats fins que vam descobrir que, per motius obvis, PhoneGap no 

afegeix aquesta seguretat en el navegador per tal de poder fer crides enfora. Així 

doncs, només amb permetre aquest tipus de crides en el servei web en vam tenir prou. 

 

Desprès va sorgir el problema de que no variava el resultat de les operacions 

independentment dels paràmetres. Al cap d’un temps de cerca i testejos vam 

descobrir que el navegador de PhoneGap feia cache de les dades que es sol·licitaven 

per millorar el rendiment. Es va solucionar amb una opció de jQuery que afegeix la 

data en la crida, de manera que pel navegador cada crida és diferent i, al no fer cache, 

ja es rebien els resultats correctament. 

 

Per la banda del servei web va portar una mica més de feina, principalment degut a 

que mai havia programat fent servir aquesta tecnologia. He vist serveis web a la 

universitat, però no una tecnologia tan concreta com aquesta. Tots els productes de 

l’empresa s’executen quasi exclusivament sobre Windows, i per tant el servei web 

s’havia de programar en Windows, per tal de poder accedir a l’aplicació appia.TRANS. 

 

En Windows els serveis web s’implementen mitjançant WCF  Windows comunication 

foundation). Cercant exemples, tutorials i projectes ja existents, vaig anar esbossant un 

primer exemple de servei web, que em serviria per dedicar-hi un munt d’hores fins 

aconseguir configurar-lo de la manera necessària per poder-lo comunicar amb el 



 Aplicació mòbil i servei web per la recaptació de dades en el sector de la logística 

 

  
25 

 

  

mòbil. Totes aquestes hores de configuració del prototip s’han aprofitat en la 

implementació de la versió final, ja que les configuracions són les mateixes i, per tant, 

aixó ha suposat un estalvi de feina en la implementació. 

 

També van sorgir alguns entrebancs relacionats amb les xarxes de Windows. 

Independentment d’habilitar el CORS en el servei web i deshabilitar les memòries cau, 

vam trobar que si el servei estava instal·lat en una màquina que es trobava dins un 

domini de Windows, el firewall d’aquest n’impedia qualsevol comunicació amb una 

altra màquina que no es trobés en el mateix domini.  

 

Tots aquests errors són força complicats de detectar o depurar, i va fer falta molta 

imaginació i ajuda per part de la resta de l’equip per poder resoldre’ls. 

 

La part de connectar les dues plataformes, mòbil i servei web, va ser sens dubte la que 

més temps  va portar. Després ,la connexió entre el servei web i l’aplicació de 

l’empresa es va realitzar en menys temps, en part per l’ajuda de l’equip de 

desenvolupament. Ells ja disposaven d’una eina de debug que es connecta a l’aplicació 

appia.TRANS per realitzar proves. La connexió entre el servei web i l’aplicació és una 

copia del tipus de connexió que fa servir l’eina de debug. Aquesta disposa de tres 

mètodes depenent del tipus de connexió: si el servei web es troba a la mateixa 

màquina (net.pipe), si es troba fora de la màquina però dins de la mateixa xarxa 

(net.tcp) o si es troba fora de la xarxa (http). Es van configurar tots aquests tipus de 

connexions en el servei web. I finalment ja disposàvem d’una comunicació entre els 

tres actors del sistema: mòbil, servei web i aplicació appia.TRANS. 

 

La resta de reptes es van anar resolent de forma normal, a excepció potser de la 

captura de la signatura, que també va suposar un parell de setmanes de feina. 
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3.1.7.3 Captura de la signatura 

La idea darrere de la captura de la signatura consisteix en guardar els punts per on 

l’usuari arrossega el dit, dibuixant al mateix temps una línia suau, i desant d’aquesta 

forma la signatura desitjada. El principal inconvenient que vam trobar consistia en la 

velocitat de lectura d’aquests punts, el que es tradueix directament en la velocitat 

d’execució de la funció de lectura del punt que està sent premut en cada instant. Les 

primeres proves van demostrar que no es podria utilitzar una implementació directa, 

sinó que faria falta alguna mena de llibreria ja implementada. 

 

Cercant per Internet, la majora, per no dir totes les solucions, empraven un 

component FLASH  Tecnologia propietària d’ADOBE) per realitzar aquesta lectura de 

punts. D’aquesta forma, oblidant-nos momentàniament del navegador i anant a un 

nivell més baix, era més senzill fer una lectura ràpida dels punts. L’inconvenient, però, 

es donava en que potser sí que era possible incorporar aquest component en terminals 

Android, però no en terminals iPhone, degut a politiques d’Apple. Hauríem de trobar 

una solució prou ràpida, però en html5, si volíem que la captura de la signatura 

estigués disponible en totes les plataformes. 

 

No va ser fins unes setmanes més tard de l’inici del prototip del mòbil fins que no vam 

donar amb una solució. Cal recordar que en la implementació d’aquests prototip les 

tasques explicades es van dur a terme de forma paral·lela, per tant quan dic que vaig 

trigar dues setmanes no vol dir que estigués de forma exclusiva cercant com resoldre 

un únic problema. La connexió amb el servei web, el multi idioma, la captura de la 

signatura i el sistema de fitxers van transcórrer paral·lelament. 

 

La solució va venir de la mà d’un plug-in de jQuery. Aquest permetia la captura de la 

signatura mitjançant un component flash i també sense aquest component. Empra la 

tecnologia html5 i canvas per guardar una imatge de la signatura presa. També utilitza 

corbes de bézier per suavitzar les línies i poder, amb menys punts, dibuixar una línia 

prou suau. El format que guarda es pot escollir mitjançant configuracions en el plug-in. 
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Una de les opcions consisteix en guardar la imatge com una cadena de text. Aquesta 

cadena text representa una imatge SVG(scalable vector graphic). Aquest format ens és 

molt recomanable, ja que permet guardar la imatge amb volum de dades mínim, el 

que ens beneficiarà en el moment d’enviar aquestes dades. Més endavant, però, 

veurem que  l’aplicació de l’empresa és incapaç d’entendre aquest format, i farà falta 

la implementació d’una DLL per convertir aquests SVG en mapes de bits (.bmp). 

 

3.1.7.4 JSON 

A mesura que trobàvem solucions als problemes plantejats va sorgir la necessitat de 

decidir un format de transmissió de dades. Tot apuntava a que JSON seria la millor 

opció. Totes les eines ajax de comunicació suporten aquest format. JSON, que vol dir 

JavaScript Object Notation, utilitza separadors de camps com “[“, ”]”, ”,”, ”;”, per 

separar els diversos atributs dins d’un objecte. Per tant, l’increment de dades per 

representar un objecte és molt petit. Aquest format és l’utilitzat per transmetre les 

dades de les expedicions i les signatures des del mòbil fins al servei web. Més endavant 

veurem que també les imatges utilitzaran aquest format per ser transmeses. 

 

3.1.7.5 Multi idioma 

El següent punt important té a veure amb el multi idioma. D’entrada l’aplicació havia 

de ser multi idioma, com és la resta de la suite Appia. 

 

Varies propostes van sorgir de la mà de l’equip de desenvolupament durant els 

primers dies, però la troballa d’un plug-in jQuery que permetia cobrir tots els requisits 

demanats va servir per decidir-nos de forma definitiva. 

 

Una de les primeres idees consistia en desenvolupar diferents webs per cada un dels 

idiomes, però els inconvenients eren més que obvis, sobretot de cara a tasques de 

manteniment. Implementar un sistema de traducció de les pàgines era una opció, però 

hagués endarrerit el projecte, a part d’afegir feina extra evitable. Un plug-in anomenat 

jQuery-localize en seria la solució. 
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Aquest plug-in, totalment gratuït, desenvolupat per un particular amb llicència de 

lliure distribució, funciona de la següent manera: 

 

S’introdueix un atribut dins de cada tag html. Només alguns dels tags suporten 

traducció. Per exemple  

 <h1/2/3/4 data-localize="text1"> Text 1 </h1/2/3/4> 

 <title data-localize="text2"> Text 2 </title> 

 <p data-localize="text3"> Text 3 </p>  

 

Després es carrega un fitxer en format json que indica per cada un d’aquests atributs, 

text1, text2, text3, quin és l’equivalent amb cada un dels idiomes. Es pot carregar un 

fitxer per cada idioma. Nomes queda de forma dinàmica, mitjançant javascript, 

configurar el plug-in perquè substitueixi els tags marcats per el llenguatge desitjat. 

Aquesta traducció es pot activar i desactivar en qualsevol moment, així com canviar 

d’idioma. Si el plug-in no troba substitut en els fitxers de diccionari, es queda el text 

que ja hi ha dins el tag. 

 

Exemple de fitxer de diccionari: 

{ 
 "str_Usuario": "Usuari:", 
 "str_Contrasenya": "Contrasenya:", 
 "str_MenuPrincipal" : "Men&uacute; principal", 
 "cmd_Entrar": "Entrar", 
 "cmd_Salir" : "Sortir", 
 "error_cabecera ": "Error", 
 "str_tab_ExpedicionesPorEntregar" : "Per entregar", 
 "str_tab_ExpedicionesEntregadas" : "Entregades" 
} 
 

Aquest plug-in ha suposat un estalvi important de feina, doncs només cal marcar els 

tags a traduir i generar un fitxer de diccionari. La major part de la feina va ser a l’hora 

de compatibilitzar-lo amb jQuery mobile. La manera de funcionar de jQuery mobile és 

per pàgines: mitjançant javascript es renderitzen pàgines aplicant atributs CSS. Doncs 

al fer aquesta traducció, alguns dels atributs CSS desapareixien, deixant sense cap 
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mena d’estil  CSS) la pàgina en qüestió. Les poques eines de depuració feia que trobar 

aquests errors portés moltes més hores del necessari. Finalment la solució es va trobar 

aplicant el procés de traducció en un punt on jQuery mobile encara no havia aplicat els 

estils CSS. D’aquesta manera, la pàgina ja estava traduïda abans de ser processada per 

jQuery mobile. 

 

L’idioma a mostrar per l’usuari vindria donat pel servei web, sent el mateix que té 

configurat l’usuari en appia.TRANS. 

 

3.1.7.6 Emmagatzematge de dades 

Des del començament del projecte s’ha dit que l’aplicació hauria de ser capaç de 

treballar de forma desconnectada, i per tant s’ha de buscar un mitjà per 

emmagatzemar les dades. Altres solucions trobades per Internet no tenen tant en 

compte aquest mètode de treball desconnectat i, per tant, no ofereixen solucions 

directes. PhoneGap, en canvi, implementa un sistema de fitxers propi o sistema de 

base de dades. Per l’àmbit del projecte una base de dades sembla massa, ja que 

d’entrada només s’hauran de guardar quatre dades de configuració i la llista 

d’expedicions del dia, així com alguna fotografia. 

 

De totes formes, potser perquè encara és molt nou, el sistema de fitxers de PhoneGap 

està implementat de forma significativament diferent per a les diverses plataformes, 

en especial Android i iOS. Enlloc de diferenciar la plataforma i prosseguir amb dos 

projectes diferents es va optar per buscar una solució diferent. 

 

Per aconseguir un sistema de fitxers idèntic a qualsevol plataforma s’ha utilitzat una 

tecnologia desenvolupada a html5, anomenada local storage, emmagatzematge local.  

 

Aquest emmagatzematge consisteix en un conjunt de claus-valor que el navegador és 

capaç de recordar, i que van identificades per cada domini. És a dir, si guardo per 

primer cop la clau “nom” amb el contingut “Pere”, cada cop que demani el valor de la 
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clau “nom” el navegador respondrà “Pere”, fins que aquesta clau es sobreescrigui. Si 

en canvi una altre pàgina en el navegador demana la clau “nom” i aquesta no ha estat 

assignada, donarà com a resposta “null”. D’aquesta forma es manté privadesa entre 

els diversos lloc web. En PhoneGap, com totes les pàgines formen part del mateix 

domini, aquests valor són accessibles des de qualsevol pàgina. 

 

Aquest sistema funcionarà a qualsevol entorn on html5 implementi la funcionalitat de 

local storage. És per aixó que s’ha decidit implementar un petit sistema de fitxers 

utilitzant aquest sistema de claus-valor. Aquest sistema de fitxers inclou una jerarquia 

de carpetes d’un únic nivell, així com les operacions de creació, edició, lectura i 

esborrament de fitxers. 

 

Aquests sistema s’ha implementat serialitzant les dades mitjançant json. Les 

expedicions de cada dia són objectes javascript que es guarden serialitzats via json en 

claus del sistema d’emmagatzematge del navegador PhoneGap. Amb aquest mètode 

és molt senzill llegir de forma ràpida dades, sobreescriure-les i esborrar-les. També ens 

assegurem que funcionarà en diverses plataformes. 

 

En un fitxer apart s’ha desenvolupat aquest sistema de fitxers, que un cop ben testejat, 

es carrega com una pàgina més de la web, però que només conté funcions javascript. 

Des d’aquest moment la creació de fitxers, de carpetes o la consulta d’aquests és molt 

ràpid des de qualsevol punt de l’aplicació. 

 

3.1.7.7 Fotografies i Geo-localització 

Per la captura d’imatges i la geo-localització es va utilitzar la pròpia API de PhoneGap. 

Aquesta permet d’una forma transparent per l’usuari obrir la càmera i desar una 

imatge. A PhoneGap li indiquem on volem desar la imatge presa, i ja en tenim prou. 

Com una de les opcions és que ens retorni la imatge com un seguit de bytes, 

utilitzarem aquesta opció juntament amb el sistema de fitxers per guardar les 

fotografies preses. Aquesta opció és idèntica tant en Android com en iOS. 



 Aplicació mòbil i servei web per la recaptació de dades en el sector de la logística 

 

  
31 

 

  

 

Respecte la geo-localització, es va haver de prendre una decisió. Al tractar-se d’una 

web dins de PhonGap, no es poden realitzar tasques en segon pla directament. Per fer-

ho s’haurien de desenvolupar plug-ins de forma nativa per cada plataforma. Al no 

voler, de moment, desenvolupar aquests plug-ins, l’única opció que ens queda és 

intentar agafar la posició de l’usuari mentre l’aplicació estigui encesa i en pantalla. 

 

Aixó ens impedeix gaudir d’un temps de diversos minuts per intentar agafar la posició 

via satèl·lit, sempre i quan el dispositiu disposi de GPS intern. Al haver d’agafar la 

posició en pocs segons, els que té l’usuari per introduir les dades i acceptar, només 

utilitzarem la posició que ens dona la xarxa de telefonia mòbil GSM. Aquesta posició és 

quasi immediata però te menor precisió, de l’ordre d’uns centenars de metres. Es va 

debatre aquest assumpte amb la resta de l’equip i es va arribar a l’acord de que amb 

aquesta precisió de moment ja n’hi hauria prou. 

 

Així doncs, la posició geogràfica es guarda just en el moment en que s’accepta 

l’entrega d’un conjunt de paquets. El terminal, però, ja comença a buscar la posició en 

les ultimes pantalles del formulari per intentar guanyar una mica de precisió. Si en el 

moment de realitzar l’entrega no es disposa de cobertura mòbil, aleshores quedarà 

enregistrat que no s’ha pogut obtenir la posició. De totes formes el que no es pot fer 

mai és esperar de forma indefinida a trobar la posició, perquè es podria donar el cas 

que no tinguéssim ni cobertura via satèl·lit ni via GSM i per tant deixéssim l’aplicació 

penjada. 

 

3.1.7.8 Llistes, quadres de cerca i  filtres 

Finalment, després d’haver provat exitosament la major part de les funcionalitats, 

unes de les menys tècniques però també molt importants són les relacionades amb 

l’estètica. En aquest tipus d’aplicacions mòbils sembla clar que una forma còmoda de 

mostrar les dades és mitjançant llistes dinàmiques. Aixó es degut al tipus de pantalla 

estreta i alta.  
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Aconseguir llistes dinàmiques amb suficient fluïdesa és també un aspecte clau en el 

desenvolupament d’aquest projecte. Llistes dinàmiques, en el sentit en que tant es 

puguin actualitzar al moment, com que es puguin desplaçar amunt i avall amb fluïdesa. 

 

Normalment aquestes llistes s’implementen amb l’ajuda de javascript, convertint una 

part estàtica dintre del web en dinàmic. En una aplicació mòbil, però, aquests sistema 

no és molt convenient. Aixó és degut a que la capacitat de processament per dibuixar 

objectes dinàmics en un mòbil és molt més reduïda que en un ordinador de sobretaula 

o portàtil. Si a sobre afegim una màquina virtual de per mig que executi el servidor 

web, i dins d’aquesta l’execució d’un script en llenguatge javascript, les llistes 

dinàmiques són de tot menys fluides. 

 

La manera de solucionar aixó ha consistit en deixar que sigui el navegador l’encarregat 

de la fluïdesa. Es dissenya la pagina web en sí estreta i molt alta, més alta que la pròpia 

pantalla, i aleshores és tota la pàgina web el que puja i baixa i no una llista dins 

d’aquesta. Mitjançant html5 i estils CSS podem deixar una part de la pàgina sempre 

enganxada a la part superior o inferior de la pantalla, donant així la sensació de que el 

contingut és una llista dinàmica fluida. 

 

Un cop ja podem mostrar llistes dinàmiques s’afegeix un filtre o quadre de cerca per 

incrementar la velocitat a l’hora de buscar dades. L’usuari només ha de començar a 

escriure què vol cercar, i dinàmicament els elements de la llista es van eliminant fins 

deixar visibles els que concorden amb la cerca. Aquesta funció és directa des de jQuery 

mobile. Només cal mostrar les llistes en un format en concret per tal d’activar aquesta 

opció i mostrar automàticament el quadre de cerca. Aquest quadre de cerca també es 

pot modificar per detectar què està buscant l’usuari, i modificar la llista si s’escau, de la 

forma desitjada. 
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3.1.7.9 Notificacions 

Una de les primeres intencions era dotar a l’aplicació d’un sistema de notificacions, per 

exemple per avisar a l’usuari si una expedició havia canviat en algun aspecte. Es va 

veure, però, que per permetre les notificacions s’havia de desenvolupar un plug-in, 

semblant al necessari per geo-localitzar els dispositius, que treballés en segon pla. 

Igual que es va fer amb la geo-localització, es va decidir tirar endavant sense 

notificacions. La possibilitat de desenvolupar un plug-in específic per a cada una de les 

plataformes sempre la tenim, per tant en aquest primer plantejament del projecte, el 

que avarca aquest PFC, no es desenvoluparien solucions ad-hoc per cada plataforma, i 

més endavant ja es veuria què fer. Així doncs, es va optar per no incloure notificacions, 

sinó que l’usuari veuria les possibles noticies al entrar en l’aplicació. 

 

 

3.1.8 Disseny de l’aplicació mòbil i del servei web 

Al final de l’etapa d’implementació dels prototips, un cop estàvem segurs que amb les 

eines de les que disposàvem podríem complir els objectius i els requisits proposats, es 

va fer una reunió amb l’equip de desenvolupament i el gerent de l’empresa. 

 

En aquesta reunió es va explicar les funcions que érem capaços d’assolir i amb quines 

limitacions. El principal objectiu d’aquesta reunió era mostrar la feina feta durant els 

mesos d’estiu i validar la continuació del projecte en aquestes condicions. Es va 

explicar a grans trets com guardaríem les dades, quines dades podríem transmetre i 

com, als mòbils; qui iniciaria sempre les comunicacions, etcètera. 

 

A partir d’aquí es va iniciar l’etapa de disseny de l’aplicació mòbil i el servei web que 

portaria al voltant d’unes quatre setmanes. 
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3.1.8.1 Disseny de l’aplicació mòbil 

Durant les etapes de disseny es van dur a terme diverses reunions tant amb l’equip de 

desenvolupament com amb el gerent de l’empresa. En aquestes reunions es 

proposava un funcionament i aquest es discutia i modificava fins arribar a una solució 

possible tècnicament i que convencés a tots. 

 

El disseny de l’aplicació mòbil es va portar a terme mitjançant l’esbós de les possibles 

pantalles de l’aplicació i les relacions entre elles, així com els sistemes que farien falta 

per resoldre l’enviament de dades i treballar de forma desconnectada. En aquesta 

etapa és on es va decidir quina forma i quins components tindrien cada un dels 

formularis de l’aplicació, així com el circuit bàsic de l’aplicació que explicaré a 

continuació. 

 

També com es manegarien els usuaris, que finalment serien els mateixos que en 

l’aplicació appia.TRANS. I qui decidirà quines dades s’enviarien a cada un dels mòbils. 

Decidint-nos finalment per marcar, d’alguna manera, les expedicions de cada usuari 

com que es poden enviar al mòbil. L’equip de desenvolupament va doncs implementar 

les operacions necessàries perquè des del servei web es pogués fer un loggin com 

usuari mòbil i demanar i enviar les expedicions. 

 

També caldrà recordar que la direcció del servei web serà variable i per tant farà falta 

una opció dins de l’aplicació mòbil per poder modificar aquesta adreça. 
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El recorregut de les pantalles transcorrerà de la següent manera. 

 En una primera pantalla molt senzilla trobarem el logotip de l’empresa, dos 

quadres de text per introduir el nom d’usuari i la contrasenya, un botó per 

configurar la direcció del servidor on es troba appia.TRANS, i el botó acceptar. 

Cada pantalla disposarà dels seus propis missatges d’error que poden obrir-se o 

no depenent de les dades introduïdes. Per exemple: usuari no vàlid, 

contrasenya incorrecta, o no hi ha connexió amb el servidor. 

 

 Un cop hem pogut introduir el nom d’usuari i la contrasenya i aquests han estat 

validats, ja tenim una sessió virtual al servei web, i aquesta està connectada 

amb l’aplicació appia.TRANS. La següent pantalla en aquest projecte només 

disposa del botó “Expedicions”. De cara a futures ampliacions, les noves 

funcionalitats apareixeran en aquesta pantalla. Al tractar-se d’una pagina web 

és molt senzill diferenciar cada un dels apartats en diverses carpetes. Només 

variant alguns paràmetres, el mètode de fer loggin i accedir a una sessió serà 

sempre igual independentment de la funcionalitat que es vulgui dur a terme. 

En aquest projecte, però, nomes treballarem amb expedicions. 
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 Un cop dins de les expedicions, trobarem un botó per tornar enrere i la llista 

d’expedicions del dia. Aquestes expedicions es consultaran en el sistema de 

fitxers primerament i desprès s’actualitzarà amb possibles modificacions 

d’expedicions descarregades de la xarxa, per donar més fluïdesa a l’aplicació. 

D’aquesta manera l’usuari veu de forma quasi immediata les expedicions del 

dia. També comptarà amb una barra indicant en tot moment si es disposa de 

connexió amb l’aplicació appia.TRANS i en quina data, hora i minuts s’ha 

realitzat l’última descàrrega de dades. D’aquesta manera l’usuari sempre pot 

saber si té totes les dades o queda alguna expedició per descarregar. La 

descàrrega d’expedicions sempre es pot forçar mitjançant un botó 

“actualitzar”. 

Aquesta llista disposarà d’un quadre de cerca per donar agilitat a la cerca o 

filtratge d’expedicions, permetent cercar per atributs com ara numero d’albarà, 

referències o població d’entrega. 

 

 Un cop accedim a una expedició de la llista, una nova pantalla ens permetrà 

tornar  a la pantalla anterior, o a un nou botó “accions”. En aquesta pantalla 

visualitzarem el conjunt de dades més importants d’una expedició: número 

d’albarà, referències, comentaris, remitent, destinatari, tipus de pagament, 

hores d’entrega, etcètera. 

Aquest nou botó accions serà el que ens permeti treballar amb aquesta 

expedició, obrint una pantalla nova amb un conjunt de botons. 
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 Un d’aquets botons obrirà la càmera per poder adjuntar diverses imatges a 

l’expedició. Aquestes imatges apareixeran al final de la llista d’atributs de 

l’expedició. 

Un altre botó permetrà marcar l’expedició com rebutjada. Dos botons, entrega 

total i entrega parcial, ens permetran seguir avançant en el procés fins entregar 

l’expedició de forma total o parcial. Si l’entrega és parcial, una finestra 

intermèdia ens permetrà introduir el nombre d’embalums dins del total que 

s’han pogut entregar. Seguidament una pantalla ens permetrà introduir si hi ha 

hagut algun tipus d’incidència en l’entrega, per exemple part de la mercaderia 

no entregada, o mercaderia trencada, etcètera. Aquestes possibles opcions es 

mostraran en un desplegable, on el conjunt d’opcions han estat descarregades 

de l’aplicació appia.TRANS. L’aplicació appia.TRANS porta a càrrec una 

conversió dels estats o incidències del transportista relacionats amb els estats o 

incidències de l’operador logístic, estalviant de fer aquesta feina a l’aplicació 

mòbil. 

 

 Després una nova finestra ens permetrà introduir dades com ara el nom del 

receptor de la mercaderia, els cognoms i el document d’identificació. Un cop 

introduïes aquestes dades, una pantalla nova mostrarà únicament el número 

d’expedició i, possiblement, alguna dada més encara no acordada, que servirà 

per capturar la signatura del receptor de l’expedició. 

 

 Finalment l’última pantalla, que tancarà el cicle, mostrarà un resum de les 

dades introduïdes, i un boto d’acceptar generarà una expedició a ser enviada al 

servei web en el moment en que es disposi de connexió. 

 
El conjunt d’expedicions es guarden com objectes json en una cua de missatges a 

enviar al servei web. Si en el moment d’acceptar una expedició es té connexió, aquesta 

serà enviada al moment, sinó, es guardarà en una cua. Sempre que l’aplicació està 

oberta, un procés en segon pla llegeix aquesta cua cercant possibles expedicions per 

enviar-les al servei web. 
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3.1.8.2 Disseny del servei web 

Un cop definida com seria l’operativa amb els terminals mòbils, podíem començar a 

definir quines de les operacions farien falta en el servei web. Al principi del projecte es 

va suggerir que una part de les comunicacions podria ser exclusiva entre els terminals 

mòbils i el servei web, però després es va decidir que aquesta opció es deixaria per 

més endavant. L’idea era que el servei web fes de memòria cau per als mòbils, però el 

tràfic de dades entre el servei i l’aplicació appia.TRANS encara no és prou gran com per 

justificar aquesta opció. En l’àmbit d’aquest projecte totes les comunicacions s’inicien 

des del terminal mòbil, arriben al servei web, aquest les processa mínimament i les 

transmet a l’aplicació appia.TRANS. Per tant, el servei web s’encarrega de treballar 

com un traductor entre les plataformes. 

 

De cara a l’aplicació appia.TRANS farem servir un servei que la pròpia aplicació ofereix i 

unes estructures de dades ja definides. De cara als mòbils, com que estem a l’etapa de 

disseny, es decidirà com fer entendre els mòbils amb el servei. Utilitzarem una classe 

que permet convertir objectes json en objectes de visual basic. D’aquesta forma 

podrem directament enviar objectes entre els mòbils i el servei, traduir aquests 

objectes json en objectes que entengui l’aplicació appia.TRANS, i transmetre’ls. 

 

La manera de procedir serà la següent: els mòbils iniciaran una sessió amb el servei 

web, i aquest alhora amb l’aplicació appia.TRANS. Es validarà aquesta sessió enviant 

les credencials a l’aplicació appia.TRANS. Un cop creada la sessió, el servei web 

emmagatzemarà les credencials, per poder tornar a connectar amb l’aplicació 

appia.TRANS en cas que es perdi la connexió. En un principi es dissenya el sistema 

comptant amb que la connexió entre el servei web i l’aplicació serà estable, i la 

connexió entre els terminals mòbils i el servei web serà intermitent. 

 

El servei mantindrà una sessió virtual dels mòbils mitjançant una cadena de text 

alfanumèrica de 32 caràcters anomenada token. Al connectar-se per primer cop un 

mòbil al servei web, i aquest validar les dades amb l’aplicació appia.TRANS, el servei 
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retornarà un token al dispositiu mòbil. A partir d’aquest moment aquest token 

s’utilitzarà per relacionar la connexió d’un mòbil amb una sessió i unes dades. Mentre 

la sessió es mantingui oberta en el servei amb aquests token el mòbil podrà sol·licitar i 

enviar dades. Mitjançant aquest token, des del servei web podem portar un control de 

la durada de les sessions dels terminals i programar més endavant un temps màxim o 

forçar la desconnexió d’un terminal. 

Aquest token es genera de forma pseudo-aleatòria i es comprova que cap altre mòbil 

connectat al servei web ja utilitzi aquest token.  

 

Per motius de simplicitat s’ha decidit que les dades del servei web no cal que siguin 

persistents. És a dir, tota la informació del servei web es mantindrà en memòria 

mentre aquest funcioni. Si el servei es desconnecta o es reinicia, les connexions amb 

els dispositius es perdran, així com les dades. Això no és un problema, ja que el sistema 

ha estat pensat així des d’un començament. Sempre que el mòbil sol·licita dades 

aquestes es van a buscar a l’aplicació appia.TRANS, i sempre que el mòbil envia dades 

a l’aplicació aquestes romanen al mòbil fins que el servei web ha validat que l’aplicació 

ja disposa d’aquestes dades. D’aquesta manera la caiguda del servei web en qualsevol 

punt de les comunicacions no ocasiona pèrdua de dades. 

 

El principal motiu de dissenyar el servei web sense persistència és degut a simplificar el 

disseny i la instal·lació d’aquest. L’aplicació appia.TRANS ja disposa d’un servidor de 

base de dades, i la instal·lació del servei web no hauria de ser molt complexa. Per 

aquest motiu i perquè podem resoldre tots els problemes sense necessitat de guardar 

dades, el servei web no disposarà de base de dades o sistema de fitxers propi. 

 

Amb aquest escenari, les principals operacions que el servei web haurà de proveir són: 

 Iniciar sessió. 

 Desconnectar una sessió. 

 Validar un token, comprovar que correspon a una sessió. 

 Obtenir els tipus d’incidència. 

 Obtenir els tipus d’estat. 
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 Obtenir l’idioma de l’usuari. 

 Pujar dades des del mòbil: expedicions, signatures, imatges, etcètera. 

3.1.9 Implementació, testeig, correcció d’errors, mòbil i servei web. 

Posteriorment al disseny es va iniciar l’etapa d’implementació. Aquesta es va iniciar al 

novembre i va durar fins a meitat de desembre aproximadament. Es va iniciar el 

desenvolupament de l’aplicació mòbil i de seguida la del servei web. A mesura que 

anaven sorgint necessitats de part del mòbil aquestes s’anaven implementant en el 

servei web, per poder d’aquesta manera testejar les diverses funcionalitats que 

s’anaven implementant. 

 

Es va aprofitar tot el que s’havia après al llarg de la construcció dels prototips per crear 

dos nous projectes des de zero i començar a implementar les funcionalitats 

dissenyades. Amb els entrebancs ja trobats en la etapa prèvia, la implementació va ser 

prou ràpida i senzilla.  

 

El canvi més important va sorgir degut al volum de les dades. Havíem previst enviar les 

dades de l’expedició, la signatura i les fotografies en un sol objecte. Durant les proves 

s’havia provat tot però per separat i ara tot junt no hi havia manera. El límit a l’hora 

d’enviar dades mitjançant ajax va fer que modifiquéssim lleugerament el protocol de 

transmissió de dades per poder dividir els paquets de dades en blocs més petits. 

 

Es va dissenyar un protocol que agafa el paquet de dades composat per les dades 

d’una expedició, la cadena de text que representa la signatura i el conjunt d’imatges, i 

el divideix en paquets de mida menor, al voltant de 4kB. Aquest seguit de paquets 

s’encuen per ser enviats. Tots els paquets van identificats i ordenats. D’aquesta 

manera no importa l’ordre en que arriben al servei web. Un cop arriben al servei, 

aquest s’espera a tenir totes les peces i es torna a muntar el paquet original. Un cop 

muntat s’envia a appia.TRANS, i quan es rep la confirmació per part d’appia.TRANS de 

que s’han rebut les dades, es confirma aquest fet al mòbil, que elimina els paquets de 

la cua. 
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Exceptuant aquest fet que va obligar a modificar lleugerament el disseny inicial, la 

resta de l’implementació va transcórrer sense problemes. 

 

El testeig es duia a terme a mesura que s’afegien funcionalitats. En el cas de l’aplicació 

mòbil es provaven tots els circuits possibles per intentar trobar casos no tractats. I en 

el cas del servei web, un script feia crides repetides sol·licitant, creant i eliminant 

dades per desprès contrastar el resultat i comprovar la seva correctesa. La majoria de 

proves, però, apart de les del servei web, es van dur a terme de forma manual per mi i 

per la resta de l’equip de desenvolupament. Es van dedicar un parell de dies a fer 

exclusivament proves amb l’escenari complet. Aquest inclou instal·lar el servei en un 

ordinador a Internet i provar les connexions mitjançant 2G i 3G. També es va provar la 

precisió en el moment de detectar la ubicació en el moment de l’enviament. Les 

proves van ser molt satisfactòries, però al realitzar-se els tests al centre de Barcelona, 

caldrà veure com funciona en zones amb menor cobertura mòbil. 
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3.1.10 Portabilitat de l’aplicació mòbil a iOS 

Al final de la fase d’implementació ja es podria dir que el projecte estava quasi 

enllestit. Faltava però comprovar que tota la feina realitzada realment complia les 

expectatives i que mitjançant PhoneGap seríem capaços d’executar l’aplicació en una 

altra plataforma. Es va decidir, com ja es veia al llarg del projecte, que aquesta seria 

iOS. 

 

Durant uns dies es va buscar informació sobre com desenvolupar un projecte per iOS. 

La major part de la informació la vam trobar directament a la web “www.apple.com”. 

Vam trobar que podríem realitzar un projecte sense cap problema, però que per 

provar-lo en un terminal mòbil requeríem ser desenvolupadors Apple de forma oficial. 

Així doncs, amb la cerca de la manera de crear un projecte en iOS, paral·lelament vam 

començar amb el procés de donar d’alta l’empresa com iOS developer. Aquest 

requeriment arribaria tard o d’hora, ja que per poder distribuir l’aplicació fa falta ser 

Apple developer. Durant el mes de febrer es va donar una revisió general al projecte i 

es va procedir a portar l’aplicació mòbil a iOS. 

 

Aquesta tasca es va dur a terme al mes de febrer ja que, tot i que encara no donàvem 

per finalitzat el projecte, em van canviar de departament dins l’empresa. Ara en el 

departament de suport ja només faria projecte en hores concretes i per qüestions 

puntuals, com per exemple donar d’alta l’empresa, fer les proves en iOS i  finalitzar la 

memòria. 

3.1.10.1 Portabilitat del projecte 

Per realitzar la portabilitat feia falta un portàtil de la marca Apple. Només cal  crear un 

projecte mitjançant l’entorn de desenvolupament XCode i instal·lar en aquest projecte 

les llibreries de PhoneGap necessàries. Al final van fer falta algunes hores per acabar 

d’afinar la configuració de PhoneGap i permetre que l’aplicació s’executés en un 

projecte iOS. Un cop portat el projecte a un entorn iOS ja érem capaços de provar el 

seu funcionament en un emulador dins el propi portàtil. Mitjançant aquest emulador 

vam poder provar la majora de les funcionalitats, però encara quedaven algunes molt 
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importants, com la fluïdesa en la captura de la signatura, el comportament amb una 

connexió 2G, 3G i la presa d’imatges. 

 

Per poder fer proves en un terminal faria falta un certificat d’Apple. Aquest s’obté en el 

moment de donar-se d’alta com Apple developer. Vam trigar un parell de setmanes en 

finalitzar la inscripció. Un cop registrats, generant un certificat des de la web, ja 

podíem activar el nostre XCode perquè ens permetés executar l’aplicació en dispositius 

mòbils. 

 

Aleshores vam començar els mateixos jocs de proves que vam desenvolupar per la 

versió Android amb la finalitat de trobar algun error en la versió iOS. La major part de 

les funcionalitats van resultar idèntiques en ambdues plataformes, i només vam haver 

de fer alguna modificació en el projecte XCode per millorar la connexió dels dispositius, 

com per exemple permetre crides a fora del domini de l’aplicació. 

 

3.1.10.2 Donada d’alta de l’empresa com a iOS Developer 

La donada d’alta, tot i ser una acció que es pot realitzar en unes poques hores, al final 

va portar varies setmanes de feina. Aquest temps, però, es degut a fets burocràtics. 

Per donar d’alta l’empresa només cal seguir unes instruccions a la web d’Apple. El 

problema el vam trobar en el moment d’indicar el tipus d’empresa. SCP, societat civil 

privada, no estava classificat com un tipus d’empresa en la web. Es va haver de 

recórrer al suport telefònic i via mail per poder seguir amb el procés. Al cap d’uns dies i 

d’entregar més informació de caràcter fiscal a Apple, finalment vam poder registrar-

nos com a desenvolupadors Apple. El cost en el moment de la donada d’alta com a 

Apple developer  va ser de 99$ l’any, uns 80€ al canvi. Aquest preu inclourà més tard 

mantenir l’aplicació en la tenda d’aplicacions AppStore. 

 



 Aplicació mòbil i servei web per la recaptació de dades en el sector de la logística 

 

  
44 

 

  

3.1.11 Revisió, ampliació i redacció de la memòria 

Un cop finalitzats tots els processos per portar l’aplicació a iOS i amb el projecte ja 

quasi finalitzat, es va procedir a demanar hora per la defensa del projecte. Aixó va 

reactivar el projecte i es va haver de revisar la memòria de cap a peus, així com 

l’elaboració del diagrama de Gantt emprat per l’explicació d’aquest conjunt de 

tasques. La revisió de la memòria i la redacció de moltes parts, es van dur a terme les 

primeres setmanes de maig. 
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4 Desenvolupament tècnic (Servei Web) 

4.1 Anàlisi de requisits 

A continuació presentarem les necessitats de hardware i software per tal que funcioni 

el sistema i els requisits funcionals i de qualitat que el sistema haurà de complir. 

4.1.1 Requisits hardware 

Per poder executar el servei web, es demanarà un mínim de requisits hardware, tot i 

que sempre es podran fer excepcions en casos molt concrets. 

 Ordinador de sobretaula de no més de 3 o 4 anys d’antiguitat. 

 2 o més GB de memòria RAM  Comptant que només s’executi el sistema 

operatiu i el servei web). 

4.1.2 Requisits software 

 Windows server 2003 o superior 

 Servei IIS amb els complements: 

o HTTP 

o ASP.NET 

o CGI 

o WebSocket 

o Consola d’administració d’IIS 

4.1.3 Requisits funcionals 

Els principals requisits funcionals són: 

 Iniciar sessió des d’un terminal mòbil, via HTTP 

 Tancar una sessió correctament iniciada 

 Netejar sessions incorrectament finalitzades 

 Validar el token d’una sessió 

 Transmetre dades a l’aplicació appia.TRANS i transportar la resposta al mòbil 
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Les dades que s’hauran de transmetre seran: 

 Credencials de l’usuari 

 Token 

 Idioma de l’usuari 

 Expedicions entre dates 

 Llistat genèric d’incidències i d’estats 

 Informació sobre les expedicions entregades 

 Signatures 

 Imatges 

 

4.1.4 Requisits de qualitat 

Els requisits de qualitat aporten unes propietats generals que haurà de complir el 

servei web. 

 Estabilitat/Robustesa: El servei ha de garantir el mínim possible nombre de 

fallades, i si aquestes es produeixen, han d’afectar la menor part possible del 

sistema. 

 Eficiència: Les tasques que durà a terme el servei web s’han de realitzar de la 

forma més optima possible, és a dir, amb el mínim de recursos necessaris i amb 

el menor temps possible. 

 Correctesa: El servei web haurà de ser capaç de realitzar les tasques que s’han 

especificat amb exactitud. 

 Mantenibilitat: La comprensibilitat del sistema ha de ser suficient per tal que 

un desenvolupador no implicat en el projecte sigui capaç d’entendre el seu 

funcionament i corregir possibles errors o ampliar i modificar funcionalitats del 

sistema. 

 Extensibilitat: El sistema serà prou estable com perquè futures ampliacions no 

impliquin un re-disseny complet del sistema i no afectin a les funcionalitats 

actuals. 
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4.2 Especificació 

A continuació mostraré el model conceptual simplificat de la part del servei web, que 

afecta de forma més directa al seu paper com intèrpret i traductor de dades enviades i 

rebudes pels terminals mòbils. 

4.2.1 Model conceptual 
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4.2.1.1 Explicació del model conceptual 

En el model conceptual del servei web podem veure que: 

Tenim una classe servei web que és l’entrada al sistema. En aquesta classe es barregen 

els protocols i la manera de funcionar de WCF (Windows communication foundation). 

Per aclarir el diagrama he exclòs la part de connectivitat com a servei web i em 

centraré en el sistema intern. 

 

En el servei web distingim dues classes estàtiques principals, Sessió i Bucket. La classe 

sessió l’emprarem per mantenir un control dels terminals mòbils que hi ha connectats 

en tot moment al servei web. Aquesta sessió és l’encarregada de connectar i 

desconnectar els mòbils, i també generarà els tokens. Aquests tokens els utilitzaran els 

mòbils per accedir a les dades de forma ràpida i segura. El conjunt de connexions 

mòbils que pengen de la sessió contindran l’objecte de connexió que farem servir per 

optimitzar els accessos a l’aplicació appia.TRANS. Serà mitjançant aquest objecte que 

obtindrem les expedicions de cada usuari. 

 

D’una altre banda, la part del “bucket” serà l’encarregada de tractar i pujar les dades 

des dels mòbils a appia.TRANS. La classe “bucket” o galleda també té accés a l’objecte 

de connexió, doncs al final acaba enviant les dades a appia.TRANS amb l’usuari que té 

connexió en aquell moment. Aquesta classe disposa d’un conjunt de blocs, i quan rep 

el bloc que finalitza un paquet, el tracta i el converteix en un paquet d’un dels tres 

tipus que veiem en el diagrama: signatura, imatge o expedició. La manera de trobar un 

paquet es realitza mitjançant el id de conjunt i el numero de peça dins el conjunt. El id 

de conjunt identifica a quin paquet pertany aquest bloc, i el numero de peça a quina 

peça dins del conjunt. En el diagrama indiquem que aquesta herència és “complete”, 

però a mesura que s’afegeixin funcionalitats a l’aplicació, aquestes classes es veuran 

completades amb els nous tipus de dades. Aquest paquet és el que s’envia 

directament a appia.TRANS. La classe JSON l’utilitzarem per convertir dades 

serialitzades en objectes i al reves. 
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4.2.1.2  Restriccions d’integritat 

 Les connexions mòbil s’identifiquen per un token. 

 No hi pot haver dos tokens iguals en el sistema. 

 Els bloc s’identifiquen per id_conjunt i nPeça. 

 No existeixen en el sistema dos blocs amb el mateix id_conjunt i nPeça. 

4.2.2 Actors del sistema 

Degut a la manera d’executar-se el servei web, cada cop que un terminal es connecta a 

aquest es genera una nova instància del servei web. A efectes de comoditat 

comptarem amb que només hi ha un actor “mòbil” connectat a la vegada. 

En el sistema, doncs, trobem dos actors principals: el terminal mòbil i l’aplicació 

appia.TRANS. 

4.2.3 Casos d’ús 

Els casos d’ús que ha d’oferir el servei web són els següents: 

 Iniciar sessió 

 Tancar sessió 

 Validar un token 

 Obtenir la llista d’incidències 

 Obtenir la llista d’estats 

 Obtenir l’idioma d’un usuari 

 Obtenir la llista d’expedicions d’un usuari 

 Pujar un bloc de dades 
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4.2.3.1 Iniciar sessió 

Actors: Terminal mòbil. 

Semàntica: El terminal mòbil inicia una sessió al servei web. 

Pre-condició: Existeix l’usuari i existeix amb privilegis per connectar-se com 

usuari mòbil. No existeix ja una sessió en el servei web per part del mòbil. 

L’usuari que intenta iniciar sessió no té una sessió oberta a algun altre 

programa de la suite, per exemple vggRadio, vggADP, etcètera. 

Post-Condició: S’enregistra una nova sessió amb aquest usuari, així com dades 

referents a la connexió, hora, token generat, etcètera. 

Curs típic d’esdeveniments:  

Terminal mòbil Servei web 

1. El terminal mòbil fa una crida per iniciar 
sessió indicant les seves credencials. 

 

 2. El servei web neteja les sessions 
caducades o incorrectament finalitzades. 
Després valida les credencials amb 
l’aplicació appia.TRANS. Enregistra la 
nova connexió al sistema. 

4.2.3.2 Tancar sessió  

Actors: Terminal mòbil. 

Semàntica: El terminal mòbil finalitza una sessió al servei web. 

Pre-condició: El terminal té una sessió correctament oberta al servei web i 

disposa del token que el relaciona amb aquesta sessió. 

Post-Condició: S’elimina la sessió del servei web. S’indica a l’aplicació 

appia.TRANS la desconnexió d’aquest usuari. 

Curs típic d’esdeveniments:  

Terminal mòbil Servei web 

1. El terminal mòbil fa una crida per 
finalitzar una sessió indicant el token de 
la connexió. 

 

 2. El servei web indica a l’aplicació 
appia.TRANS que l’usuari està 
desconnectant. S’elimina la sessió de 
l’usuari del sistema. 
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4.2.3.3 Validar un token  

Actors: Terminal mòbil. 

Semàntica: El terminal mòbil comprova la validesa d’un token, és a dir, 

l’equivalent a disposar d’una sessió correctament oberta al servei web. 

Pre-condició:  L’usuari disposa d’una sessió oberta al servei web amb aquest 

token. Si no hi ha sessió es podrà donar el cas d’ús però el token no serà 

validat, rebent un missatge el mòbil indicant aquest fet. 

Post-Condició: S’actualitza l’hora de l’última connexió del mòbil en el sistema. 

Curs típic d’esdeveniments:  

Terminal mòbil Servei web 

1. El terminal mòbil fa una crida per validar 
el token, passant aquest com a 
paràmetre. 

 

 2. El servei web comprova l’existència 
d’una sessió amb aquest token. Si 
existeix, actualitza l’hora de l’última 
connexió de l’usuari. 

 

4.2.3.4 Obtenir la llista d’incidències  

Actors: Terminal mòbil. 

Semàntica: El terminal mòbil sol·licita la llista genèrica d’incidències al servei 

web. 

Pre-condició: Existeix una sessió oberta al servei web. 

Post-Condició: El sistema respon amb la llista genèrica d’incidències. 

Curs típic d’esdeveniments:  

Terminal mòbil Servei web 

1. El terminal mòbil fa una crida per 
sol·licitar la llista genèrica d’incidències. 

 

 2. El servei web  retorna la llista genèrica 
d’incidències. 
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4.2.3.5 Obtenir la llista d’estats  

Actors: Terminal mòbil. 

Semàntica: El terminal mòbil sol·licita la llista genèrica d’estats al servei web. 

Pre-condició: Existeix una sessió oberta al servei web. 

Post-Condició: El sistema respon amb la llista genèrica d’estats. 

Curs típic d’esdeveniments:  

Terminal mòbil Servei web 

1. El terminal mòbil fa una crida per sol·licitar 
la llista genèrica d’estats. 

 

 2. El servei web  retorna la llista genèrica 
d’estats. 

 

4.2.3.6 Obtenir l’idioma d’un usuari  

Actors: Terminal mòbil. 

Semàntica: El terminal mòbil sol·licita l’idioma de l’usuari connectat. 

Pre-condició: Existeix una sessió oberta al servei web. 

Post-Condició: El sistema respon amb l’idioma de l’usuari. 

Curs típic d’esdeveniments:  

Terminal mòbil Servei web 

1. El terminal mòbil fa una crida per 
sol·licitar l’idioma de l’usuari 

 

 2. El retorna l’idioma de l’usuari connectat, 
consultant aquest a appia.TRANS. 
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4.2.3.7 Obtenir la llista d’expedicions d’un usuari  

Actors: Terminal mòbil. 

Semàntica: El terminal mòbil sol·licita la llista d’expedicions al servei web. 

Pre-condició: Existeix una sessió oberta al servei web. 

Post-Condició: El sistema retorna les expedicions que li pertoquen a aquest 

usuari. 

Curs típic d’esdeveniments:  

Terminal mòbil Servei web 

1. El terminal mòbil fa una crida per 
sol·licitar les expedicions. 

 

 2. El servei web retorna les expedicions, 
consultant aquestes a l’aplicació 
appia.TRANS. 

4.2.3.8 Pujar un bloc de dades  

Actors: Terminal mòbil. 

Semàntica: El terminal mòbil puja un bloc de dades al servei web. 

Pre-condició: Existeix una sessió oberta al servei web. 

Post-Condició: El sistema consolida el conjunt de blocs rebuts. Si aquest és 

l’últim interpreta el tipus de dades i envia el resultat a appia.TRANS. Si aquest 

no és l’últim bloc d’un consolidat de dades, l’enregistra al sistema en la posició 

pertinent i segueix a l’espera de més blocs. 

Curs típic d’esdeveniments:  

Terminal mòbil Servei web 

1. El terminal mòbil fa una crida al servei 
web enviant com a paràmetre un bloc 
de dades. 

 

 2. El servei web rep el bloc de dades. Cada 
bloc va identificat i, per tant, el servei 
sap si és un bloc que finalitza un conjunt 
de dades més gran o no. Si és l’últim 
d’un conjunt de dades, consolida 
aquestes dades, les interpreta i les envia 
a appia.TRANS. Si no és l’últim bloc de 
dades, enregistra aquest bloc al sistema i 
segueix a l’espera de més blocs. 
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4.3 Disseny 

4.3.1 Tecnologies i eines emprades 

A continuació explicaré el conjunt d’eines i tecnologies emprades. 

4.3.1.1 Eines 

La principal eina que s’ha emprat en el desenvolupament del servei web es Microsoft 

Visual Studio 2010. Aquesta eina és de pagament, però l’empresa ja la utilitza pel 

desenvolupament de la suite appia, i disposa de llicències suficients per l’equip de 

desenvolupament. Una altre eina que s’ha emprat és el navegador web, ja que abans 

de comprovar les connexions des del terminal mòbil aquestes es poden comprovar des 

d’un navegador qualsevol. En aquest cas, Mozilla Firefox i Google Chrome s’han 

utilitzat per fer les proves durant el desenvolupament del projecte 

4.3.1.2 Tecnologies 

La principal tecnologia utilitzada pel desenvolupament del servei web és Microsoft 

.NET. “.Net” és un entorn de desenvolupament realitzat per Microsoft i que ofereix la 

possibilitat de ser executat independentment del hardware. En aquest cas s’ha 

desenvolupat un servei que necessita d’un servidor IIS per funcionar. Aquests servei en 

el fons és una aplicació web executada en el IIS. Aquesta web inclou tecnologies com 

CGI, HTTP, ASP.NET, WebSocket. JSON també s’ha utilitzat com a format en la 

transmissió de missatges. 

4.3.2 Arquitectura del sistema 

L’arquitectura principal consisteix en un servei web executant-se en un servidor IIS. 

Aquest servei web és, de cara al servidor IIS, una aplicació web. 

 

Quan un mòbil es connecta per primera vegada al servei web, aquest alhora estableix 

una connexió a l’aplicació appia.TRANS a través del servidor appia.SERVER. Aquesta 

connexió es pot realitzar de tres formes diferents, depenent de si el servidor 

appia.SERVER es troba en la mateixa màquina, en una maquina dins la mateixa xarxa o 

fora de la pròpia xarxa. 
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Quan es realitza la connexió amb appia.SERVER, la instància de la connexió s’enregistra 

al servei web per no haver de tornar a repetir la connexió en futures connexions. Si la 

connexió es perd o deixa de ser valida es repeteix el procés. 

 

Cada cop que s’executa una operació del servei web s’executa una instancia nova 

d’aquest. Aquest fet implica haver d’utilitzar classes estàtiques per mantenir les dades 

en memòria i poder-hi accedir des de múltiples instancies del servidor. Es genera una 

instancia per cada connexió mòbil, i aquestes instancies accedeixen a les classes 

estàtiques per buscar la seva connexió amb appia.SERVER. Recordem que cada sessió 

del mòbil és una sessió dins d’appia.TRANS a traves d’appia.SERVER. Per trobar de 

forma ràpida i eficient les instancies s’ha utilitzat una taula de hash indexada pel token. 

D’aquesta manera només amb el token ja podem localitzar totes les dades d’un 

terminal mòbil, així com la seva sessió en appia.TRANS. 
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4.3.3 Disseny de les funcionalitats 

En aquesta secció mostraré en detall com estan dissenyades les funcions que duen a 

terme els casos d’ús bàsics d’aquest servei web. 

4.3.3.1 Iniciar sessió 

Quan un terminal mòbil inicia sessió, es duen a terme les següents tasques: 

Primer es netegen les sessions caducades, és  a dir, es verifiquen una per una les 

sessions dels mòbils, buscant aquelles que el seu temps de connexió ha superat el 

màxim. El procés de loggin des d’un mòbil es realitza molt poques vegades, i per tant 

és raonable realitzar aquesta comprovació en aquest punt. D’altra banda, el número 

de dispositius connectats simultàniament no serà mai tan elevat com perquè recórrer 

aquesta llista suposi un temps superior a l’ordre dels segons. 

Després es comprova que aquest usuari no disposi ja d’una sessió oberta. Si ja en té 

una, aquesta s’elimina i se’n genera una de nova. 

A partir d’aquí s’autentica l’usuari a l’aplicació appia.SERVER. Un cop appia.SERVER ens 

verifica que aquest usuari pot iniciar sessió, es fa loggin a l’aplicació appia.TRANS a 

través d’appia.SERVER. Aquesta connexió es pot guardar com un objecte de .net que 

s’utilitzarà més endavant per augmentar la velocitat de les properes connexions. 

Aquesta connexió té un temps de validesa, i per tant quan s’intenta realitzar la 

connexió mitjançant l’objecte però la sessió ha caducat, aquesta s’ha de tornar a 

repetir. El servei web desa les credencials del mòbil en la connexió per agilitzar el 

procés de connexió. 

 

Un cop s’ha verificat l’usuari i s’ha connectat a l’aplicació appia.TRANS, es genera de 

forma pseudo-aleatòria un token: una clau alfanumèrica de 32 caràcters. Es verifica 

que aquest token no existeixi ja en la taula de connexions, i s’envia al mòbil. A partir 

d’aquest punt, mitjançant aquest token el mòbil podrà fer sol·licituds o enviar dades al 

servei web, ja que aquest token identifica de forma inequívoca el dispositiu. 

 

El token s’utilitzarà com a índex d’una taula de hash que guardarà l’objecte de 

connexió així com l’ultima data de connexió d’aquest terminal i la data en que la sessió 
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caducarà. Aquesta data es calcula mitjançant la data actual més N, on N és un nombre 

d’hores preconfigurat en un fitxer de configuracions. 

 

4.3.3.2 Tancar sessió 

Quan un terminal mòbil finalitza una sessió, es duen a terme les següents tasques: 

El terminal mòbil envia el token que té assignat. Mitjançant aquest token es comprova 

l’entrada a la taula hash de les sessions que emmagatzema el servei web i s’accedeix a 

l’objecte de connexió amb appia.TRANS. S’envia un “logout” a l’aplicació appia.TRANS i 

desprès es tanca la connexió d’aquest objecte, i s’elimina. Ara només queda eliminar 

l’entrada corresponent a aquest token de la taula de hash i confirmar al dispositiu 

mòbil que s’ha pogut tancar la sessió de forma satisfactòria. 

4.3.3.3 Validar un token 

L’opció de validar un token l’utilitzarà un mòbil de forma sovint per comprovar que 

l’usuari té accés a les dades que sol·licita. Aquesta operació ha de ser força ràpida i no 

té perquè accedir a dades de l’aplicació appia.TRANS, només verificar als dispositius 

mòbils que encara disposen d’una sessió al servei web.  

L’acció realitzada consisteix en comprovar que existeix una entrada a la llista de 

sessions del servei web amb aquest índex i que la data de caducitat de la connexió és 

superior a la data actual. Si la sessió ha caducat, s’informa al mòbil enviant un missatge 

de token caducat. 

 

4.3.3.4 Obtenir la llista d’incidències i estats 

Al principi d’obrir sessió el terminal mòbil demanarà la llista d’incidències i d’estats. 

Aquestes llistes es sol·licitaran molt poques vegades, ja que no canvien gaire al llarg del 

temps. De la mateixa forma que la resta de comunicacions, el mòbil sol·licitarà 

mitjançant un missatge i el token la llista d’estats i la d’incidències, per separat. El 

procediment, però, serà idèntic en ambdós casos. 

El servei web accedirà a l’objecte de connexió de la sessió indexada per aquest token i 

sol·licitarà a appia.TRANS les llistes d’estats i incidències. Aquestes llistes es rebran via 



 Aplicació mòbil i servei web per la recaptació de dades en el sector de la logística 

 

  
58 

 

  

un recordSet de .NET. El servei web traduirà aquests record sets  a conjunts de dades 

en format json que el mòbil serà perfectament capaç d’entendre, i s’enviaran com a 

resposta a la sol·licitud del mòbil. 

 

4.3.3.5 Obtenir l’idioma d’un usuari 

De la mateixa forma que s’obté la llista d’incidències, es demana l’idioma de l’usuari. 

L’aplicació appia.TRANS ens retornarà una cadena de text indicant quin és l’idioma per 

defecte de l’usuari. El servei web s’encarregarà de traduir aquesta cadena de text a un 

text acordat amb l’aplicació mòbil i que permetrà identificar de forma inequívoca un 

idioma. 

Aquests textos seran de la forma ES-ca, EN-us, etcètera, i s’enviaran al mòbil com ca, 

es, en, etcètera. 

4.3.3.6 Obtenir la llista d’expedicions d’un usuari 

A partir d’un token rebut per un terminal mòbil i la sol·licitud de la llista d’expedicions 

es posa en funcionament el següent procés: 

Es realitza una connexió a appia.TRANS amb l’objecte de connexió emmagatzemat al 

sistema i indexat pel token del mòbil. En aquesta connexió es demana el conjunt 

d’expedicions que té aquest terminal mòbil assignades. Aquestes dades es reben via 

un recordSet de .NET. El servei web tradueix aquest conjunt de dades a un conjunt 

d’objectes que pugui entendre el terminal mòbil. Aquestes dades, empaquetades en 

objectes json, són guardats en un vector que els agrupa i que alhora és un objecte json 

que també serà capaç d’entendre el dispositiu mòbil. 

Aquest conjunt de dades, juntament amb un petit protocol, seran la resposta a la 

sol·licitud del mòbil. Aquest petit protocol ajudarà al mòbil a saber si les dades que rep 

són valides o hi ha agut algun problema en el servei web. Si, per exemple, el servei web 

no es pot connectar a appia.TRANS, el mòbil rebrà un conjunt de dades buit i un 

missatge d’avís que no s’ha pogut connectar a appia.TRANS i perquè. 
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4.3.3.7 Pujar un bloc de dades 

El procediment a l’hora de pujar un bloc de dades serà lleugerament més complex que 

els anteriors. 

Quan un terminal mòbil envia un bloc de dades, aquests tenen una posició especifica 

en una cadena de blocs. 

 

El servei web s’encarrega de col·locar cada paquet de dades rebut en la seva posició i 

esperar al següent bloc. Aquesta cadena de blocs s’emmagatzema conjuntament amb 

la sessió del dispositiu. A mesura que el servei rep els blocs, contesta al dispositiu 

mòbil amb un “ok”. Quan el servei web té totes les peces d’un conjunt de dades, és a 

dir, tots els blocs, aleshores aquests ja es poden interpretar. Ara per ara només 

existeixen tres possibles tipus de dades: expedició, imatge o signatura. Cada un dels 

blocs sempre conté dades com ara número total de blocs, número de bloc dins del 

conjunt i tipus de dades. D’aquesta forma el servei web sap quans blocs rebrà i de quin 

tipus serà independentment de quin bloc rebi i en quin ordre.  

 

Un cop tenim tots els blocs, aquests es concatenen i es parsejen com un objecte json. 

Depenent del tipus generarem un nou objecte .net (una classe) del tipus expedició, 

imatge o signatura. És en aquest moment quan realitzarem una connexió a 

appia.TRANS i enviarem el conjunt de dades sencer. Si l’aplicació appia.TRANS ens 

contesta que ha rebut correctament el conjunt de dades, aleshores contestarem al 

mòbil amb l’identificador d’aquest conjunt de blocs. D’aquesta manera tant el servei 

web con el dispositiu mòbil podran esborrar de la memòria el conjunt de blocs. 

 

Amb aquest procediment s’entén perquè no es necessària la persistència de dades al 

servei web. Si en algun punt el servei web cau, en la propera connexió el terminal 

mòbil seguirà enviant les dades al servei web i aquest començarà de nou a acumular 

els petits blocs de dades rebuts. 
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4.4 Implementació 

En l’apartat d’implementació explicaré amb detall alguns dels processos que es duen a 

terme en el servei web. Tot i que s’han implementat tots els processos, només 

n’explicaré alguns. 

4.4.1 Generació d’un nou token 

La generació d’un nou token es realitza quan es connecta un terminal mòbil nou. 

Aquest token consisteix en una cadena alfanumèrica de 32 caràcters que s’utilitza per 

indexar les connexions mòbils. D’aquesta manera tenim un ràpid accés a les dades. 

Després de generar el token, es comprova que aquest no existeixi prèviament, i si 

existeix es torna a generar. Aquet token es retorna al mòbil com a resposta de 

l’operació “loggin”. La resta d’accessos per part del terminal mòbil s’identificaran per 

aquest token.  

 

//En la clase de generacio del token, instanciem una nova classe “Random”. 
static Random random = new Random(); 
 
public static string genToken() { 

int i = 0; 
//Nomes permetem els següents caracters en la generacio del token 
//Cap d’aquests caracters dona problemes a ser enviat a través d’una 
//url.  
char[] allowedDigits = { 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 

'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 
'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 
'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '1', '2', '3', '4', '5', '6', 
'7', '8', '9', '0' }; 

var output = new StringBuilder(); 
 

do { 
//Concatenem 32 caracters random per generar la cadena de text 
int num = random.Next(allowedDigits.Length); 
output.Append(allowedDigits[num]); 

                i++; 
} 
while (i < 32); 

 
 //Retornem el resultat en format de cadena de text 

return output.ToString(); 
} 
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4.4.2 Connexió amb appia.SERVER 

L’operació per connectar-nos a ppia.SERVER, la capa que hi ha per sota d’appia.TRANS, 

ens retorna un objecte de connexió que utilitzarem més tard per consultar i enviar 

totes les dades necessàries a appia.TRANS. 

 
// L’operacio te un seguit de parametres que es carreguen d’un fitxer de 
// configuracio 
public static  AppiaWServiceClient newConection() { 

string bindingConfiguration = ""; 
string baseAddress = ""; 
int timeoutAppiaWCF = 0; 
// Objecte que retornarem ple si es pot realizar la connexio 
AppiaWServiceClient appiaWCF = null; 

 
// Intentem conectar via 1-NamedPipe, 2-NetTCP, 3-Http 
// Aquests tipus de connexions son per si el servei web es troba a la 
// mateixa maquina, o a la mateixa xarxa o fora de la xarxa respectivament 
for (int i = 1; i <= 3; i++) { 

try { 
bindingConfiguration = 

System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["bindingConfi
guration" + i.ToString()]; 

 
baseAddress = 

System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings[bindingConfig
uration + "_baseAddressAppiaW"]; 

timeoutAppiaWCF = 
Convert.ToInt32(System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettin
gs["timeoutServicioAppiaW"]); 

 
appiaWCF = new AppiaWServiceClient(bindingConfiguration, 

baseAddress); 
appiaWCF.Open(); 
return appiaWCF; 

 
} 
catch (Exception ex) { 
 // Si hi ha algún error, l’operacio veura l’objecte retornat 

// igual a null i retornara el missatge d’error corresponent 
 
//s = s + " [i= " + i.ToString() + "] -> " + ex.Message; 

} 
} 
// Retornem l’objecte de connexio 
return appiaWCF; 

} 
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4.4.3 Consultar llista d’expedicions 

Quan el terminal mòbil consulta la llista d’expedicions, aquesta es demana al servei 

web. El servei web respon amb el seu format i nosaltres el traduïm a un vector que 

conté les classes expedició. Aquest conjunt es serialitza amb JSON i s’envia als 

terminals mòbils. Només es mostra una part del codi, el tractament d’errors s’ha 

eliminat per simplificar-ne la lectura. 

 
// Comprovem si la sessio segueix oberta, sino l'obrim 
appiaWCF = Conexion.compruebaConexion(token); 
 
Try { 
// Obtenim les expedicions fent la crida a l’objecte de connexio, appiaWCF 

appiaWCF.Leer(1, "", -1, "", "", CamposDeExpedicion, 
IdQuerys.ExpedicionesMobile,ref resultado, ref numRegistros); 
} 
catch (Exception ex) {…} 
 
// Aqui ja tenim les expedicions 
Expedicion exp = null; // Expedicio auxiliar per anar carregant-ne una a una 
 
// Amb aquest bucle llegim les expedicions descarregades una a una i les 
// convertim a un format que poguem enviar al mobil 
for (int i = 0; i < resultado.Tables[0].Rows.Count; i++){ 

exp = new Expedicion(); 
exp.NumeroDeExpedicion = 

resultado.Tables[0].Rows[i]["Expediciones.NumeroDeExpedicion"].ToString(); 
exp.NotasDeExpedicion = 

resultado.Tables[0].Rows[i]["Expediciones.NotasDeExpedicion"].ToString(); 
exp.Centro = 

resultado.Tables[0].Rows[i]["Expediciones.Centro"].ToString(); 
exp.Empresa = 

resultado.Tables[0].Rows[i]["Expediciones.Empresa"].ToString(); 
exp.Fecha = resultado.Tables[0].Rows[i]["Expediciones.Fecha"].ToString(); 
exp.ReferenciaDeCliente1 = 

resultado.Tables[0].Rows[i]["Expediciones.ReferenciaDeCliente1"].ToString(); 
exp.ReferenciaDeCliente2 =  

resultado.Tables[0].Rows[i]["Expediciones.Domicilio1DeEntrega"].ToString(); 
exp.CodigoPostalDeEntrega = 

resultado.Tables[0].Rows[i]["Expediciones.CodigoPostalDeEntrega"].ToString(); 
exp.Portes = 

resultado.Tables[0].Rows[i]["Expediciones.Portes"].ToString(); 
// ------------------------------------------------------ 
// Nomes mostro alguns dels atributs que es guarden… 
// ------------------------------------------------------ 

exp.idInternoExpedicion = 
resultado.Tables[0].Rows[i]["Expediciones.IdExpediciones"].ToString(); 
 

// Guardem les expedicio en un vector: expedicionsSerialized 
expedicionsSerialized.Add(Json.serialize(exp)); 

} 
 
// Retornem el vector serialitzat mitjançant JSON que conte expedicions 
serialitzades amb JSON 
return (Json.serialize(expedicionsSerialized)); 
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4.4.4 Pujar bloc de dades 

L’operació pujar bloc, “addChunk”, desa el bloc de dades en la seva posició correcta 

fins a tenir un paquet complet, el que anomenem integritat. Quan tenim un paquet 

complet aquest s’envia a appia.TRANS. 

// “cubo” es la taula de hash que desara els paquets. Aquests paquest s’aniran 
// omplint fins a completar-se mitjançant blocs de dades, o chunks. 
 
static Hashtable cubo = new Hashtable(); 
 
// addChunk = afegirBloc 
public static string addChunk(string token, Chunk ch) { 

string[] container; 
string content = ""; 

 
// Comprovem si aquest paquest ja exiteix o l’hem de crear 
if ((ch.id != null) && !cubo.ContainsKey(ch.id)) { 
 // Si no existeix el creem de mida = numero de peces 

container = new string[Convert.ToInt32(ch.pieceAmount)]; 
container[Convert.ToInt32(ch.piece) - 1] = 

ChangeBase.fromBase64(ch.content); 
                cubo.Add(ch.id, container); 

} 
else { 
 // Si ja existeix guardem la peça al lloc corresponent 

container = (string[])cubo[ch.id]; 
container[Convert.ToInt32(ch.piece) - 1] = 

ChangeBase.fromBase64(ch.content); 
} 

 
// Comprovem si el paquet ja esta sencer. 
for (int i = 0; i < container.Length; i++) { 

if (container[i] == null) { 
// Si falta una peça, retornem ok al mobil, perque segueixi 
// enviant blocs. Sortim de la funcio actual 

                    return ("ok"); 
} 
// Acumulem el conjunt de bloc mentre no falti cap peça 
content = content + container[i]; 

} 
             

// Si arribem a aquest punt vol dir que tenim un paquet complet 
// Identificarem el paquet i l’enviarem segons el tipus que sigui. 
// Nomes si aquest es pot enviar correctament a appia.TRANS s’eliminara 
// del servei web i del mobil. 
if (ch.kind == "exp"){ 

return pushShipment(token, ch.id, content); 
}else if(ch.kind == "sig"){ 

return pushSignature(token, ch.id, content); 
}else if (ch.kind == "img"){ 

return pushImage(token, ch.id, content); 
} 

 
} 
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4.5 Proves 

Per la realització de les proves en el servei web s’han emprat dos mètodes. El primer, 

de forma manual, s’han realitzat crides des d’un navegador i des del terminal mòbil, i 

posteriorment s’han analitzat els resultats obtinguts. 

 

I després mitjançant un script molt senzill s’han realitzat repetides connexions, 

consultes i desconnexions simulant l’accés per part de diversos terminals mòbils de 

forma simultània. 

 

També s’ha dedicat un parell de dies a testejar tot el conjunt del sistema amb l’ajuda 

de l’equip de desenvolupament. 
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5 Desenvolupament tècnic (Aplicació mòbil) 

5.1 Anàlisi de requisits 

A continuació presentarem les necessitats, tant funcionals com de qualitat, 

directament relacionades amb l’aplicació mòbil. 

 

5.1.1 Requisits hardware 

Respecte l’aplicació mòbil, ara per ara només es desenvoluparan les versions per 

Android i per iOS. Els requisits hardware seran doncs dispositius compatibles amb les 

últimes versions software d’aquests dos sistemes operatius. Si es vol utilitzar la 

funcionalitat de captura d’imatges, el dispositiu haurà de disposar de càmera, tot i que 

no és obligatori per poder instal·lar i executar el software. Per la transmissió de dades 

s’haurà de disposar d’una connexió WiFi o de xarxa 2G, 3G, 3’5G etcètera. Tampoc és 

obligatori pel funcionament de l’aplicació, però sí quasi imprescindible, que el terminal 

disposi de pantalla tàctil, ja que si no perdrem la possibilitat de capturar una signatura. 

5.1.2  Requisits software 

En la versió Android l’aplicació serà compatible amb versions superiors a la 

2.3 GingerBread). I en la versió iOS l’aplicació serà compatible amb versions superiors 

a la 6.0.1. 

5.1.3 Requisits funcionals 

Els principals requisits funcionals són: 

 Configurar l’adreça del servidor de connexió 

 Iniciar sessió amb un usuari de la suite appia, amb accés a appia.TRANS 

 Tancar una sessió iniciada 

 Consultar les expedicions assignades 

 Afegir imatges a una expedició 

 Recollir una signatura per pantalla 

 Recollir el tipus d’incidència i d’estat de l’entrega 

 Obtenir la posició geogràfica del dispositiu a traves de la xarxa GSM 
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 Enviar dades relacionades amb les expedicions al servei web 

 Emmagatzemar dades relacionades amb les expedicions 

 Treballar sense connexió a Internet amb les limitacions lògiques implicades 

 Mostrar-se en diversos idiomes segons la configuració de l’usuari en sessió 

 

 

5.1.4 Requisits de qualitat 

Els requisits de qualitat aporten unes propietats generals que haurà de complir 

l’aplicació mòbil. 

 Usabilitat: Qualsevol usuari, sense necessitat de coneixements avançats en 

informàtica, serà capaç d’aprendre el funcionament de l’aplicació. Aquesta serà 

intuïtiva i àgil de fer servir. 

 Atractivitat: Ja que es tracta d’un producte i s’haurà de vendre, l’atractivitat és 

clau en aquest projecte. No es comptarà amb cap dissenyador, però es mirarà 

de crear un producte agradable a la vista, corporatiu i molt fluid. La fluïdesa en 

les aplicacions mòbils sembla ser una de les principals demandes avui en dia en 

aquest tipus d’aplicacions. 

 Suport multi idioma: L’aplicació haurà de ser capaç de mostrar-se en diversos 

idiomes. 

 Estabilitat/Robustesa: L’aplicació  ha de garantir el mínim possible nombre de 

fallades, i si aquestes es produeixen, han d’afectar la menor part possible del 

sistema. 

 Eficiència: Les tasques que es duran a terme per l’aplicació mòbil s’han de 

realitzar de la forma més òptima possible, és a dir, amb el mínim de recursos 

necessaris i amb el menor temps possible. 

 Correctesa: L’aplicació mòbil haurà de ser capaç de realitzar les tasques que 

s’han especificat amb exactitud. 

 Mantenibilitat: La comprensibilitat del sistema ha de ser suficient per tal que 

un desenvolupador no implicat en el projecte sigui capaç d’entendre el seu 
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funcionament i corregir possibles errors o ampliar i modificar funcionalitats de 

l’aplicació. 

 Extensibilitat: El sistema serà prou estable com perquè futures ampliacions no 

impliquin un re-disseny complet de l’aplicació i no afectin a les funcionalitats 

actuals. 

 Fàcil instal·lació: L’instal·lació, així com la configuració de l’aplicació, han de 

resultar senzills i molt guiats. Com menor sigui el nombre de passos abans de 

poder fer servir l’aplicació en la seva totalitat, millor. 
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5.2 Especificació 

A continuació mostraré el model conceptual de l’aplicació mòbil. Aquest és un model 

simplificat que només té en compte el sistema intern de manegament d’expedicions al 

mòbil, ja que aquesta és la principal funcionalitat desenvolupada per aquest projecte. 

5.2.1 Model conceptual 

Per no complicar de forma innecessària el model conceptual, he exclòs el sistema de 

generació de paquets i enviament de dades. Aquesta acció es realitzaria sobre les 

expedicions “Per Entregar” quan són convertides al tipus “Entregada”. Es serialitzarà la 

classe i es dividirà en paquets que s’enviaran al servei web, mitjançant una cua i un 

actor rellotge. 
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5.2.1.1 Explicació del model conceptual 

En el model conceptual de l’aplicació mòbil podem veure que: 

Tenim una classe usuari, que equival a l’usuari que hi hagi connectat en aquell moment 

al sistema. Aquest usuari disposa d’un conjunt d’expedicions amb un seguit de dades. 

Aquestes expedicions d’entrada són sempre del tipus “PerEntregar”. Mitjançant les 

opcions possibles sobre una expedició anirem afegint unes dades o altres amb l’acció 

afegir detall. Les imatges es mantindran relacionades amb l’expedició 

independentment del tipus d’aquesta. 

Quan mitjançant les pantalles de l’aplicació hem omplert totes les dades necessàries 

per un tipus d’entrega (confirmarDades), l’expedició passa d’estar en estat 

“PerEntregar” a l’estat “Entregada”. És en aquest punt on s’envia al servei web.  

 

5.2.1.2 Restriccions d’integritat 

 Només pot haver un usuari connectat a la vegada al sistema. 

 Una expedició s’identifica pel número d’expedició. 

 No hi pot haver dues expedicions amb el mateix número en el sistema. Si es 

dona el cas, la més nova substitueix l’anterior. 
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5.2.2 Actors del sistema 

Els principals actors del sistema compost per l’aplicació mòbil seran dos: l’usuari físic 

que interactua amb el terminal mòbil i un rellotge que s’encarrega de tasques 

automàtiques. Aquest rellotge, però, només actuarà quan l’aplicació estigui oberta i en 

pantalla, i en cap situació executarà tasques en segon pla si l’aplicació no esta oberta 

en el dispositiu mòbil. 

5.2.3 Casos d’ús 

Els casos d’ús que ha d’oferir l’aplicació mòbil són els següents: 

 Configurar l’adreça per l’accés al servidor de dades 

 Iniciar una sessió amb un usuari d’appia.TRANS 

 Tancar una sessió oberta correctament 

 Consultar la llista d’expedicions 

 Cerca avançada d’una expedició 

 Veure el detall d’una expedició 

 Afegir imatges a una expedició 

 Realitzar una entrega parcial d’una expedició 

 Realitzar una entrega total d’una expedició 

 Indicar possibles incidències i estats per una expedició 

 Capturar les dades del client i la signatura 

 Confirmar l’enviament de dades en l’entrega d’una expedició 

 Enviar bloc de dades al servei web 

 



 Aplicació mòbil i servei web per la recaptació de dades en el sector de la logística 

 

  
71 

 

  

5.2.3.1 Configurar l’adreça per l’accés al servidor de dades 

Actors: Usuari. 

Semàntica: L’usuari configura la direcció del servei web que s’emprarà per la 

comunicació amb appia.TRANS.  

Pre-condició: - 

Post-Condició: S’enregistra una direcció en el sistema. Aquesta s’emprarà per la 

comunicació amb el servei web. 

Curs típic d’esdeveniments:  

Usuari Sistema 

1. L’usuari prem el botó amb forma 
d’engranatge de la primera pantalla de 
l’aplicació per obrir el formulari d’introducció de 
l’adreça del servei web 

 

 2. El sistema obre el formulari amb l’última 
adreça introduïda visible en el quadre de 
text. Si és el primer cop que s’introdueix 
aquest quadre de text apareix buit. 

3. L’usuari introdueix l’adreça del servidor web. 
Aquesta adreça pot ser una direcció IP o una 
adreça de l’estil: http://servei.web/servei.svc. 

 

 
Arribat aquest punt tenim dos possibles fluxos d’esdeveniments: 

 L’usuari decideix comprovar si l’adreça és correcta: 

Usuari Sistema 

1. L’usuari prem el botó test del requadre 
d’introducció de la direcció del servei web. 

 

 2. El sistema comprova la connexió amb el 
servei web, tornant l’indicador verd si la 
connexió es pot dur a terme, i vermell en 
cas contrari. 

3. L’usuari prem el botó acceptar.  

 4. El sistema enregistra la nova direcció del 
servei web. 
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 L’usuari no comprova si l’adreça és correcta o el servei encara no està 

configurat i no respondrà correctament. 

Usuari Sistema 

1. L’usuari prem el botó acceptar.  

 2. El sistema enregistra la nova direcció. 

5.2.3.2 Iniciar una sessió amb un usuari d’appia.TRANS 

Actors: Usuari. 

Semàntica: L’usuari inicia sessió en l’aplicació mòbil. 

Pre-condició: Existeix aquest usuari en la suite appia i té permisos d’accés a 

l’aplicació appia.Mobile. Aquest usuari no té alguna sessió oberta en algun altre 

programa de la suite. 

Post-Condició: S’obre una sessió en l’aplicació mòbil. 

Curs típic d’esdeveniments:  

Usuari Sistema 

1. L’usuari introdueix el seu identificador com a 
usuari i la contrasenya als quadres de text 
corresponents. Prem el botó “Entrar” 

 

 2. El sistema comprova les credencials 
contra el servei web i valida l’usuari en 
l’aplicació mòbil. 
El sistema mostra el menú d’opcions. 

 

Flux d’esdeveniments alternatiu: 

 El sistema no pot validar l’usuari contra el servei web 

Usuari Sistema 

 2. El sistema mostra un missatge d’error 
indicant que l’usuari o la contrasenya no són 
correctes o que l’usuari no té permís per 
accedir a aquesta aplicació. El sistema 
segueix en la pantalla d’inici de sessió. 
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 No hi ha connexió a Internet 

Usuari Sistema 

 2. El sistema mostra un missatge d’error 
indicant que no es disposa de connexió a 
Internet i que per tant no es pot validar 
l’usuari. El sistema segueix en la pantalla 
d’inici de sessió. 

 

5.2.3.3 Tancar una sessió oberta correctament 

Actors: Usuari. 

Semàntica: L’usuari tanca una sessió. 

Pre-condició: Existeix aquest usuari en la suite appia i té permisos d’accés a 

l’aplicació appia.Mobile. Aquest usuari té una sessió correctament oberta en el 

sistema. 

Post-Condició: Es tanca la sessió de l’usuari en el sistema. 

Curs típic d’esdeveniments:  

Usuari Sistema 

1. En el menú principal l’usuari prem el botó de 
sortir. 

 

 2. El sistema obre un diàleg per confirmar 
que l’usuari vol tancar sessió. 

3. L’usuari confirma que vol tancar sessió.  

 4. El sistema tanca la sessió de l’usuari i 
torna a la pantalla d’inici de sessió. 
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5.2.3.4 Consultar la llista d’expedicions 

Actors: Usuari. 

Semàntica: L’usuari consulta les expedicions assignades. 

Pre-condició: Existeix aquest usuari en la suite appia i té permisos d’accés a 

l’aplicació appia.Mobile. Aquest usuari té una sessió correctament oberta en el 

sistema. 

Post-Condició: Es mostra la llista d’expedicions assignades a aquest usuari. 

Curs típic d’esdeveniments:  

Usuari Sistema 

1. En el menú principal l’usuari prem 
el botó expedicions. 

 

 2. El sistema canvia de pantalla portant a l’usuari a la 
pantalla principal d’expedicions. Carrega del sistema 
de fitxers les expedicions i inicia una consulta al servei 
web per actualitzar les expedicions. Quan aquestes 
s’hagin descarregat, s’actualitzarà la llista 
d’expedicions. Posteriorment s’actualitza l’hora de 
l’última descarrega de les expedicions del servei web. 
Si no es disposa de connexió en aquest moment, 
s’indica a l’usuari mitjançant colors. 
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5.2.3.5 Cerca avançada d’una expedició 

Actors: Usuari. 

Semàntica: L’usuari filtra les expedicions de la llista d’expedicions principals per 

anar a buscar una expedició en concret. 

Pre-condició: Existeix aquest usuari en la suite appia i té permisos d’accés a 

l’aplicació appia.Mobile. Aquest usuari té una sessió correctament oberta en el 

sistema. 

Post-Condició: Es mostra la llista d’expedicions filtrada segons el criteri de 

l’usuari. 

Curs típic d’esdeveniments:  

Usuari Sistema 

1. En la pantalla principal d’expedicions l’usuari 
prem sobre el quadre de text de cerca a la part 
superior de la llista d’expedicions. Aquí 
introdueix el text pel qual vol filtrar. Aquest text 
pot fer referència al numero d’expedició, a la 
població d’entrega o a les referències 1 i 2 de 
l’expedició. 

 

 2. El sistema elimina i afegeix expedicions a 
la llista principal d’expedicions en funció del 
filtre estipulat per l’usuari. Aquest canvi és 
dinàmic i immediat. 
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5.2.3.6 Veure el detall d’una expedició 

Actors: Usuari. 

Semàntica: L’usuari consulta el detall d’una expedició. 

Pre-condició: Existeix aquest usuari en la suite appia i té permisos d’accés a 

l’aplicació appia.Mobile. Aquest usuari té una sessió correctament oberta en el 

sistema. 

Post-Condició: Es mostra el detall de l’expedició seleccionada per l’usuari. 

Curs típic d’esdeveniments:  

Usuari Sistema 

1. En la pantalla principal d’expedicions l’usuari 
prem sobre l’expedició desitjada. 

 

 2. El sistema canvia de pantalla mostrant en 
detall totes les dades corresponents a 
l’expedició seleccionada per l’usuari. Al final 
de la llista d’atributs de l’expedició es 
mostren les imatges que aquesta expedició 
tingui assignades. 
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5.2.3.7 Afegir imatges a una expedició 

Actors: Usuari. 

Semàntica: L’usuari afegeix una imatge a l’expedició. 

Pre-condició: Existeix aquest usuari en la suite appia i té permisos d’accés a 

l’aplicació appia.Mobile. Aquest usuari té una sessió correctament oberta en el 

sistema. 

Post-Condició: S’afegeix una imatge al sistema de fitxers, i aquesta imatge es 

vincula amb l’expedició a la que pertany. 

Curs típic d’esdeveniments:  

Usuari Sistema 

1. En el detall d’una expedició l’usuari prem el 
botó “accions”. 

 

 2. El sistema canvia de pantalla i mostra un 
seguit d’opcions a l’usuari. 

3. L’usuari selecciona l’opció “afegir una 
imatge”. 

 

 2. El sistema fa una crida per obrir la 
càmera. En aquest punt és el sistema 
operatiu  qui obre la càmera i dóna l’opció 
de desar o no la imatge presa. 

3. L’usuari confirma que vol desar la imatge 
presa. 

 

 4. El sistema emmagatzema la imatge i 
torna a la pantalla d’accions. 

 

 Per afegir més d’una imatge es repeteix el procés per cada una de les imatges. 
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5.2.3.8 Realitzar una entrega parcial d’una expedició 

Actors: Usuari. 

Semàntica: L’usuari indica que realitzarà una entrega parcial d’aquesta 

expedició. 

Pre-condició: Existeix aquest usuari en la suite appia i té permisos d’accés a 

l’aplicació appia.Mobile. Aquest usuari té una sessió correctament oberta en el 

sistema. 

Post-Condició: S’avança en el circuit d’entrega d’una expedició i s’enregistra el 

número d’embalums de l’expedició, així com l’incidència relacionada amb 

aquesta entrega parcial. 

Curs típic d’esdeveniments:  

Usuari Sistema 

1. En el detall d’una expedició l’usuari prem el 
botó “accions”. 

 

 2. El sistema canvia de pantalla i mostra un 
seguit d’opcions a l’usuari. 

3. L’usuari selecciona l’opció “entrega parcial”.  

 2. El sistema canvia de pantalla i mostra un 
formulari per indicar el nombre d’embalums 
que s’han pogut entregar i la incidència 
relacionada. 

3. L’usuari selecciona una opció en el número 
d’embalums entregats. També selecciona d’un 
seguit d’opcions prefixades la incidència per la 
qual només s’ha pogut entregar un subconjunt 
dels embalums. 

 

 4. El sistema enregistra el número 
d’embalums i la incidència. Canvia  a la 
pantalla de presa de dades del client. 

 

 En aquest punt es segueix amb el cas d’ús: Capturar les dades del client i la 
signatura. 
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5.2.3.9 Realitzar una entrega total d’una expedició 

Actors: Usuari. 

Semàntica: L’usuari indica que realitzarà una entrega total d’aquesta expedició. 

Pre-condició: Existeix aquest usuari en la suite appia i té permisos d’accés a 

l’aplicació appia.Mobile. Aquest usuari té una sessió correctament oberta en el 

sistema. 

Post-Condició: S’avança en el circuit d’entrega d’una expedició. 

Curs típic d’esdeveniments:  

Usuari Sistema 

1. En el detall d’una expedició l’usuari prem el 
botó “accions”. 

 

 2. El sistema canvia de pantalla i mostra un 
seguit d’opcions a l’usuari. 

3. L’usuari selecciona l’opció “entrega total”.  

 2. El sistema canvia de pantalla i mostra un 
formulari per introduir les dades del client. 

 

 En aquest punt es segueix amb el cas d’ús: Capturar les dades del client i la 
signatura. 
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5.2.3.10 Indicar possibles incidències i estats per a una expedició 

Actors: Usuari. 

Semàntica: L’usuari indica una incidència i un estat per l’expedició actual. Una 

de les possibles opcions és l’estat rebutjat. En aquest cas d’ús ens saltarem la 

pantalla de presa de dades del client, ja que en aquest cas possiblement no 

s’hagi pogut contactar amb el client o no vulgui donar les seves dades, i el 

sistema ha de permetre continuar fins al pas d’enviament de dades a 

appia.TRANS. 

 

Pre-condició: Existeix aquest usuari en la suite appia i té permisos d’accés a 

l’aplicació appia.Mobile. Aquest usuari té una sessió correctament oberta en el 

sistema. 

Post-Condició: S’avança en el circuit d’entrega d’una expedició i s’enregistra 

l’incidència i l’estat relacionats amb aquesta entrega.  

Curs típic d’esdeveniments:  

Usuari Sistema 

1. En el detall d’una expedició l’usuari prem el 
botó “accions”. 

 

 2. El sistema canvia de pantalla i mostra un 
seguit d’opcions a l’usuari. 

3. L’usuari selecciona l’opció “Incidències”.  

 2. El sistema canvia de pantalla i mostra un 
formulari per indicar l’incidència i l’estat de 
l’expedició relacionats. 

3. L’usuari selecciona d’un seguit d’opcions 
prefixades la incidència i l’estat de l’expedició 
actual. 

 

 4. El sistema enregistra l’estat i la incidència 
i canvia a la pantalla de confirmar 
l’enviament de dades en l’entrega d’una 
expedició. 

 
 

 En aquest punt es segueix amb el cas d’ús: Confirmar l’enviament de dades en 
l’entrega d’una expedició. 
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5.2.3.11 Capturar les dades del client i la signatura 

Actors: Usuari. 

Semàntica: L’usuari prendrà les dades de la persona a qui entrega l’expedició 

actual. Aquestes dades inclouen nom i cognoms, DNI i signatura. 

Pre-condició: Existeix aquest usuari en la suite appia i té permisos d’accés a 

l’aplicació appia.Mobile. Aquest usuari té una sessió correctament oberta en el 

sistema. 

Post-Condició: S’avança en el circuit d’entrega d’una expedició i s’enregistra el 

nom, els cognoms, el DNI i la signatura de la persona que rebrà l’expedició.  

Curs típic d’esdeveniments:  

Usuari Sistema 

 0. En aquest punt el sistema mostra un 
formulari per indicar el nom, els cognoms i 
el DNI de la persona física o jurídica que 
rebrà l’expedició. 

1. L’usuari introdueix el nom, els cognoms i el 
DNI de la persona receptora. 

 

 2. El sistema enregistra aquestes dades i 
canvia de pantalla. Ara mostra únicament el 
número d’expedició i una pantalla blanca 
per introduir la signatura de la persona 
receptora de l’expedició. 

3. L’usuari li cedeix el dispositiu a la persona 
receptora de l’expedició i aquesta signa a la 
pantalla. 

 

 4. El sistema enregistra la signatura de la 
persona receptora de l’expedició i canvia  a 
la pantalla de validació de dades. 

 

 En aquest punt es segueix amb el cas d’ús: Confirmar l’enviament de dades en 
l’entrega d’una expedició. 
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5.2.3.12 Confirmar l’enviament de dades en l’entrega d’una 

expedició. 

Actors: Usuari. 

Semàntica: L’usuari revisarà i validarà les dades que s’han anat enregistrant al 

llarg del procés de l’entrega d’una expedició. 

Pre-condició: Existeix aquest usuari en la suite appia i té permisos d’accés a 

l’aplicació appia.Mobile. Aquest usuari té una sessió correctament oberta en el 

sistema. 

Post-Condició: Es mou l’expedició actual de l’estat “per entregar” a l’estat 

“entregat”. Es desen a la cua d’enviament de dades les dades relacionades amb 

l’expedició actual: imatges, signatura, dades pròpies de l’expedició, etcètera.   

Curs típic d’esdeveniments:  

Usuari Sistema 

 0. En aquest punt el sistema mostra un 
formulari resumint les dades introduïdes al 
llarg del procés d’entrega d’una expedició, 
ja sigui total, parcial o amb incidències. 

1. L’usuari revisa les dades i prem el botó 
“Confirmar dades”. 

 

 2. El sistema canvia l’expedició actual de la 
llista “per entregar”, a la llista d’entregades. 
També compacta i divideix en blocs de mida 
predefinida les dades relacionades amb 
l’expedició, així com les imatges i la 
signatura. 
Aquestes dades s’intenten enviar de forma 
immediata al servei web, i si no es disposa 
de connexió, s’encuen per ser enviades més 
tard. 
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5.2.3.13 Enviar bloc de dades al servei web 

Actors: Rellotge. 

Semàntica: Un procés automàtic verifica cada cert temps si queden blocs de 

dades a enviar al servei web. 

Pre-condició: Hi ha un usuari correctament validat al sistema. Aquest usuari no 

té perquè ser l’autor de les dades a enviar. 

Post-Condició: S’envien blocs de dades al servei web. Depenent de la resposta, 

es segueix enviant dades al servei web o bé s’elimina un conjunt de blocs de la 

cua de dades a enviar.   

Curs típic d’esdeveniments:  

Rellotge Sistema 

1. El rellotge verifica si hi ha dades pendents 
d’enviar a la cua de dades per enviar. 

 

 2. El sistema intenta enviar el bloc de dades 
corresponent al servei web. 

 

Flux d’esdeveniments alternatius depenent de la resposta del servei web: 

 El servei web retorna “ok” 

Rellotge Sistema 

 2. El sistema torna a l’estat inicial a l’espera 
que el rellotge torni a buscar un bloc de 
dades a enviar. 

 

 El servei web retorna l’identificador del conjunt de blocs 

Rellotge Sistema 

 2. El sistema elimina de la cua d’enviament 
tots els blocs amb l’indicador rebut. Aquesta 
resposta implica que el servei web ha pogut 
enviar les dades a appia.TRANS. Després, el 
sistema torna a l’estat inicial a l’espera que 
el rellotge torni a buscar un bloc de dades a 
enviar. 



 Aplicació mòbil i servei web per la recaptació de dades en el sector de la logística 

 

  
84 

 

  

5.3 Disseny 

5.3.1 Tecnologies i eines emprades 

A continuació explicaré el conjunt d’eines i tecnologies emprades. 

5.3.1.1 Eines 

En el desenvolupament de l’aplicació s’ha utilitzat l’entorn de desenvolupament 

Eclipse, i per la versió iOS, XCode. Altres eines com Mozilla Firefox o Google Chrome 

també s’han utilitzat per ajudar a provar funcionalitats. 

Eclipse és una eina gratuïta i s’ha utilitzat la versió clàssica, preparada per  projectes en 

tecnologia JAVA. En aquesta s’ha instal·lat un component de Google, per emular 

màquines android i poder executar directament el projecte en un emulador. Aquest 

plugin s’anomena ADT  Android developer tools). També ha fet falta instal·lar una API 

específica per poder emular una versió concreta d’Android. Per fer proves en diverses 

versions s’han instal·lat varies màquines, que comencen en la versió 2.3 i fins la 4.0. 

5.3.1.2 Tecnologies 

Les tecnologies involucrades en el desenvolupament de l’aplicació mòbil son vàries. 

Entre elles la que més destaca, tot i que es podria considerar com una eina, és 

PhoneGap, un conjunt de llibreries que ens permet dissenyar i implementar l’aplicació 

mòbil com si es tractes d’una pàgina web. Degut a aquest mètode, s’han emprat 

tecnologies típiques de web com javascript, html5, CSS, Ajax, jQuery, jQuery mobile i el 

subconjunt de plug-ins necessaris per la captura de la signatura i el multi idioma. 

També Java ha estat present, però de forma més transparent, ja que quasi no s’ha 

hagut de modificar codi java. Únicament en la configuració de PhoneGap, igual que 

objective C en la configuració de PhoneGap en iOS. 
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5.3.2 Arquitectura del sistema 

L’arquitectura del sistema es divideix en el conjunt de pantalles que l’usuari veu, més 

les que s’encarreguen de dur tasques en segon pla. Cada pantalla duu a terme un 

conjunt d’operacions, i el nexe d’unió entre elles és el sistema de fitxers implementat 

mitjançant html5 (local storage). Cada pàgina té una part visible per l’usuari i una part 

de codi javascript encarregada del processament i validació de les dades. Es procedeix 

en el sistema mitjançant canvis i consultes en variables globals que determinen en 

quina pantalla ens trobem i quina hem de carregar. Aquest és el mètode de 

desenvolupament explicat a la pàgina oficial de PhoneGap i recolzada per la majoria de 

fòrums i llibres relacionats amb el tema. 

 

5.3.3 Disseny d’interfícies d’usuari 

El disseny de la interfície d’usuari va començar com uns esbossos en fulls de paper que 

posteriorment s’han anat polint amb les reunions de l’equip de desenvolupament i el 

gerent de l’empresa. En aquesta documentació mostrarem la versió definitiva 

directament en el següent apartat: mapes navegacionals i disseny de les funcionalitats. 
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5.3.4 Mapes navegacionals i disseny de les funcionalitats 

A continuació, ajudant-nos de les pantalles definitives, explicarem el mapa 

navegacional de l’aplicació i, per cada una de les pantalles, el seguit de procediments 

que es duen a terme. Aquests procediments que es duen a terme a cada una de les 

pantalles són les funcionalitats pròpies de l’aplicació mòbil. El disseny en un principi es 

va realitzar amb els esbossos de paper però per no repetir explicacions en el 

document, explicaré el disseny i les navegabilitats amb les pantalles definitives com si 

es tractessin dels esbossos inicials. 

 

5.3.4.1 Pantalla d’inici de sessió 

Al iniciar l’aplicació la primera pantalla que veurem 

serà la d’inici de sessió. Tot i que l’aplicació permetrà 

treballar de forma desconnectada, el primer cop 

sempre haurem d’iniciar sessió per tal de poder 

descarregar dades de l’usuari i el seguit d’expedicions 

que tingui assignades. En aquesta primera pantalla 

l’usuari podrà introduir dades com el nom d’usuari i la 

contrasenya. 

També serà en aquesta pantalla on podrem accedir a 

una opció que ens permetrà configurar l’adreça del 

servei web. En la versió definitiva, a aquesta opció 

s’accedirà mitjançant el boto amb forma d’engranatge a la part superior esquerra de la 

pantalla. Si l’adreça ja està configurada, accedirem a l’aplicació prement el botó 

“Entrar”. És en aquesta pantalla on al prémer el boto “Entrar” s’intenta realitzar una 

connexió amb el servei web per autenticar l’usuari. Si succeeix algun problema en 

l’inici de sessió, el sistema mostrar una pantalla d’error com la que veiem més 

endavant. 
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5.3.4.2 Pantalles d’error al iniciar sessió 

El sistema mostrarà una pantalla semblant a aquestes en cas que des de la pantalla 

d’inici de sessió succeeixi algun problema i no és pugui realitzar la connexió. 

 

En la primera pantalla veiem que el sistema indica que no hi ha connexió a Internet, 

mentre que a la segona veiem que hi ha hagut un problema a l’hora de verificar 

l’usuari o la contrasenya. Aquestes pantalles són, de fet, la mateixa que la d’inici de 

sessió, però mitjançant jQuery s’obre un quadre de text amb el missatge desitjat. 

Aquest requadre inclou el botó a la cantonada superior esquerra que permet tancar la 

notificació. 
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5.3.4.3 Pantalla de configuració de l’adreça 

A aquesta pantalla hi accedim al configurar l’adreça 

en la primera pantalla que mostra l’aplicació. 

 

Disposarem d’un únic quadre de text on introduir la 

direcció del servei web. Opcionalment, l’usuari 

podrà d’alguna manera validar si la direcció és 

correcta, tot i que aquest pas no serà obligatori per 

enregistrar l’adreça, ja que aquesta s’ha de poder 

enregistrar independentment de si es té o no 

connexió amb el servei web. En la versió definitiva 

veiem una icona de color verd que ens indica que la 

connexió és satisfactòria. Si la icona és de color taronja o vermell indica que no 

disposem de connexió a Internet o que el servei web no respon a les nostres peticions. 

Internament l’opció de guardar sense validar només enregistra en el sistema la nova 

direcció del servei web. Si es vol validar aquesta direcció, el sistema intenta fer una 

crida del tipus “ping” al servei web per veure si respon. Aquesta crida no pertany al 

protocol ICMP, sinó que és una operació pròpia implementada al servei web que 

només retorna un valor indicant si s’ha pogut realitzar la connexió o no al servei web. 

Si no es rep resposta és que no s’ha pogut realitzar la connexió. 
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5.3.4.4 Menú principal 

Un cop hem aconseguit iniciar una sessió 

correctament al sistema, aquest mostrarà la pantalla 

del menú principal. En aquest punt l’aplicació ja no 

tornarà a demanar l’usuari i la contrasenya fins que la 

sessió de l’usuari caduqui o l’usuari decideixi 

explícitament sortir mitjançant el boto “Salir”. 

En aquesta primera fase del projecte només es 

desenvoluparan les funcionalitats relacionades amb 

les expedicions, però més endavant el terminal mòbil 

podria dur a terme altres funcionalitats. Aquestes 

apareixerien aquí. 

 

En la pantalla del menú principal s’activa el procés que, en segon pla, intentarà enviar 

les dades que existeixin a la cua de dades per enviar, independentment de l’autor 

d’aquestes dades. És a dir, aquestes dades poden haver estat generades per un usuari 

diferent en una sessió anterior. Les dades que s’envien 

al servei web ja estan preparades perquè no 

depenguin de l’usuari. Des d’aquest moment i fins que 

es tanqui la sessió, aquest procés s’executarà fins que 

s’acabin les dades per enviar de la cua. Si s’acaben 

s’aturarà automàticament fins que se’n guardin de 

noves. 

 

Si l’usuari prem el botó “Salir” es mostrarà el següent 

missatge per confirmar que vols tancar sessió. 
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5.3.4.5 Pantalla d’expedicions 

En aquesta pantalla l’usuari veurà les expedicions que 

té assignades. En aquesta pantalla podrem veure tant 

les expedicions per entregar com les ja entregades, així 

com l’hora en la que el sistema ha descarregat per 

últim cop la llista d’expedicions. Tal com s’obre aquesta 

pantalla, el sistema intenta descarregar la llista 

d’expedicions, així com les llistes d’opcions de les 

incidències i els estats. Les incidències i els estats 

només es descarregaran una vegada per cada sessió 

iniciada al terminal mòbil. 

 

En aquest punt el sistema llegeix les expedicions del sistema de fitxers i posteriorment 

realitza una crida al servei web per sol·licitar de nou la llista d’expedicions sencera. 

Aquesta pre-lectura des del sistema de fitxers es fa per donar fluïdesa a l’aplicació, i 

posteriorment es corrobora amb la connexió a Internet. En un principi, una expedició 

no canviarà des de que s’assigna a un usuari, per tant 

no tindrem problemes perquè un usuari comenci a 

treballar amb una expedició i aquesta es torni a 

descarregar modificada. Si el sistema no es pot 

descarregar les expedicions per algun motiu, la barra de 

l’hora apareixerà de color vermell. A la part superior 

dreta de la pantalla disposem d’un boto que permet 

tornar a sol·licitar al servei web les expedicions, per així 

tenir una versió més nova. 

 

Si l’usuari prem el botó de la cantonada superior 

esquerra el sistema tornarà a la pantalla del menú 

principal. Si en canvi fa click a sobre d’una expedició, el 

sistema mostrarà el detall de l’expedició. 
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És en aquesta pantalla on també es podran filtrar les 

expedicions. La llista es pot desplaçar verticalment, 

mantenint el menú superior i l’hora fixes a la pantalla, 

per poder accedir de forma fluida a totes les 

expedicions. Si el nombre d’expedicions és molt gran i 

es decideix filtrar, el sistema elimina i afegeix elements 

a la llista de forma dinàmica en conseqüència amb el 

filtre introduït per l’usuari. 

 

En aquest cas veiem com només apareixen les 

expedicions que contenen la cadena de text “ir”: Irún i 

Girona. El sistema filtrarà només per els textos que 

apareguin en la llista, número d’expedició, població d’entrega i referències 1 i 2. 
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5.3.4.6 Detall d’una expedició 

Al fer click sobre una expedició en la pantalla 

d’expedicions, el sistema obre el detall d’una única 

expedició, la seleccionada. En aquesta pantalla 

podem veure totes les dades de les que disposa el 

terminal mòbil sobre una expedició. 

 

Les dues pantalles que veiem mostren la llista en la 

seva part superior i en la seva part inferior del detall 

d’una expedició. En el títol veiem el numero 

identificatiu de l’expedició. Podem veure també que 

a la part de sota apareixen les imatges que hi ha 

relacionades amb una expedició. 

 

El sistema genera una llista amb els atributs de 

l’expedició llegint-los del sistema de fitxers. 

Aquestes expedicions han estat descarregades 

prèviament a la pantalla de llista d’expedicions.  

 

En les pantalles d’exemple podem apreciar que la 

primera disposa d’un botó ”Acciones”, a diferència 

de la segona. Aixó és degut a que la pantalla de dalt 

mostra la part superior dels atributs d’una expedició 

encara per entregar, mentre que la pantalla de sota 

mostra la part inferior dels atributs d’una expedició 

que ja s’ha entregat. Com l’expedició està a la 

pestanya “entregades” en la pantalla d’expedicions, 

en aquesta ja no tenim la opció d’accions. 
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En aquesta pantalla l’usuari pot tornar a la llista d’expedicions mitjançant la fletxa de la 

part superior esquerra de la pantalla o, si l’expedició encara no s’ha entregat, prémer 

el botó d’accions. 

5.3.4.7 Opcions d’una expedició 

Si l’usuari prem el botó “Acciones” en una expedició el 

sistema mostrarà la següent pantalla amb les opcions 

possibles per l’expedició en concret. 

 

En aquest punt tenim dos camins molt diferenciats: 

El primer consisteix en afegir una imatge i el segon en 

seguir amb una entrega. 

 

Si decidim afegir una imatge, el botó “A adir imagen” 

obrirà la càmera per prendre una imatge. Si l’usuari 

decideix guardar la imatge, el sistema tornarà a la 

pantalla actual i enregistrarà la imatge al sistema. D’aquesta forma l’usuari pot afegir 

tantes imatges com vulgui a una expedició. Aquestes es poden veure a la part inferior 

del detall d’una expedició. 

 

D’altra banda, si l’usuari prem algun dels tres botons superiors, seguirem un camí o un 

altre en les pantalles del sistema. 

 

Les opcions d’entrega total i parcial passen per la pantalla de captura de dades i de la 

signatura del client, mentre que la pantalla d’incidències no. L’opció d’entrega total 

ens porta directament a la pantalla de captura de dades del client. I l’opció d’entrega 

parcial a una pantalla prèvia on seleccionarem el nombre d’embalums entregats i la 

incidència que ha causat que no s’hagin pogut entregar la resta d’embalums. 

 

En aquest punt el sistema enregistra en una variable d’estat quina opció tria l’usuari, i 

en conseqüència mostra una pantalla o una altra. També és en aquest punt on el 

sistema engega un procés que mira de recollir la posició geogràfica de l’usuari. Iniciant 
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aquest procés un parell de pantalles abans de confirmar dades ajuda a incrementar la 

precisió de la mesura. Aquest procés en segon pla s’executarà actualitzant la posició 

fins que es validin les dades o es torni a la pantalla d’expedicions. 

 

5.3.4.8 Pantalla incidències 

Si l’usuari escull l’opció “Incidencias” el sistema 

mostrarà la següent pantalla. 

En aquesta pantalla l’usuari podrà escollir d’una 

llista pre-omplerta un codi d’estat i un codi 

d’incidència. Aquestes llistes s’han descarregat 

prèviament i una única vegada al iniciar sessió en el 

terminal mòbil en la pantalla d’expedicions. Si, 

arribats a aquest punt, el sistema no troba una llista 

de codis d’expedició o d’estat, les torna a intentar 

descarregar. Aquestes llistes es descarreguen només 

un cop, ja que, tot i poder canviar, els canvis es realitzen de forma molt esporàdica, i és 

perfectament assumible que s’haurà de tancar sessió i tornar a obrir si aquestes llisten 

s’han modificat. 

 

Un cop l’usuari escull entre les opcions de les que disposa, el sistema enregistra les 

opcions escollides en format de codi intern. Aquest codi intern és el que entendrà el 

servei web. 

 

Fent click a la fletxa de la cantonada superior dreta avançarem a la següent pantalla, 

en aquest cas validació i confirmació de les dades. 
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5.3.4.9 Entrega parcial 

Si l’usuari escull l’opció entrega parcial, el sistema 

mostrarà la següent pantalla. 

En aquesta pantalla l’usuari escollirà entre un seguit 

d’opcions el numero d’embalums entregats i la 

incidència. Les opcions del nombre d’embalums es 

calcula dinàmicament mostrant les opcions del 

nombre total menys 1 i cap avall. És a dir, si una 

expedició té un total de 5 embalums, aquesta opció 

nomes permetrà escollir les opcions 1, 2, 3 i 4 

embalums. 

 

La llista d’incidències s’ha descarregat prèviament a la pantalla de llista d’expedicions. 

Si l’usuari segueix endavant amb el procés, farà click a la fletxa de la cantonada 

superior dreta. Sinó, la fletxa de la cantonada superior esquerra farà que el sistema 

mostri la pantalla d’accions altre vegada. 

 

El sistema enregistra les opcions seleccionades en forma de número d’embalums i el 

codi intern de l’expedició. 
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5.3.4.10 Pantalla dades del client 

A continuació de les pantalles d’entrega total o 

parcial, el sistema mostra les pantalles per capturar 

les dades del client al que s’està realitzant l’entrega. 

En la primera, el sistema demana el nom i cognoms 

a l’usuari i el DNI. En la fase actual el sistema no 

comprovarà la validesa del DNI, però no es descarta 

validar-lo més endavant. 

El sistema enregistra les dades. Quan l’usuari prem 

el botó “Capturar firma”, el sistema mostra la 

pantalla inferior on l’usuari enregistrarà la seva 

signatura. En aquesta pantalla el sistema 

enregistrarà el conjunt de punts que formen la 

signatura del receptor de la mercaderia. 

El botó en forma de fletxa circular permet esborrar i 

repetir la signatura mentre que el tic confirma 

l’entrada de la signatura i avança el sistema  a la 

pantalla de validació de dades. 
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5.3.4.11 Validació de dades 

En aquesta pantalla l’usuari confirma les dades 

introduïdes al llarg del procés d’entrega. Quan 

l’usuari confirma prement el boto verd, el sistema 

mou l’expedició de la llista de “per entregar” a la 

llista de “entregades”. Aquí es realitza el procés de 

dividir l’expedició, les possibles imatges i la signatura 

en blocs de dades més petits per intentar enviar-los 

al servei web. En aquest punt, s’enregistra també la 

posició geogràfica del terminal mòbil. 

 

Si en el moment es disposa de connexió a Internet, 

s’envien els blocs de dades. Sinó, aquests s’encuen en una cua de dades a enviar a 

l’espera de ser enviats. 
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5.3.5 Mapa navegacional menú principal 

 

 
El mapa navegacional fins al menú principal serà comú en la funcionalitat 

d’expedicions i en la resta de funcionalitats que s’ampliïn al llarg del temps. Podem 

veure la pantalla principal i les navegabilitats fins al menú principal. També les 

pantalles d’error en cas de no poder connectar amb el servei web o utilitzar un nom 

d’usuari o contrasenya incorrectes. 
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5.3.6 Mapa navegacional des del menú principal 
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El mapa navegacional des del menú principal  mostra les navegabilitats de les pantalles 

que comprenen la funcionalitat del manegament d’expedicions. Podem veure com 

visualitzar les imatges d’una expedició, com prendre una fotografia, com realitzar una 

entrega total, parcial o indicar una incidència. També veiem el circuit per capturar una 

signatura i confirmar les dades. 
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5.4 Implementació 

En l’apartat implementació explicaré amb detall alguns dels processos que es duen a 

terme en l’aplicació mòbil. Tot i que s’han implementat totes les funcionalitats, només 

n’explicaré algunes.  

 

5.4.1 Canvi i definició de pàgina 

El canvi de pàgina el gestiona completament jQuery mobile. Mitjançant variables 

globals es controla a quina pàgina estem i a quina pàgina volem anar. Les pàgines es 

defineixen en un mateix fitxer html o en varis. El següent fragment de codi mostra la 

línia de codi que s’utilitza per canviar de pàgina mitjançant jQuery mobile i com es 

defineixen les pàgines. Podem identificar les crides jQuery per caràcter “$”. 

 

Aquesta és la primera pàgina que mostra l’aplicació al obrir-se. Com veiem està dins 

dels tags section. Mitjançant l’id cridarem a aquesta pàgina en el moment desitjat. En 

l’interior és com qualsevol pàgina web i admet gairebé els mateixos tags que una 

pàgina web convencional. També podem veure molts estils CSS aplicats, que venen 

incorporats amb jQuery mobile. 
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5.4.2 Ús de la funcionalitat local storage d’html5 

La funcionalitat local storage és la que s’ha utilitzat al llarg del projecte per desar 

informació en l’aplicació mòbil. Aquesta funcionalitat l’ofereix el navegador 

proporcionat per PhoneGap. És una funcionalitat molt comú en els navegadors 

compatibles amb html5. Bàsicament consisteix en desar dades en un espai del 

navegador identificat per una clau. Aquestes dades poden ser de qualsevol tipus, de la 

mateixa forma que les variables de javascript. Aquest espai ve delimitat pel domini del 

lloc web. D’aquesta forma dues pàgines poden utilitzar les mateixes claus sense 

problemes. La quantitat d’emmagatzematge depèn del navegador, però PhoneGap 

ofereix les eines per augmentar-lo fins a varis MBytes de capacitat. 
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5.4.3 Geo-localització del terminal mòbil 

Mitjançant el següent codi obtenim la posició geogràfica de l’usuari. Aquest codi 

s’executa en segon pla mentre l’usuari té l’aplicació oberta. Consisteix bàsicament en 

cridar l’operació proporcionada pel navegador PhoneGap “getCurrentPosition”. A 

mesura que cridem aquesta operació, cada vegada obtenim una posició més precisa, ja 

que el sistema internament adapta la posició  a la  nova trobada, i el següent cop la 

precisió és major fins arribar a un punt en que ja no millora. El codi crida a la funció de 

determinar la posició i, quan aquesta s’ha trobat, actualitza les dades amb un format 

separat per “:” i torna a sol·licitar la posició. D’aquesta manera, quan l’aplicació 

confirma les dades d’una expedició, en aquesta clau tenim la posició de l’usuari prou 

precisa.  
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5.4.4 Enviament de dades al servei web mitjançant una crida AJAX. 

Per enviar dades al servei web es fan un seguit de comprovacions i procediments 

idèntics en tots els casos en els que s’han d’enviar dades al servei web. 

 

 Primer comprovarem si tenim connexió a la xarxa, sinó mostrarem un missatge 

d’error. 

 

 

 Si tenim connexió a la xarxa, mentre executem la crida mostrarem un rellotge 

d’espera. Enfosquim la pantalla i mostrem un rellotge animat. D’aquesta 

manera li donem un feedback a l’usuari. Quan acaba la sol·licitud, amaguem el 

rellotge. 

 

 

 Mentre realitzem una sol·licitud al servei web, inhabilitem els botons de la 

pantalla en curs per evitar que l’usuari els pugui prémer i executar operacions 

no previstes. Per habilitar i deshabilitar els botons utilitzarem els estils CSS que 

ofereix jQuery mobile. 
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 Finalment executem la crida ajax, en aquest cas per fer loggin. Utilitzarem les 

dades emmagatzemades en el local storage per connectar a l’usuari. La url del 

servei web és modificable i per tant també la llegirem d’un registre variable. 

Aquesta, en aquest cas, acaba en: 

“/login?user=NomUsuari&pass=ContrasenyaUsuari,”. 
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5.5 Proves 

Les proves de l’aplicació mòbil s’han dut a terme a mesura que s’implementaven noves 

funcionalitats. És a dir, cada cop que s’afegia una funcionalitat, es provaven tots els 

casos on aquesta funcionalitat podria portar problemes. 

Com ja s’ha dit anteriorment en el servei web, es va dedicar una jornada a fer proves 

de tot el conjunt complet: aplicació mòbil, servei web i appia.TRANS. 

La major part de les proves es va donar en la part de comunicacions. La resta ja havia 

estat suficientment provat en els prototips i, per tant, en la implementació final vam 

trobar molts menys errors de lo esperat. 

La majoria de proves es van dur a terme en un entorn Android. Després de la 

portabilitat es van tornar a testejar la majora de funcionalitats, però ràpidament es va 

veure que el comportament era idèntic tant en Android com en iOS. Només algunes 

opcions, com la captura d’imatges o la captura de la signatura, van requerir més 

proves. 
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6 Anàlisi econòmic global 

6.1 Recursos humans 

Per fer una valoració econòmica es desglossarà el volum d’hores emprat per cada una 

de les tasques, i assignaré un rol encarregat de realitzar cada una d’elles. L’anàlisi 

econòmic serà una estimació, és a dir, el còmput d’hores no és exacte ja que aquestes 

tasques s’han dut a terme juntament amb altres projectes de l’empresa. Les hores 

solapades entre diverses tasques s’han comptabilitzat només una vegada en las tasca 

de major duració. 

 

Preparació de l’entorn        30 h 

Plantejament i planificació del projecte      30 h 

Cerca, anàlisi i comparació del framework mòbil     60 h 

Estudi de Javascript, JQuery, JQuery Mobile      90 h 

Prototip de l’aplicació mòbil  i el servei web      240 h 

Disseny de l’aplicació mòbil i el servei web      120 h 

Implementació de l’aplicació mòbil i el servei web     90 h 

Testeig i correcció d’errors mòbil i servei web     60 h 

Portabilitat de l’aplicació mòbil a iOS      30 h 

Donada d’alta de l’empresa com a iOS Developer     12 h 

Documentació, revisió, ampliació i redacció de la memòria   30 h 
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Hores acumulades per cada rol: 

Analista 

 Anàlisi i estudi del problema .      60 h 

Dissenyador  

 Disseny de les funcionalitats del servei web i l’aplicació mòbil.  120 h 

Programador 

 Estudi del framework, prototips, implementació i testeig del sistema. 420 h 

Enginyer 

 Documentació i resta de tasques com preparació de l’entorn, donar d’alta 

l’empresa com iOS developer o reunions amb l’equip.   192 h 

 

Costos acumulats segons el rol: 

 Els preus teòrics son aproximacions fetes per l’empresa VGG.) 

Rol Hores Preu teòric Preu real Total teòric Total real 

Analista 60h 51€/Hora 7€/Hora 3060€ 420€ 

Dissenyador 120h 51€/Hora 7€/Hora 6120€ 840€ 

Programador 420h 37€/Hora 7€/Hora 15540€ 2940€ 

Enginyer 192h 51€/Hora 7€/Hora 9792€ 1344€ 

Acumulat 792h -- -- 34512€ 5544€ 

 

6.2 Hardware/Software 

Els costos en hardware es poden considerar nuls o zero, ja que el portàtil utilitzat en el 

projecte va ser adquirit per l’empresa fa més de 4 anys i ja ha estat utilitzat al llarg 

d’aquest temps. Per fer les proves en els terminals mòbils s’han utilitzat els terminals 

dels treballadors de l’empresa i per tant no ha fet falta comprar cap dispositiu. 

Tot el software utilitzat en el projecte ha estat gratuït, així com les eines, a excepció de 

Visual Studio 2010. L’empresa, però, ja disposava d’una llicencia de visual per l’equip 

de desenvolupament, i per tant no ha hagut d’extendre-la o comprar-ne de noves. 
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6.3 Despeses varies 

Com a costos addicionals podem incloure el donar d’alta a l’empresa com a iOS 

developer. Aquest és un cost anual de 99$, uns 76€ aproximadament. 

6.4 Cost total 
 
El cost aproximat del projecte sencer serà de: 

 Segons preus teòrics: 34500€ 

 Segons preus reals: 5500€ 

Amb un afegit de 76€ anuals durant el temps que s’ofereixi el projecte en la versió iOS. 

 

El projecte es vendrà com a complement d’una aplicació ja existent, appia.TRANS, i 

aquesta aplicació es ven en caràcter de lloguer. El preu del lloguer depèn també del 

nombre d’usuaris. Per tant, es fa difícil calcular el temps que es trigaria a recuperar la 

inversió del projecte. 
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7 Concordança d’objectius i resultats 

Ajudant-nos dels objectius marcats a l’inici del projecte veurem com s’han anat 

resolent  cada un d’ells. 

 

 Sistema de ràpid desenvolupament 

o Tot i que sembli un marge gran, 6 mesos es podria considerar 

perfectament un ràpid desenvolupament. Sobretot si tenim en compte 

que una gran part d’aquest temps s’ha emprat en l’aprenentatge i 

formació d’eines que no s’haurà de repetir en futurs desenvolupaments. 

 

 Baix cost de desenvolupament 

o El cost del projecte ha estat principalment en recursos humans. La resta 

d’eines o sistemes utilitzats han estat gratuïts, o l’empresa ja els 

utilitzava en el dia a dia i per tant no han suposat una despesa extra. 

 

 Sistema multi plataforma 

o Mitjançant l’ús de PhoneGap assegurem que l’aplicació es podrà 

executar en diverses plataformes. El servei web és compatible amb 

totes elles. Podem dir, doncs, que el sistema és multi plataforma. 

 

 Modificar el mínim possible les aplicacions existents 

o Per la realització del sistema només ha calgut afegir un seguit 

d’operacions a la base de l’aplicació appia.TRANS. La resta d’aplicacions 

no han sofert cap canvi. Únicament appia.TRANS haurà de modificar 

algun dels formularis per poder mostrar la signatura i les dades del 

receptor de la mercaderia. En un futur es podria modificar appia.TRANS 

per mostrar un mapa indicant les posicions geogràfiques on s’han 

realitzat les entregues. Appia.Mobile ja envia actualment les posicions 

geogràfiques de les entregues. 
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 Compatibilitat amb el sistema actual d’usuaris 

o En el disseny de l’aplicació mòbil i del servei web es va pensar en un 

sistema propi d’usuaris. Més tard, però, es va veure que seria més 

senzill aprofitar el sistema actual de registre d’usuaris al sistema. Així 

doncs, els usuaris que utilitza l’aplicació mòbil seran els mateixos que 

per la resta d’aplicacions. 

 

 Manegar les expedicions d’appia.TRANS 

o Tots els objectius que fan referència al manegament d’expedicions dins 

d’appia.TRANS s’han complert sense excepció. El sistema és 

perfectament capaç de mostrar les expedicions assignades a cada 

usuari. Es poden afegir fotografies a cada expedició i entregar-se de 

diverses maneres. 

 

 Possibilitat d’extendre les funcionalitats de forma senzilla 

o Gràcies a la metodologia i a l’estructura utilitzada al llarg del projecte és 

molt senzill afegir qualsevol modificació al sistema, i no implicaria 

modificacions per la resta de funcionalitats. La manera de transmetre 

dades al servei web és perfectament reutilitzable per qualsevol mena de 

dades, i als menús i pantalles de l’aplicació poden incorporar sense 

dificultat noves funcionalitats. El sistema d’usuaris es verifica a l’inici de 

l’aplicació, així les noves funcionalitats ja estan dins del sistema 

d’usuaris. 
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8 Conclusions 

Aquest projecte m’ha permès adquirir experiència professional, i veure la manera i 

metodologia de treballar en una empresa de software, que no sempre coincideix amb 

el que s’ensenya a la universitat. 

 

Una de les coses que més m’ha costat, i a la que no estava gens acostumat, és estimar 

el temps que es trigarà a realitzar un desenvolupament en concret. A la universitat 

estem acostumats a rebre una data límit, i aleshores tens un cert temps que t’has de 

gestionar per assolir els objectius demanats. Per mi és força diferent que em demanin 

quant temps crec que trigaré a finalitzar una tasca. 

 

Aquest projecte m’ha ensenyat, o començat a donar a conèixer, la responsabilitat que 

un pot tenir a l’hora d’emprendre un projecte d’aquestes característiques. 

 

També he après algunes eines com javascript, jQuery, CSS, etcètera que segur faré 

servir al llarg de la meva carrera professional. 

 

En la finalització d’aquest projecte trec una valoració final positiva, i acabo de reforçar 

la idea d’un principi de realitzar els prototips abans del disseny, ja que ha estalviat 

molts problemes al llarg de l’implementació final. 
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9  Bibliografia 
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següents: 

9.1 Llibres 

Consultats parcialment a Internet o a biblioteques de la xarxa de biblioteques 

públiques de Catalunya. 

 jQuery Mobile - O'Reilly Media. Autor: Jon Reid 

 jQuery Mobile – Up and Running,  O'Reilly Media. Autor:  Maximiliano Firtman 

 Using the HTML5 Filesystem API - O'Reilly Media. Autor:  Eric Bidelman 

 Programming WCF Services - O'Reilly Media. Autor: Juval Lowy 

9.2 Enllaços web 

 Pàgina d’Apple - https://developer.apple.com 

 Pàgina d’Android - http://developer.android.com 

 PhoneGap - http://docs.phonegap.com/en/edge/index.html 

 Framewroks - http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_phone_web-
based_application_framework 

 jQuery - http://jquery.com/ 

 jQuery Mobile - http://jquerymobile.com/ 

 CSS - http://www.w3schools.com/css3/ 

 How to: Host a WCF Service in IIS - http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms733766.aspx#Y2800 

 Building and Testing WCF RESTful services - 
http://www.codeproject.com/Articles/344512/Building-and-Testing-WCF-
RESTful-services 

 Consuming a WCF / ASMX / REST Service using jQuery - 
http://www.codeproject.com/Articles/59551/Consuming-a-WCF-ASMX-REST-
Service-using-jQuery#6 

 Json en C# - http://jitcode.blogspot.com.es/2009/11/usar-json-en-cnet.html 

 Cross-domain Ajax with Cross-Origin Resource Sharing - 
http://www.nczonline.net/blog/2010/05/25/cross-domain-ajax-with-cross-
origin-resource-sharing/ 

 jquery.localize.js(plugin multi idioma) - https://github.com/coderifous/jquery-
localize 

 jSignature - http://willowsystems.github.io/jSignature/#/about/ 
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