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1. Introducció i estat de l’art
1.1. Contextualització

Aquest projecte forma part d’un projecte més ampli, en el que hi han treballat dues 

persones. Cadascuna d’elles ha desenvolupat una aplicació concreta i en aquesta 

memòria hi podem trobar el detall d’una d’elles.

Ambdues apliacions treballen sobre un soport comú però cadascuna d’elles té una entitat 

pròpia, per això un mateix tribunal és l’encarregat de l’evaluació d’ambdós projectes.

En aquesta part del projecte el que s’ha pensat és poder satisfer les necessitats d’una 

unitat familiar a l’hora de saber quins plats/menús puc fer a partir de l’estoc d’ingredients 

que tinc en un rebost concret. 

En el nostre dia a dia sovint ens trobem que, tot i tenir el rebost ple, hem de preparar el 

dinar/sopar i no sabem què fer. Un altre problema que tenim sovint és que volem repetir 

algun menú realitzat anteriorment i mai recordem què varem preparar el dia en qüestió.

Per tal d’estalviar temps i recursos, es considera addient crear una aplicació en la que es 

puguin tenir un seguit de receptes i menús creats pels usuaris, i que alhora es pugui saber 

a l’hora de realitzar-los si tinc els ingredients o no, i, en cas que no els tingui, em creï una 

llista de la compra amb els ingredients que em falten per comprar. Per a tenir cert control 

de l’estoc també hem de fer que cada cop que una recepta es faci els ingredients 

d’aquesta es descomptin de l’estoc que tenia fins al moment. Un altre punt que es 

considera interessant és que l’aplicació sigui amigable amb l’usuari i tingui un disseny el 

més modern possible amb les limitacions pròpies, doncs nosaltres no som especialistes en 

disseny gràfic i s’ha decidit fer el projecte sense invertir diners.
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Per a la consulta de l’estoc ens valdrem de l’altra aplicació de nom: El Meu Rebost. En 

aquesta aplicació, resumidament, el que tenim és l’estoc actual dels productes en un 

rebost concret, així doncs aquí és on farem les consultes per a cada recepta dels 

ingredients i on crearem les llistes de la compra.

A l’hora de desenvolupar el projecte s’ha decidit crear l’aplicació per a dispostius iOS, per a 

iPhone 6 concretament, doncs és el dispositiu que tenim i fem servir en el nostre dia a dia. 

Un cop decidit a on s’ha de fer servir l’aplicació vam adonar-nos de la necessitat de 

compartir la base de dades entre ambdues aplicacions; això ens implica que la connexió a 

internet hagi de ser permanent i alhora imprescindible; doncs és la manera més ràpida, 

còmode i fiable de compartir les dades entre dispositius.

En l’actualitat podríem assegurar, sense risc a equivocar-nos, que qualsevol persona 

disposa de dispositiu mòbil, ja sigui Android, iOS o Windows Phone. Els telèfons i tablets 

s’han convertit pràcticament en imprescindibles i quasi sempre van amb nosaltres allà on 

estiguem. Nosaltres concretament portem sempre el dispositiu al damunt, fins i tot quan 

estem a casa, pel que té tot el sentit del món per a nosaltres desenvolupar les aplicacions 

per aquesta plataforma, doncs és el dispositiu que tenim més a mà en tot moment; a 

diferència del portàtil, que ens podem passar dies sense tocar-lo.
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1.2. Estat de l’art
Com hem comentat anteriorment el projecte consisteix en desenvolupar una aplicació que 

ens ajudi en unes necessitats concretes. Això vol dir que no hem trobat cap aplicació al 

mercat que s’ajusti a les nostres necessitats.

A continuació s’inclou un recull de diferents aplicacions que fan funcions similars al que 

volem fer, però que no s’acaben d’ajustar al 100% al que nosaltres necessitem/volem.

1.2.1. Paprika
L’aplicació està desenvolupada per la companyia Hindsight Labs LLC i es va publicar 

abans del 2012, no és possible saber exactament quan. Està disponible per a: iOS, MAC 

OS, Windows, Android, Kindle Fire i Nook Color. L’aplicació va actualitzant-se regularment 

amb caràcter mensual.

En aquesta aplicació el que ens trobem és un seguit de receptes ja predefinides així com 

l’opció d’importar altres receptes de pàgines web.

Aquesta aplicació té les següents característiques principals:

- Opció de crear receptes

- Opció d’importar receptes d’internet

- Opció de crear llistes de la compra
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Avantatges

- El clar avantatge és que podem importar receptes d’internet

Inconvenients

- El problema és que tot i que podem crear llistes de la compra, l’aplicació no ens 

permet portar cap control d’estoc

- Un altre possible problema és el preu de l’aplicació, 5 euros

1.2.2. The Photo Cookbook
L’aplicació està desenvolupada per la companyia ditter.projektagentur HmbH i es va 

publicar el 5 de juny de 2010. Està disponible per a: iOS i MAC OS. L’aplicació va deixar 

d’actualitzar-se al 2013, just quan va sortir la versió 7.0 d’iOS, en l’actualitat estem a la 

versió 9.0.

En aquesta aplicació el que podem trobar és un seguit de receptes ja predefinides.

Aquesta aplicació té les següents característiques principals:

- Recull de diferents receptes

- Una interfície gràfica força atraient i moderna
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Avantatges

- En destacaríem el seu disseny gràfic

Inconvenients

- Les receptes no es poden ampliar, hi ha les que hi ha

- No es porta cap control d’estoc

- L’aplicació és de pagament, costa 3,99 euros

1.2.3. ¿Qué cocino hoy? Recetas de cocina
L’aplicació està desenvolupada per la companyia QUE COCINO HOY WEB SL i es va 

publicar abans del 2012, no és possible saber exactament quan. Està disponible per a: 

iOS, Android, Amazon Store i Chrome Store. L’aplicació va actualitzant-se regularment, 

cada dos o tres mesos.

Aquesta aplicació conté més de 3 mil receptes ja predefinides.

Aquesta aplicació té les següents característiques principals:

- Recull de diferents receptes

- Opció de buscar receptes per ingredient
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Avantatges

- Principalment el seu gran volum de receptes

Inconvenients

- Les receptes no es poden ampliar, hi ha les que hi ha

- No es porta cap control d’estoc

1.2.4. Conclusions
Un cop analitzades les diferents opcions que tindríem dintre la pròpia iTunes App Store 

arribem a la conclusió que cap aplicació compleix al 100% les nostres necessitats; 

recordem que aquestes, entre d’altres, eren:

- Fer una aplicació a la que hi poguéssim afegir receptes

- Fer una aplicació que consultés l’estoc dels ingredients

Per tant arribem a la conclusió que el nostre project té sentit, doncs ens permetrà controlar 

factors importants per a nosaltres, que les apliacions analitzades no ens permeten 

controlar.
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2. Definició de l’abast
2.1. Objectius

L’objectiu principal d’aquest projecte és construir una aplicació que ens permeti consultar, 

afegir i eliminar de manera ràpida tantes receptes i menús com es desitgi. Recordar que 

per al correcte funcionament de l’aplicació és bàsic el binomi que forma amb l’aplicació El 

Meu Rebost per al control de l’estoc dels ingredients.

Els objectius de l’aplicació es poden dividir de la següent manera:

- Creació de receptes a partir dels ingredients de la base de dades de: El Meu Rebost

- Creació de menús a partir de les receptes que tenim

- Cerca de receptes/menús en base a un ingredient estrella

- Eliminació de receptes/menús

- Control de receptes/menús pendents

- Creació de llistes de la compra per a poder realitzar les receptes/menús escollits

- Actualització de l’estoc dels ingredients a El Meu Rebost un cop realitzada la recepta 

o el menú

- Per a complir aquest darrer punt la base de dades ha de ser compartida i l’aplicació 

haurà d’estar permanentment connectada a internet

- Es vol una interfície gràfica amigable i moderna

- L’aplicació ha de ser el més senzilla de fer servir que sigui possible, és important que 

sigui intuitiva i ràpida de fer servir
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2.2. Abast
L’abast d’aquesta aplicació és el de crear una aplicació iOS que permeti complir els 

objectius indicats anteriorment.

L’aplicació ha d’estar dissenyada i optimitzada per a funcionar en un iPhone 6, doncs és el 

dispositiu en el que s’ha d’utilitzar. L’aplicació funcionarà en versions des d’iOS 8 en 

endavant.

Com es pot comprovar en la següent taula de compatibilitats l’aplicació podria ser 

compatible amb més dispositius iOS. En el projecte actual no s’han creat les interfícies 

gràfiques per a tots els dispositius compatibles, per quedar fora de l’abast del projecte. És 

per això que la seva utilització en la resta de dispositius no serà la desitjada i per això no 

se’n recomana l’ús. Aquest punt quedaria pendent per a una futura actualització de 

l’aplicació.
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L’aplicació la podem dividir en tres grans blocs:

- Creació de les receptes/menús per part de l’usuari. En aquest punt l’usuari ha de ser 

capaç de crear les receptes/menús que vulgui.

- El següent gran bloc seria la sincronització de tot amb el núvol. El que es vol és que 

les dades de l’aplicació estiguin disponibles en qualsevol dispositiu iOS compatible, 

pel que és primordial que les dades es puguin compartir d’una manera àgil i ràpida.

- I un darrer bloc que seria el consistent en l’actualització de l’estoc a l’aplicació El Meu 

Rebost.

2.3. Possibles obstacles
Per al projecte s’ha trobat el següent obstacle:

La dependència de la connectivitat a internet, doncs si no disposem de connexió l’aplicació 

no es pot fer servir. És primordial tenir connexió a internet per a poder descarregar i 

actualitzar, quan pertoca, les receptes i els menús, així com per a poder realitzar consultes 

d’estoc i possibles llistes de la compra.
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2.4. Metodologia
A l’inici del projecte la creació de la base de dades de l’aplicació es realitzarà entre dues 

persones, doncs és important posar-se d’acord entre ambdós sobre els camps necessaris 

d’aquesta; ja que ambdós projectes l’han de fer servir.

Un cop dissenyada la base de dades d’ambdues aplicacions, el disseny gràfic i 

desenvolupament de l’aplicació serà realitzat per una única persona (jo).

En quan a la validació del seu correcte funcionament es sol·licitarà l’ajuda de familiars i 

amics per a que busquin possibles errors en l’aplicació, aquestes proves també ens poden 

aportar possibles millores no contemplades inicialment, aquestes es valoraran en el seu 

moment per a veure si és factible integrar-les o no.
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3. Planificació temporal
3.1. Planificació general

3.1.1. Duració estimada del projecte
Abans de res comentar el cas particular en el que s’ha desenvolupat el projecte. Ens 

trobàvem amb totes les assignatures aprovades des de feia un parell o tres anys, però per 

motius laborals no havíem començat mai a desenvolupar el projecte. A finals de l’any 

passat varem rebre un correu de la FIB en el que se’ns indicava que el plaç per a presentar 

el projecte finalitzava al 2015, o es presentava o se’ns passava a grau. Això va provocar 

que ens comencéssim a moure, però fins a l’abril no varem començar més o menys 

seriosament. Davant del fet que havíem començat tard la perspectiva de tenir-lo enllestit 

pel juny era massa optimista, pel que varem haver de demanar una moratòria per 

setembre, essent el darrer mes en el que se’ns permetria presentar el projecte. S’ha hagut 

de demanar una moratòria final per a poder presentar passat el 15 de setembre.

La duració estimada del projecte ha estat d’uns 4 mesos amb unes 702 hores de feina 

planificades. El projecte va començar seriosament a principis de maig de 2015 i es va 

finalitzar cap a principis de setembre de 2015.

3.1.2. Recursos
Els recursos previstos per a realitzar el projecte són els següents:

Recursos personals

• Un desenvolupador: persona encarregada de desenvolupar tota la part tecnològica. 

Dedicació aproximada al projecte de 40 hores setmanals.

• Dissenyador: persona encarregada de tota la part gràfica de l’aplicació
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Recursos materials

• Es disposa d’un ordinador Apple amb connexió a internet

• Software necessari pel desenvolupador:

• Xcode versió 7.0 per a poder programar per iOS

• Software necessari pel dissenyador:

• Pixelmator per a poder dissenyar tota la part gràfica de l’aplicació

3.2. Descripció de les tasques
3.2.1. Disseny
El bloc de disseny consta de dues tasques associades repartides per la planificació. La 

primera tasca apareix a la fase inicial del projecte i consisteix en definir el wireframe i 

assets necessaris per a les vistes de l’aplicació. La segona tasca consisteix en una segona 

iteració a realitzar una vegada tenim la versió alpha de l’aplicació. En aquesta revisió el 

que farem serà verificar el correcte funcionament de l’aplicació i cambiarem tot el que sigui 

necessari.

3.2.2. Webservices
En aquest apartat tenim una de les parts més importants del projecte.

S’han de definir els models de les base de dades necessaris per a poder utilitzar 

l’aplicació.

Un cop definides les diferents bases de dades s’ha de mirar com integrar-les dintre de 

l’aplicació.
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3.2.3. iOS
Aquest bloc és el més important de tot el projecte doncs és tot el desenvolupament de 

l’aplicació iOS. Les tasques principals que componen aquest bloc i que es poden veure 

amb més detall en el següent apartat són:

- Home: Crear la pantalla inicial des d’on utilitzar les diferents opcions de l’aplicació

- Recepta/Menú: Crear les diferents opcions personalitzades per a cada cas

- CloudStorage: Implementar la pujada i baixada de dades del servidor

3.2.4. Testing
Per a cada versió generada (preAlpha, Alpha, Beta i final) es realitzarà un testeig de 

l’aplicació per a resoldre possibles bugs detectats.

3.2.5. Documentació
En aquest apartat es farà la memòria final del projecte i la preparació de la presentació oral 

davant del jurat.
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3.3. Calendari
3.3.1. Estimació en hores

Nom de la tasca Duració Treball

Definició de l’abast 4 dies 15 hores

Planificació temporal 3 dies 12 hores

Gestió econòmica 4 dies 10 hores

Disseny 4 dies 32 hores

Iteració 1 Disseny 2 dies 16 hores

Iteració 2 Disseny 2 dies 16 hores

Webservices 6 dies 41 hores

Definició model de dades 2 dies 16 hores

Implementació model de dades a l’aplicació 4 dies 25 hores

Apps 53 dies 420 hores

iOS 53 dies 420 hores

Home 1 dia 8 hores

Recepta/Menú 44 dies 348 hores

CloudStorage 8 dies 64 hores

Testing 4 dies 25 hores

Documentació 14 dies 55 hores

Memòria 10 dies 40 hores

Presentació oral 4 dies 15 hores

TOTAL 92 dies 702 hores
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4. Requisits
A continuació es defineixen els requisits per a aquest projecte, diferenciats en categories. 

Hem afegit una petita explicació per a facilitar la comprensió del requisit.

4.1. Requisits d’aparença i estil

4.2. Requisits d’usabilitat

Requisit # 1 Tipus de requisit Aparença i estil

Descripció La interfície de l’apliació ha de ser 
agradable, moderna i senzilla d’entendre

Justificació L’aplicació ha d’atreure a les persones 
que l’han de fer servir

Autor Usuari

Criteri de satisfacció Tenim una persona experta en disseny 
encarregada de realitzar les interfícies

Prioritat Alta

Requisit # 2 Tipus de requisit Usabilitat

Descripció L'aplicació ha de ser intuitiva i fàcil de fer 
servir

Justificació Quan més fàcil sigui de fer servir més 
sovint es farà servir

Autor Usuari

Criteri de satisfacció Tenim una persona experta en usabilitat 
encarregada de realitzar les interfícies

Prioritat Alta

Requisit # 3 Tipus de requisit Usabilitat

Descripció
L'aplicació ha d’evitar, en la mesura del 
possible, els possibles errors en 
l’entrada i eliminació de les dades

Justificació
Si controlem totes les entrades de dades 
evitarem els possibles errors per part de 
l’usuari

Autor Usuari i programador

Criteri de satisfacció Totes les modificacions de dades seran 
verificades per a prevenir els errors

Prioritat Alta
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4.3. Requisits de comprensió i educació

4.4. Requisits de velocitat i latència

Requisit # 4 Tipus de requisit Comprensió i educació

Descripció
La interfície de l’aplicació ha d’afavorir la 
identificació ràpida de tots els elements 
mitjançant icones que fàcilment es relacionin 
amb el seu contingut/ús

Justificació
Si les icones són senzilles i comunes es facilita 
molt la comprensió per part de l’usuari del seu 
ús

Autor Usuari i programador

Criteri de satisfacció S’utilitzaran icones i botons molt clars i senzills 
d’entendre

Prioritat Mitjana

Requisit # 5 Tipus de requisit Velocitat

Descripció
L'aplicació ens ha de permetre crear/
eliminar receptes/menús en els menors 
passos possibles

Justificació Si el procés es fa pesat les probabilitats 
de deixar de fer servir l’aplicació creixen

Autor Programador

Criteri de satisfacció Es buscarà la configuració més òptima 
per agilitzar el procés al màxim

Prioritat Mitjana

Requisit # 6 Tipus de requisit Latència

Descripció
Al ésser una aplicació només d’ús online 
és important que el volum de dades a 
enviar sigui el més petit possible, doncs 
no sempre tindrem bona connexió

Justificació
És important no haver d’esperar gaire a 
veure els resultats d’afegir/eliminar 
elements

Autor Programador

Criteri de satisfacció Es buscarà l’enviament de les mínimes 
dades possibles

Prioritat Mitjana
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4.5. Requisits de fiabilitat

4.6. Requisits d’escalabilitat

4.7. Requisits de manteniment

Requisit # 7 Tipus de requisit Fiabilitat

Descripció És important que l’aplicació no pateixi 
bloquejos ni tancaments inesperats

Justificació
Si una aplicació es bloqueja sovint, o es 
tanca inesperadament, l’usuari en tindrà 
mala percepció i la deixarà de fer servir

Autor Programador

Criteri de satisfacció Es faran el màxim de proves possibles 
per a detectar tots els possibles errors

Prioritat Alta

Requisit # 8 Tipus de requisit Escalabilitat

Descripció
L’aplicació s’ha de poder adaptar 
fàcilment a la resta de dispositius 
compatibles amb iOS 8

Justificació
S’ha de poder adaptar tota la interfície 
gràfica amb el menor impacte i temps 
possible

Autor Programador

Criteri de satisfacció Es minimitza al màxim el volum de 
pantalles a adaptar

Prioritat Baixa

Requisit # 9 Tipus de requisit Manteniment

Descripció L'aplicació s'ha de poder mantenir 
fàcilment

Justificació
Qualsevol futur canvi en posteriors 
versions d’iOS ha de ser fàcilment 
aplicacble

Autor Programador

Criteri de satisfacció L'aplicació es realitzarà de forma ben 
estructurada

Prioritat Mitjana
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5. Especificació
A continuació s’expliquen tots els casos d’ús possibles que existeixen. L’explicació es 

realitzarà mitjançant una taula en la que podrem veure el camí idílic, que és aquell en el 

que no tenim cap problema, i també hem posat els possibles problemes que podem tenir i 

les seves solucions.

5.1. Llista dels casos d’ús
A continuació es mostra una llista dels casos d’ús de l’aplicació:

Gestió de receptes

Gestió de menús

Ambdós casos d’ús n’engloben d’altres, que serien els següents:

En el cas de Gestió de receptes:

Crear recepta

Eliminar recepta

Triar receptes segons ingredient estrella

Fer recepta

Gestionar les receptes pendents

En el cas de Gestió de menús:

Crear menú

Eliminar menú

Triar menús segons ingredients estrella

Fer menú

Gestionar els menús pendents
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5.2. Actors del sistema
L’únic actor en aquest sistema és el propi usuari de l’aplicació.

5.3. Casos d’ús
A continuació es mostren els casos d’ús especificats anteriorment i els diagrames de 

seqüència.

5.3.1. Crear recepta

En aquest cas es descriu el procés a seguir per l’usuari per a crear una nova recepta al 

sistema.

5.3.1.1. Descripció
Crear recepta

Actor primari Usuari

Precondició L’usuari ha clicat el botó “Receptes” de la pantalla principal del botó inferior “Entrant”, “Plat 
Principal” o “Postre”

Disparador Quan pulsem el símbol “+” comença el procés de crear una recepta

Escenari principal

1-L’usuari introdueix el nom de la nova recepta
2-L’usuari introdueix el nombre de comensals de la recepta
3-L’usuari prem el botó “Triar” per a escollir els ingredients que formen part de la recepta
4-L’usuari introdueix els passos per a fer la recepta
5-L’usuari posa el temps que es triga a fer la recepta
6-L’usuari escull la dificultat de la recepta
7-L’usuari prem el botó de la càmera per a tirar una fotografia del plat, o escollir-la del carret
8-L’usuari prem el botó “Afegir”

Extensions

1a-Si no s’han emplenat tots els camps
   1a1-Ens farà omplir tots els camps o no crearà la recepta
1b-Si el nom de la recepta ja existeix.
   1b1-Ens farà posar un altre nom o no crearà la recepta
3a-Si no triem la dificultat
   3a1-Ens posarà la dificultat com a “Baixa”
4a-Si no tiro/trio cap fotografia
   4a1-No ens deixarà crear la recepta
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Gestió de 
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5.3.1.2. Diagrama de cas d’ús

5.3.1.3. Diagrama de seqüència de cas d’ús
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Usuari

Gestió de 
receptes <include> Crear 

recepta

:Usuari /Aplicació /Servidor

addNewRecepta(nom,comensals,
ingr,passos,temps,dificultat,foto)

set(nom)

set(comensals)

set(ingredients)

set(passos)

set(temps)

set(dificultat)

set(foto)

si no error



5.3.2. Eliminar recepta
En aquest cas es descriu el procés a seguir per l’usuari per a eliminar una nova recepta al 

sistema.

5.3.2.1. Descripció

5.3.2.2. Diagrama de cas d’ús

5.3.2.3. Diagrama de seqüència de cas d’ús

Eliminar recepta

Actor primari Usuari

Precondició L’usuari ha clicat el botó “Receptes” de la pantalla principal del botó inferior “Entrant”, “Plat 
Principal” o “Postre”

Disparador Quan damunt d’una recepta movem el dit cap a l’esquerra, això provoca que aparegui un 
botó de nom “Eliminar”

Escenari principal 1-L’usuari clica el botó i elimina la recepta
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Usuari

Gestió de 
receptes <include> Eliminar 

recepta

:Usuari /Aplicació /Servidor

deleteRecepta(recepta)

delete(recepta)



5.3.3. Triar receptes segons ingredient estrella
En aquest cas es descriu el procés a seguir per l’usuari per a poder realitzar una cerca de 

receptes a partir d’un ingredient estrella triat per l’usuari.

5.3.3.1. Descripció

5.3.3.2. Diagrama de cas d’ús

5.3.3.3. Diagrama de seqüència de cas d’ús

Triar receptes segons ingredient estrella

Actor primari Usuari

Precondició L’usuari ha clicat el botó “Sorprèn-me” de la pantalla principal del botó inferior “Entrant”, “Plat 
Principal” o “Postre”

Disparador En aquest cas apareix la pantalla per a realitzar la cerca directament

Escenari principal
1-L’usuari posa per a quantes persones ha de ser la recepta
2-L’usuari clica el botó “Triar” per a escollir l’ingredient que ha de tenir si o si la recepta
3-L’usuari introdueix el temps màxim de la recepta

Extensions 1a-Si no s’han emplenat tots els camps
   1a1-Ens farà omplir tots els camps o no realitzarà la cerca
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Usuari

Gestió de 
receptes <include>

Triar receptes 
segons 

ingredient 
estrella

:Usuari /Aplicació /Servidor

getRecepta(comensals,
ingredient,temps)

recepta

getRecepta(comensals,
ingredient,temps)

si no error



5.3.4. Fer recepta
En aquest cas es descriu el procés a seguir per l’usuari per a indicar que vol fer una 

recepta.

5.3.4.1. Descripció

5.3.4.2. Diagrama de cas d’ús

5.3.4.3. Diagrama de seqüència de cas d’ús

Fer recepta

Actor primari Usuari

Precondició
S’hi arriba o bé des del botó “Receptes” de la pantalla inicial, o bé des del resultat de buscar 
un plat amb ingredient estrella quan pulsem “Sorprèn-me” del botó inferior “Entrant”, “Plat 
Principal” o “Postre”

Disparador L’usuari ha clicat damunt d’alguna recepta

Escenari principal
1-L’usuari ha triat una recepta qualsevol i ens apareixen les instruccions de la recepta
2-L’usuari tria el rebost al que vol fer la recepta
3-L’usuari clica “Fer Recepta”

Extensions

2a-Si no es tria cap rebost
   2a1-L’aplicació ens demana triar-ne un o no podem fer la recepta
3a-No tenim els ingredients al rebost seleccionat
   3a1-En aquest cas podem canviar de rebost i llavors podrem fer la recepta
3b-No tenim els ingredients al rebost seleccionat i volem fer la recepta en aquell rebost
   3b1-En aquest cas només podrem fer-la si creem els ingredients al rebost abans de clicar 
“Fer Recepta”
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Usuari

Gestió de 
receptes <include> Fer recepta

:Usuari /Aplicació El Meu 
Rebost /Servidor

queryIngredient(ingr,
rebost)

recepta

si no error

/Aplicació

queryIngredient(ingr,
rebost)

setReceptaPendent
(recepta) setReceptaPendent

(recepta)



5.3.5. Gestionar receptes pendents
En aquest cas es descriu el procés a seguir per l’usuari per a indicar que ha fet una 

recepta.

5.3.5.1. Descripció

5.3.5.2. Diagrama de cas d’ús

5.3.5.3. Diagrama de seqüència de cas d’ús

Gestionar receptes pendents

Actor primari Usuari

Precondició L’usuari ha clicat el botó “Receptes pendents” de la pantalla principal del botó inferior 
“Entrant”, “Plat Principal” o “Postre”

Disparador En aquest cas apareix la pantalla amb totes les receptes pendents

Escenari principal

1-Si l’usuari vol indicar que ha fet una recepta el que ha de fer és clicar damunt la recepta i en 
la següent pantalla clicar damunt “Recepta feta”. Això provoca que la recepta desaparegui de 
la llista de pendents
2-Si damunt d’una recepta l’usuari mou el dit cap a l’esquerra, això provoca que aparegui un 
botó de nom “Eliminar”, si cliquem al damunt eliminem la recepta com a pendent

Extensions 1a-Si no tenim tots els ingredients en estoc al rebost on volíem fer la recepta no la podrem fer
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Usuari

Gestió de 
receptes <include>

Gestionar 
receptes 
pendents

:Usuari /Aplicació El Meu 
Rebost /Servidor

queryIngredient(ingr,
rebost)

recepta

si no error

/Aplicació

queryIngredient(ingr,
rebost)

setReceptaFeta
(recepta) setReceptaFeta

(recepta)



5.3.6. Crear menú
En aquest cas es descriu el procés a seguir per l’usuari per a crear un nou menú al 

sistema.

5.3.6.1. Descripció

5.3.6.2. Diagrama de cas d’ús

5.3.6.3. Diagrama de seqüència de cas d’ús

Crear menú

Actor primari Usuari

Precondició L’usuari ha clicat el botó “Menús” de la pantalla principal del botó inferior “Menú”

Disparador Quan pulsem el símbol “+” comença el procés de crear un menú

Escenari principal

1-L’usuari introdueix el nom del nou menú
2-L’usuari prem el botó “Tria” per a escollir l’entrant
3-L’usuari prem el botó “Tria” per a escollir el plat principal
4-L’usuari prem el botó “Tria” per a escollir el postre
5-L’usuari prem el botó “Afegir”

Extensions

1a-Si no s’han emplenat tots els camps
   1a1-Ens farà omplir tots els camps o no crearà la recepta
2a-Si el nom deel menú ja existeix.
   2a1-Ens farà posar un altre nom o no crearà el menú
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Usuari

Gestió de 
menús <include> Crear menú

:Usuari /Aplicació /Servidor

addNewMenú(nom,entrant,
plat principal,postre)

set(nom)

set(entrant)

set(plat principal)

set(postre)

si no error



5.3.7. Eliminar menú
En aquest cas es descriu el procés a seguir per l’usuari per a eliminar un nou menú al 

sistema.

5.3.7.1. Descripció

5.3.7.2. Diagrama de cas d’ús

5.3.7.3. Diagrama de seqüència de cas d’ús

Eliminar menú

Actor primari Usuari

Precondició L’usuari ha clicat el botó “Menús” de la pantalla principal del botó inferior “Menú”

Disparador Quan damunt d’un menú movem el dit cap a l’esquerra, això provoca que aparegui un botó 
de nom “Eliminar”

Escenari principal 1-L’usuari clica el botó i elimina el menú
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Usuari

Gestió de 
menús <include> Eliminar 

menú

:Usuari /Aplicació /Servidor

deleteMenú(menú)

delete(menú)



5.3.8. Triar menús segons ingredient estrella
En aquest cas es descriu el procés a seguir per l’usuari per a poder realitzar una cerca de 

menús a partir de dos ingredients estrella triats per l’usuari.

5.3.8.1. Descripció

5.3.8.2. Diagrama de cas d’ús

5.3.8.3. Diagrama de seqüència de cas d’ús

Triar menús segons ingredient estrella

Actor primari Usuari

Precondició L’usuari ha clicat el botó “Sorprèn-me” de la pantalla principal del botó inferior “Menú”

Disparador En aquest cas apareix la pantalla per a realitzar la cerca directament

Escenari principal

1-L’usuari posa per a quantes persones ha de ser el menú
2-L’usuari clica el botó “Triar” per a escollir l’ingredient que ha de tenir si o si o bé l’entrant o 
bé el plat principal, o els dos
2-L’usuari clica el botó “Triar” per a escollir l’ingredient que ha de tenir si o si el postre
4-L’usuari introdueix el temps màxim del menú

Extensions 1a-Si no s’han emplenat tots els camps
   1a1-Ens farà omplir tots els camps o no realitzarà la cerca
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Usuari

Gestió de 
menús <include>

Triar menús 
segons 

ingredient 
estrella

:Usuari /Aplicació /Servidor

getMenú(comensals,
ingredient, ingr.,temps)

menú

getMenú(comensals,
ingredient, ingr.,temps)

si no error



5.3.9. Fer menú
En aquest cas es descriu el procés a seguir per l’usuari per a indicar que vol fer un menú.

5.3.9.1. Descripció

5.3.9.2. Diagrama de cas d’ús

5.3.9.3. Diagrama de seqüència de cas d’ús

Fer menú

Actor primari Usuari

Precondició S’hi arriba o bé des del botó “Menús” de la pantalla inicial, o bé des del resultat de buscar un 
menú amb ingredients estrella quan pulsem “Sorprèn-me” del botó inferior “Menú”

Disparador L’usuari ha clicat damunt d’algun menú

Escenari principal
1-L’usuari ha triat un menú qualsevol i ens apareixen els plats que el formen
2-L’usuari tria el rebost al que vol fer el menú
3-L’usuari clica “Fer Menú”

Extensions

2a-Si no es tria cap rebost
   2a1-L’aplicació ens demana triar-ne un o no podem fer el menú
3a-No tenim els ingredients al rebost seleccionat
   3a1-En aquest cas podem canviar de rebost i llavors podrem fer el menú
3b-No tenim els ingredients al rebost seleccionat i volem fer el menú en aquell rebost
   3b1-En aquest cas només podrem fer-lo si creem els ingredients al rebost abans de clicar 
“Fer Menú”
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Usuari

Gestió de 
menús <include> Fer menú

:Usuari /Aplicació El Meu 
Rebost /Servidor

queryIngredient(ingr,
rebost)

recepta

si no error per 
entrant, plat 
principal i 

postre

/Aplicació

queryIngredient(ingr,
rebost)

setMenúPendent
(menú) setMenúPendent

(menú)



5.3.10. Gestionar menús pendents
En aquest cas es descriu el procés a seguir per l’usuari per a indicar que ha fet un menú.

5.3.10.1. Descripció

5.3.10.2. Diagrama de cas d’ús

5.3.10.3. Diagrama de seqüència de cas d’ús

Gestionar menús pendents

Actor primari Usuari

Precondició L’usuari ha clicat el botó “Receptes pendents” de la pantalla principal del botó inferior “Menú”

Disparador En aquest cas apareix la pantalla amb tots els menús pendents

Escenari principal

1-Si l’usuari vol indicar que ha fet un menú el que ha de fer és clicar damunt el menú i en la 
següent pantalla clicar damunt “Menú fet”. Això provoca que el menú desaparegui de la llista 
de pendents
2-Si damunt d’un menú l’usuari mou el dit cap a l’esquerra, això provoca que aparegui un 
botó de nom “Eliminar”, si cliquem al damunt eliminem el menú com a pendent

Extensions 1a-Si no tenim tots els ingredients en estoc al rebost on volíem fer el menú no el podrem fer
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Usuari

Gestió de 
menús <include>

Gestionar 
menús 

pendents

:Usuari /Aplicació El Meu 
Rebost /Servidor

queryIngredient(ingr,
rebost)

recepta

si no error per 
entrant, plat 
principal i 

postre

/Aplicació

queryIngredient(ingr,
rebost)

setMenúFet
(menú) setMenúFet

(menú)



6. Model d’anàlisi
Abans de res indicar que aquesta part a nosaltres no s’ens va ensenyar quan varem cursar 

la carrera pel que hem hagut d’aprendre-ho pel nostre compte per al projecte. És per això 

que, un cop consultat amb la directora del projecte, hem decidit fer només un parell de 

casos.

6.1. Controls, boundaries i entities del sistema
En aquest apartat es diferencien i organitzen les classes que es fan servir als casos d’ús. 

Per a dur-ho a terme farem servir el patró ECB (Entity - Control - Boundary).

6.1.1. Descripció dels Controls

CtrlCrearRecepta: Controla les dades que tenen relació amb la informació que maneja el 

cas d’ús Crear Recepta.

CtrlEliminarRecepta: Controla les dades que tenen relació amb la informació que maneja 

el cas d’ús Eliminar Recepta.

CtrlTriaRecepta: Controla les dades que tenen relació amb la informació que maneja el 

cas d’ús Triar receptes segons ingredient estrella.

CtrlFerRecepta: Controla les dades que tenen relació amb la informació que maneja el 

cas d’ús Fer recepta.

CtrlReceptaPendent: Controla les dades que tenen relació amb la informació que maneja 

el cas d’ús Gestionar les receptes pendents.
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CtrlCrear
Recepta

CtrlEliminar
Recepta

CtrlTria
Recepta

CtrlFer
Recepta

CtrlRecepta
Pendent



CtrlCrearMenú: Controla les dades que tenen relació amb la informació que maneja el cas 

d’ús Crear Menú.

CtrlEliminarMenú: Controla les dades que tenen relació amb la informació que maneja el 

cas d’ús Eliminar Menú.

CtrlTriaMenú: Controla les dades que tenen relació amb la informació que maneja el cas 

d’ús Triar menús segons ingredient estrella.

CtrlFerMenú: Controla les dades que tenen relació amb la informació que maneja el cas 

d’ús Fer menú.

CtrlMenúPendent: Controla les dades que tenen relació amb la informació que maneja el 

cas d’ús Gestionar els menús pendents.

6.1.2. Descripció dels Boundaries
En aquest apartat només inclourem els que ens serveixen per a fer els dos casos d’ús.

VistaHome: mostra totes les funcionalitats que es poden fer.

VistaReceptes: mostra totes les receptes del tipus on estiguem (entrant, plat principal o 

postre)

VistaCrearRecepta: vista que permet crear una nova recepta

VistaFoto: vista que permet triar la foto

Vista Ingredient: vista que permet triar els ingredients de la recepta
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CtrlCrear
Menú

CtrlEliminar
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CtrlTria
Menú

CtrlFer
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CtrlMenú
Pendent
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6.1.3. Descripció de les Entities

Recepta: representa tota la informació de les receptes.

6.2. Realització dels casos d’ús
Descripció dels diferents elements que intervenen en cada cas d’ús amb els diagrames 

corresponents.

6.2.1. Crear recepta
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Recepta

VistaFoto

VistaIngredient

VistaHome

VistaReceptes

VistaCrearRecepta

Recepta

Usuari

CtrlCrear
Recepta



6.2.1.1. Diagrama de fluxe
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6.2.2. Eliminar recepta

6.2.2.1. Diagrama de fluxe
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VistaHome

VistaReceptes

Recepta

Usuari
CtrlEliminar
Recepta

veureReceptes()

VistaHome VistaReceptes ReceptaUsuari
CtrlEliminar
Recepta

eliminarRecepta(nom)veureReceptes()

eliminarRecepta(nom)



7. Model de disseny
7.1. Tecnologia

A continuació es detallen les tecnologies utilitzades en el desenvolupament de l’aplicació.

7.2. Model de la base de dades
El següent diagrama correspon al model de les bases de dades del servidor, que és el que 

fa servir l’aplicació.

Ús Nom Descripció

Aplicació iOS Objective C
El desenvolupament d’una aplicació iOS es pot fer en 
llenguatge Objective C o en Swift; essent el primer el 
llenguatge triat per ser el més antic i documentat

Eina de desenvolupament Xcode Únic entorn de desenvolupament que permet crear 
aplicacions iOS

Servidor Parse
Parse és una eina online que ens permet disposar d’una base 
de dades sense necessitat de tenir un servidor propi. L’eina 
disposa d’un SDK per iOS que et permet integrar-la a 
l’aplicació.
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nomRecepta: String
comensalsRecepta: int
fotoRecepta: file
ingredientsRecepta: String
passosRecepta: String
tempsRecepta: int
dificultatRecepta: String
tipusRecepta: String
copsReceptaFeta: int
receptaPendent: String
rebostRecepta: String

Recepta

nomMenu: String
entrantMenu: String
platPrincipalMenu: String
postreMenu: String
tempsMenu: int
copsMenuFet: int
dificultatMenu: String
menuPendent: String
rebostMenu: String

Menú

nomProducte: String
quantitat: int
nomRebost: String

Cistella

nomTipus: String
nomRebost: String

Categoria

nomCompra: String
llistaCompra: String
nomRebost: String

CompresnomRebostProducte: String
nomProducte: String
codiBarresProducte: String
fotoProducte: file
quantitatProducte: int
quantitatAComprar: int
tipusProducte: String
stockMinimProducte: int
aLaCistella: Boolean
aLaCistellaPqSi: Boolean

Producte

nomRebost: String
Rebost

0..*3

0..1

0..*

0..1

0..*

menúPendentreceptaPendent

0..*

1..*

0..*0..*

0..*

11..*

1..*

1..*

0..*



Com podem observar les diferents bases de dades tenen relació entre elles en algun 

moment. En aquesta aplicació es fan servir: Recepta, Menú, Rebost, Producte i Cistella.

En el nostre cas particular en destacaríem les bases de dades de les receptes i els menús. 

A continuació explicarem breument el motiu de les variables d’aquestes:

Base de dades Recepta

nomRecepta: tindrà valor únic, no serà possible tenir dues receptes amb el mateix nom

comensalsRecepta: és imprescindible saber per a quanta gent és la recepta

fotoRecepta: per a emmagatzemar una fotografia de la recepta

ingredientsRecepta: lloc on tindrem els ingredients de la recepta

passosRecepta: els passos a seguir per a fer la recepta

tempsRecepta: el temps que trigarem a fer la recepta

dificultatRecepta: la dificultat de la recepta, només pot ser Alta, Mitjana i Baixa

tipusRecepta: per a saber si estem davant d’un Entrant, Plat Principal o Postre

copsReceptaFeta: comptador de les vegades que hem fet una recepta

receptaPendent: camp que fem servir a l’hora de mostrar les receptes pendents de fer

rebostRecepta: el rebost al que hem indicat que volíem fer la recepta

Base de dades Menú

nomMenu: tindrà valor únic, no serà possible tenir dos menús amb el mateix nom

entrantMenu: aquí indiquem quina recepta és l’entrant

platPrincipalMenu: aquí indiquem quina recepta és el plat principal

postreMenu: aquí indiquem quina recepta és el postre

tempsMenu: el temps que trigarem a fer el menú

copsMenuFet: comptador de les vegades que hem fet el menú

dificultatMenu: la dificultat del menú

menuPendent: camp que fem servir a l’hora de mostrar els menús pendents de fer

rebostMenu: el rebost al que hem indicat que volíem fer el menú
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A l’hora d’escollir com implementar la base de dades es van estudiar dues situacions:

Crear nosaltres la base de dades

Per a dur a terme aquesta solució el primer que hem de fer és implementar el nostre propi 

servidor a mida per a aquest projecte. Això implica haver d’implementar la base de dades i 

tots els seus accessos així com tots els serveis necessaris per a la comunicació amb 

l’aplicació. Seria necessari afegir una persona al projecte dedicada al servei. El 

desenvolupament d’aquesta opció hagués implicat moltes hores.

Un altre punt a tenir en compte és la seguretat, crear i mantenir un servidor requereix d’un 

seguit de mesures de seguretat que comporten despeses, i recordem que no en volíem 

tenir cap.

Utilitzar alguna eina externa (Parse)

Per a fer servir aquesta opció el que necessitem és utilitzar un framework de tercers que 

disposi d’una base de dades al núvol i una forma d’accedir a ella des de l’aplicació iOS. 

Aquesta opció és molt més barata ja que no s’ha d’implementar pràcticament res a la part 

del servidor. Els inconvenients d’aquesta opció són que hi ha un seguit de limitacions en 

quan a les operacions que podem fer, en quan al volum de dades a emmagatzemar, també 

tenim limitacions en el tipus de fitxers… si ho mirem amb més detall el que descobrim és 

que les limitacions que té Parse a nosaltres no ens afecten, doncs estan basades en 

accessos al mateix temps al mateix objecte, i en el nostre cas quedem molt lluny de la 

limitació imposada.

En termes de seguretat, en aquest cas concret la seguretat corre a compte de l’empresa 

del servei, pel que no ens comporta cap despesa a nosaltres.

Un cop analitzades les diferents opcions es va decidir apostar pel Parse doncs la 

dismunició de la despesa tant en la creació de la infraestructura com en el manteniment és 

molt important. D’igual manera Parse ens ofereix moltes opcions a l’hora d’accedir a les 

dades i manipular-les, i cap de les limitacions que té ens afectava en el nostre projecte.
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7.3. Descripció de l’aplicació
7.3.1. Crear recepta

Aquesta és la pantalla que veiem quan volem 

crear una nova recepta.

L’usuari ha d’omplir tots els camps o la recepta 

no es crearà.

7.3.2. Eliminar recepta o menú

Aquesta és la pantalla que veiem quan volem 

eliminar una recepta o un menú.

Per a confirmar l’eliminació hem de clicar 

Eliminar.
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7.3.3. Triar receptes segons ingredient estrella

Aquesta és la pantalla que veiem quan volem 

buscar una recepta que tingui un ingredient 

concret.

7.3.4. Fer recepta

Aquesta és la pantalla que veiem quan volem 

dir-li que volem fer la recepta.
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7.3.5. Gestionar les receptes  o menús pendents

Aquesta és la pantalla que veiem quan volem 

consultar les receptes i els menús pendents.

7.3.6. Crear menú

Aquesta és la pantalla que veiem quan volem 

crear un nou menú.

�40



7.3.7. Triar menús segons ingredients estrella

Aquesta és la pantalla que veiem quan volem 

buscar un menú que en els seus plats tingui un 

ingredient concret.

7.3.8. Fer menú

Aquesta és la pantalla que veiem quan volem 

dir-li que volem fer un menú.
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8. Gestió econòmica
8.1. Consideracions inicials

En aquest apartat s’analitzen les despeses per a realitzar el projecte. Per a fer un càlcul el 

més detallat possible es detallen tots els rols necessaris per al projecte, tot i que tots 

aquests rols els acabi desenvolupant la mateixa persona.

8.2. Identificacions i despeses
8.2.1. Despeses directes per activitat
Les despeses directes per activitat en aquest projecte inclouen els recursos humans 

involucrats en cadascuna de les activitats detallades anteriorment. Com s’ha indicat 

anteriorment totes les activitats les desenvolupa una mateixa persona, tot i que s’han 

separat per rols.

La despesa de cada tasca s’ha calculat mitjançant la taula de salaris següent:

Rol Salari

Responsable del projecte 60 €/h

Dissenyador 25 €/h

Arquitecte de software 25 €/h

iOS 45 €/h

Tester 20 €/h
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Nom de la tasca Hores Recurs Despesa

Definició de 
l’abast 15 hores Responsable 

del projecte 900 €

Planificació 
temporal 12 hores Responsable 

del projecte 720 €

Gestió 
econòmica 10 hores Responsable 

del projecte 600 €

Disseny 32 hores Dissenyador 1920 €

Iteració 1 Disseny 16 hores Dissenyador 400 €

Iteració 2 Disseny 16 hores Dissenyador 400 €

Webservices 41 hores Arquitecte de 
software 1025 €

Definició model de 
dades 16 hores Arquitecte de 

software 400 €

Implementació 
model de dades a 
l’aplicació

25 hores Arquitecte de 
software 625 €

Apps 420 hores iOS 18900 €

iOS 420 hores iOS 18900 €

Home 8 hores iOS 360 €

Recepta/Menú 348 hores iOS 15660 €

CloudStorage 64 hores iOS 2880 €

Testing 25 hores Tester 500 €

Documentació 55 hores Responsable 
del projecte 3300 €

Memòria 40 hores Responsable del 
projecte 2400 €

Presentació oral 15 hores Responsable del 
projecte 900 €

TOTAL 702 hores 27865 €
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8.2.2. Despeses indirectes
- Hardware: A l’hora de desenvolupar el projecte seran necessaris un MacBook Pro Retina i 

un iPhone 6. Aquests elements tenen una vida útil de 4 anys l’ordinador i de 2 anys el 

telèfon; el temps d’amortització és de 3 mesos. Per a calcular l’amortització es farà servir la 

formula següent:

Amortitació = Preu Unitat * Unitats * TempsAmortització / VidaÚtil

- Software: L’únic software de pagament que hem fet servir és el que correspon al disseny 

gràfic. El software es paga una única vegada.

- Despeses generals: S’ha de calcular la despesa que ens comporta la realització del 

projecte en aigua, llum, telèfon i local.

Producte Preu (€) Unitats Vida útil (anys) Amortització (€)

MacBook Pro Retina 1449 1 4 90,56 €

iPhone 6 699 1 2 87,37 €

TOTAL 177,93 €

Producte Preu (€) Unitats Despesa (€)

Pixelmator 30 1 30 €

TOTAL 30 €

Producte Preu mitjà (€/mes) Ús (10%) Despesa (€)

Local 1000 100 4000 €

Aigua 30 10 9 €

Llum 70 15 31,5 €

Telèfon e internet 45 20 27 €

TOTAL 4067,5 €
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- Despeses totals: Tenim la suma de totes les despeses anteriors.

8.2.3. Pressupost

Producte Despesa (€)

Hardware 177,93 €

Software 30 €

Despeses generals 4067,5 €

TOTAL 4275,43 €

Producte Despesa (€)

Despes directes 27865 €

Despeses indirectes 4275,43 €

TOTAL 32140,43 €
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9. Conclusions
Quan es va començar amb el projecte es tenia una idea molt clara de l’objectiu final que es 

perseguia; facilitar en la mesura del possible el trobar una solució al problema de què puc 

cuinar amb el que tinc a casa.

El binomi format per la meva aplicació i per l’aplicació El Meu Rebost ha aconseguit 

exactament l’objectiu que es perseguia.

Crec que tot el que ens havíem proposat a l’inici del projecte ho hem acomplert. L’aplicació 

resultant fa correctament tot el que ens havíem proposat, a més a més, ho fa de manera 

àgil i molt senzilla de cara a l’usuari.

Durant el desenvolupament del projecte s’han detectat possibles punts de millora:

- Possibilitat de tenir les dades disponibles fora de línia

- Possibilitat d’importació de receptes d’internet

- Poder afegir criteris nutricionals a l’hora de buscar receptes per ingredient estrella

- Es podria millorar, afegint opcions, el motor de la cerca a partir d’un ingredient estrella

- Opció d’entrar a l’aplicació mitjançant una pantalla de Login; actualment les dades 

d’accés a la base de dades són les mateixes per a qualsevol persona que faci servir 

l’aplicació; si mai es vulgués posar l’aplicació a la venda s’hauria de modificar per a 

que cada usuari tingués la seva pròpia base de dades

El volum de feina que aquestes millores haguessin requerit el varem trobar més propi 

d’una enginyeria superior que no pas d’una enginyeria tècnica, que és el nostre cas. 

És per aquest motiu que aquestes millores quedarien pendents per a futures versions de 

l’aplicació.

La conclusió final és que el projecte ha estat un èxit.
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11. Annexes
11.1. Diagrama de Gantt
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11.2. Pantalles de l’aplicació
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Pantalla de 
càrrega de l’app

Pantalla inicial 
entrant, plat principal, 
postre

Pantalla inicial
menú

Pantalla buscar 
recepta

Detall buscar 
recepta o menú

Eliminar 
recepta o menú
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Pantalla afegir 
recepta

Pantalla triar 
ingredients recepta

Pantalla triar/
tirar foto

Pantalla sorprèn-
me recepta

Pantalla triar 
ingredient estrella 
recepta o menú

Pantalla buscar 
recepta pendent
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Pantalla detall 
recepta i fer recepta

Pantalla buscar 
menú

Pantalla crear 
menú

Pantalla triar 
recepta per menú

Pantalla detall 
menú i fer menú

Pantalla sorprèn-
me menú
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Pantalla buscar 
menú pendent


