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Contribucions	  del	  projecte	  

 

El projecte que es descriu en aquest document contempla el desenvolupament 
d’una aplicació per a dispositius iOS per al Laboratori de Càlcul de la Facultat 
d’Informàtica de Barcelona. L’objectiu principal del projecte, la creació d’aquesta 
aplicació anomenada Racó Mobile, ha estat assolit amb èxit. De fet, l’aplicació ja es 
troba a l'App Store, el centre de distribució d’aplicacions mòbils d’Apple i instal·lada 
en més de 300 telèfons d’estudiants i altres membres de la facultat que ja l’han 
descarregat. 

A més a més, la col·laboració amb el LCFIB ha permès col·laborar en el 
desenvolupament i posada en marxa de l’API pública que permet a desenvolupadors 
externs consultar part de la informació que hi ha disponible al Racó de l’estudiant. 
Aquesta API també està ja disponible per tot aquell que la vulgui utilitzar. Cal dir, que 
es tracta d’un projecte molt novedós, ja que no és gens habitual, trobar una 
universitat que permeti accedir als seus serveis en forma de recursos web. De fet, 
aquesta afirmació no només és certa a l’àmbit nacional o estatal, sinó que es fa 
extensible a nivell mundial. 

 

Fruit de la innovació i caràcter institucional del projecte, ha sorgit la oportunitat 
de presentar-lo i defensar-lo en dues jornades d’àmbit universitari: 

• Hugo Hernández, Jaume Moral, Marcel Arbó i Roger Sala. Mobilitzant el Racó 
de l’estudiant de la Facultat Informàtica de Barcelona. TSIUC [21] (TSIUC) - 
Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya. Organitzat 
pel Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA). 2011. 
 

• Jaume Moral, Hugo Hernández, Marcel Arbó i Roger Sala. Movilizando la 
intranet de la Facultad de Informática de Barcelona. Jornadas Técnicas de 
RedIRIS [20] (RedIRIS) . 2011.   

Addicionalment, la ponència a les TSIUC va donar lloc a una invitació per publicar 
un resum del projecte a una revista de divulgació científica:    

• Hugo Hernández, Jaume Moral, Marcel Arbó i Roger Sala. Mobilitzant el Racó 
de l’estudiant de la Facultat Informàtica de Barcelona. Teraflop. ISSN: 1134-
6671. CESCA. Article acceptat i pendent de publicació. 
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Capítol	  1	  

	  	  	  	  	  	  Introducció	  
	  

Els dispositius mòbils han patit una forta evolució al llarg de la última dècada, 
passant de ser telèfons a ser petits ordinadors, que entre d’altres funcions permeten 
la gestió de trucades i SMS. Actualment els dispositius mòbils, permeten no només 
obtenir informació d’internet sinó també executar aplicacions creades pels propis 
usuaris. Algunes de les característiques que més destaquen d’aquests dispositius son 
la seva gran resolució de pantalla, geolocalització integrada, pantalla multi-tàctil entre 
d’altres. La gran demanda d’aquest tipus de dispositius ha cridat l’atenció de milers 
d’empreses i desenvolupadors de tot el món que actualment treballen en la creació 
de jocs, sistemes de navegació i altres aplicacions per aquests dispositius. Tant Apple 
[1] (Apple) com [9] (Google), dues de les empreses més grans del món dels sistemes 
d’informació, estan treballant per oferir més i millors dispositius que permetin executar 
aquestes aplicacions. 

D’igual forma que als 90 van aparèixer les pàgines web comercials, la major 
part de les empreses i institucions actuals veuen necessari disposar d’aplicacions per 
a dispositius mòbils. És aquí on apareix la idea d’aquest projecte dins del marc de 
desenvolupament institucional de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). 

L’oportunitat de realitzar aquest projecte va sorgir després de treballar com a 
becari al LCFIB (Laboratori de Càlcul de la FIB) desenvolupant aplicacions Web 
durant tres anys. Al veure el ritme al que creix avui en dia l’ús de les noves 
tecnologies en l’àmbit de la mobilitat, ens vàrem adonar que cada dia més alumnes 
venen a la facultat amb dispositius mòbils. Aquests dispositius, permeten un accés 
instantani des de qualsevol lloc als recursos publicats a internet. Va ser llavors quan 
va sorgir la idea i necessitat de desenvolupar una aplicació nativa per a dispositius 
mòbils per a donar resposta a aquesta nova necessitat dels usuaris, el Racó Mobile. 
Racó Mobile és el nom triat per l’aplicació nativa iPhone que estem realitzant com a 
projecte final de carrera. 

Per dur a terme aquest projecte el LCFIB es va adonar que era necessari oferir 
els serveis de la web del Racó mitjançant una API1. Aquest serveis permeten consultar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Una API es una Interfície de programació d’Aplicacions	  (Application Programming Interface, 
API), és un conjunt de declaracions que defineix el contracte d'un component informàtic amb 
qui farà ús dels seus serveis. 
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la informació des de qualsevol dispositiu mòbil independentment del sistema operatiu. 
Cal destacar que avui en dia hi ha varis dispositius mòbils, i que si es desitja fer una 
aplicació nativa, se n’ha de fer una per a cada dispositiu. L’objectiu d’aquest projecte 
és comprovar el funcionament i utilitat de la API del Racó i donar l’oportunitat a 
aquells estudiants de la FIB que disposin de dispositius amb sistema operatiu iOS de 
poder consultar la informació del Racó d’una manera més fàcil i intuïtiva. 

Donat que aquests dispositius mòbils actuals anomenats smartphones tenen 
accés Wi-fi i connexió a internet, un estudiant podria accedir al Racó de la FIB via un 
explorador web. Però cal tenir en compte que les aplicacions natives dels dispositius 
mòbils estan pensades per oferir la informació d’una manera més senzilla, ràpida, 
còmoda, intuïtiva i, sobretot, adaptada a la pantalla del dispositiu. 

Una aplicació nativa iPhone es aquella que està creada amb el kit de 
desenvolupament de software d‘Apple per entorns iOS. A més a més, permeten treure 
més profit de la interfície tàctil dels dispositius que incorporen iOS i, en general, són 
més atractives pels usuaris que no les aplicacions que s’executen a dins d’un 
navegador (WebApps). 

 

En els apartats següents veurem com que és i com va sorgir l’API del Racó (Secció 
1.1), veurem aplicacions similars (Secció 1.2), un preliminars pel desenvolupament 
sobre iOS (Secció 1.3), els objectius del projecte (Secció 1.4) i per acabar una secció 
sobre l’estructura del document (Secció 1.5). 

 

1.1. L’API	  del	  Racó	  de	  la	  FIB	  
	  

Des de fa uns anys el Racó de la Facultat d'Informàtica de Barcelona	   (FIB) ha 
estat una eina capdavantera en el desenvolupament de serveis	  online per alumnes. El 
Racó permet mantenir una comunicació fluida	   entre estudiants i professors, avisar 
d'esdeveniments importants	   relacionats amb la facultat, comunicar notes i dates 
d'exàmens,	   accedir i automatitzar serveis de la secretaria acadèmica, facilitar	   la 
comunicació entre els propis alumnes, així com moltes altres	   funcionalitats d'àmbit 
acadèmic. 

	  
            En els últims anys però, la forma d'accedir a continguts web ha	  canviat força. 
L'aparició, i posterior popularització, de dispositius	  mòbils amb connexió a internet 
com Android, iPhone o Blackberry han	  donat lloc a un gran conjunt d'aplicacions que 
permeten l'accés a	   aquests serveis web des de diferents interfícies. Les grans 
empreses	  d'internet com Google, Amazon o Twitter, ja ofereixen APIs que	  permeten a 
desenvolupadors d'aplicacions externes obtenir dades dels	   seus servidors per a 
mostrar-les a les pàgines i aplicacions de	   tercers. Aquesta oferta a propiciat un canvi 
de paradigma en el que no	  només hi ha proveïdors i consumidors si no que apareix la 
figura d'un	   tercer agent que és consumidor i proveïdor al mateix temps. Gràcies a	  
aquestes llibreries, els desenvolupadors poden millorar el	  comportament d'aplicacions 
ja existents o integrar en una única	  aplicació serveis relacionats amb dos proveïdors 
diferents. Des del	  punt de vista de les empreses també resulta molt favorable, ja que 
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els	  desenvolupadors d'aplicacions externes fan més popular l'ús de la seva	  tecnologia.	  
 

Degut al creixent nombre d'estudiants de la facultat que s'han mostrat	  
interessats per poder millorar l'oferta de serveis online de la	   facultat, i degut a la gran 
dificultat per oferir informació que	   existia en la actual arquitectura del Racó, el 
Laboratori de Càlcul de	   la FIB (LCFIB) ha decidit crear una capa de serveis web per a 
usuaris	   externes. L'objectiu d'aquest canvi és poder oferir una API completa	   que 
permeti accedir als estudiants a la seva informació en formats	  estàndar com XML o 
JSON per tal de poder usar aquesta informació en	  altres aplicacions que en millorin la 
visualització o utilitat. Es	   tracta d'un objectiu complicat degut a la gran quantitat de 
serveis	  que ofereix actualment el Racó i també degut a que aquest integra	   informació 
de moltes naturaleses i orígens diferents. Per aquest	  motiu, s'ha optat per donar un 
primer pas creant aplicacions per a	   donar accés als estudiants des de dispositius 
mòbils Android o iPhone.	  Per fer-ho, el LCFIB ha donat suport en la generació dels 
serveis web	   necessaris mentre que dos estudiants s'han encarregat del	  
desenvolupament de les aplicacions natives de cada plataforma.  

Una de les parts encarregades de desenvolupar una aplicació nativa per 
utilitzar aquesta API es aquest projecte. Concretament cal mencionar que l’API del 
Racó de la FIB va sorgir de les necessitats d’aquest projecte. A mesura que s’anaven 
definint els requisits del projecte i l’aplicació mòbil ens vàrem anar donant conta sobre 
quins serveis necessitava oferir l’API del Racó. 

	  
 

	  

1.2. Aplicacions	  iOS	  d’altres	  Universitats	  
	  

En aquesta secció analitzarem les funcionalitats que ofereixen les diverses 
aplicacions natives per a dispositius iPhone d’altres universitats d’arreu del món. La 
major part dels exemples corresponen a universitats americanes degut a que, 
funcionalment, són les que van més avançades en aquest aspecte. 

 

1.2.1 Estudi i fitxa de presentació 

En aquest document es pretén realitzar un estudi de les aplicacions iPhone 
disponibles al mercat amb funcionalitats semblants, per poder extreure’n les 
funcionalitats bàsiques que haurà de tenir l’aplicació iRaco. També es comparen 
alguns aspectes de disseny i gràfics, així com barres de navegació, botons i llistes.  

L’estudi es centra en les aplicacions trobades a l’App Store sobre les 
universitats més reconegudes del Estats Units i Europa. L’App Store és un 
servei per a dispositius iOS i OSX, creat per Apple, que permet als usuaris buscar i 
descarregar aplicacions de iTunes Store o l’App Store (en el cas de OSX) 
desenvolupades amb les SDK’s i publicades per Apple. 
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Concretament en aquest estudi, es pretén mostrar quines són les 
funcionalitats bàsiques que tenen les aplicacions a estudiar, així com d’altres 
funcionalitats més concretes de cada una. Es mostraran i analitzaran algunes 
captures de pantalla de cada aplicació en diferents estats i situacions. 

Les aplicacions que s’han analitzat són les següents: 

• Universitat de Stanford 
• Universitat de Chicago 
• Universitat de Michigan 
• Universitat de Texas 
• Universitat de Tulsa  
• Universitat de Georgia 
• Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) 
• Universitat de Harvard 
• Universitat de Cornell 
• Universitat de Cambdridge 

Per cadascuna d’aquestes aplicacions es mostra una fitxa amb les següents dades: 

• El nom de l’aplicació 
• El seu logotip 
• Una breu presentació de l’aplicació 
• Quines funcionalitats o serveis ofereix cada aplicació i una breu descripció de 

cadascun. 
• Algunes captures de l’aplicació i un comentari sobre aquestes i el seu aspecte 

i disseny. 
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1.2.1.1 iStanford 

En primer lloc, una de les universitat amb més renom, la Universitat de 
Stanford. La Universitat Leland Stanford Junior, coneguda amb el nom de Universitat 
Stanford, està situada a Palo Alto (Califòrnia). És una universitat privada, considerada 
una de les més prestigioses dels Estats Units i de tot el món.  
 

La universitat va obrir les seves portes oficialment l’1 d’octubre de 1891, amb 
un total de 559 estudiants i 15 docents, set dels quals provenien de la Universitat de 
Cornell. Originalment no es cobrava per la instrucció. Tot i que l’ensenyança era mixta, 
el nombre de dones inscrites va ser limitat durant diversos anys. Al llarg de la seva 
història Stanford ha obtingut vint-i-set premis amb el Premi Nobel en àrees com per 
exemple de economia, física, química o medicina. 
 

Els serveis que ofereix l’aplicació iStanford també estan disponibles en versió 
Web per a dispositius mòbils. [15] (Stanford_Univeristy). L’aplicació iStanford  està 
disponible a l’App Store en els següents idiomes: espanyol, àrab, holandès, anglès, 
japonès i portuguès. 
A continuació es detallen les diferents funcionalitats que ofereix i es mostren algunes 
captures de pantalla.  

Només obrir l’aplicació trobem una presentació en format escriptori com 
l’iPhone on els diferents serveis que ofereix es mostren com a una icona, tal i com es 
pot veure a la figura 5. 

Els serveis més destacats que ofereix iStanford són els següents: 

• Directori personal 
• Esports 
• Mapes 
• Esdeveniments 
• Assignatures de la Universitat 
• Vídeos 
• Fotos 
• Notícies 
• iTunes University2 

 

La primera de totes permet buscar en el directori personal de Stanford. En la 
figura 7 es mostra la fitxa de contacte d’una persona trobada al directori. Aquesta 
fitxa conté informació bàsica com el nom de la persona, el departament on treballa i 
l’opció d’afegir-la com a contacte. 

L’aplicació també permet veure imatges i vídeos relacionats amb la universitat que 
s’ofereixen en format de graella, tal i com es mostra a la figura 1. Aquest format és el 
mateix que l’aplicació d’imatges nativa del propi iPhone. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  iTunes	  U	  ofereix	  la	  botiga	  iTunes	  Store	  al	  servei	  de	  l’educació.	  Una	  manera	  fàcil	  de	  
distribuir	  informació	  als	  seus	  estudiants	  i	  professors.	  
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Una de les funcionalitats més comunes que es poden trobar en aquest tipus 
d’aplicació són les notícies. Com es pot veure a la figura 4, el servei es mostra amb un 
estil de RSS3. Es mostra una taula en format llista on cada notícia conté una imatge, 
un títols i una breu descripció. Al pressionar sobre una notícia es pot veure el seu 
detall més ampliat. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  RSS	  és	  una	  família	  de	  formats	  de	  canals	  web	  XML	  utilitzat	  per	  a	  publicar	  continguts	  actualitzats	  
freqüentment	  com	  ara	  llocs	  de	  notícies,	  weblogs	  o	  podcasts.	  

Fig.	  1	  	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
iStanford	  

Fig.	  3	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
iStanford	  

Fig.	  2	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
iStanford	  

Fig.	  4	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
iStanford	  
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Un dels serveis més potents que ofereix iStanford és el mapa del seu campus. 
Aquest mapa conte un plànol de tots el campus de Stanford, així com les rutes dels 
autocars que hi circulen per dins. En la figura 5 es pot veure una captura d’aquest 
plànol. 

Cal destacar que aquesta aplicació ha estat desenvolupada per Blackboard. 
Blackboard Inc. és una companyia de software amb seu a Washington (Estats Units). 
L’any 2005 Blackboard va desenvolupar i llicenciar aplicacions de programes 
empresarials i serveis relacionats a més de 2200 institucions educatives en més de 60 
països. Aquestes institucions utilitzen Blackboard per administrar l’aprenentatge en 
línia, processament de transaccions i comerç electrònic. Una de les seves branques 
de negoci més recents és Blackboard Mobile, on ofereixen tota la potència de 
Blackboard a dispositius mòbils.	  

	  

1.2.1.2 UChicago 

L’aplicació UChicago és la aplicació nativa per iPhone de la Universitat de 
Chicago, una de les universitats amb més renom d’arreu del món. La Universitat de 
Chicago és una universitat privada situada a Chicago, Illinois (Estats Units). És una de 
les universitats més reconegudes i prestigioses del món amb un total de 85 Premis 
Nobel. 

L’actual president del govern dels Estats Units, Barack Obama, va ser 
professor i catedràtic de la Universitat durant dotze anys, i actualment manté la seva 
residencia en el campus de la Universitat en el Hyde Park. 

L’aplicació UChicago també està disponible en versió Web [5] 
(Chicago_University) i està disponible a l’Appstore només en anglès. Segueix  el format 
de presentar les diferents funcionalitats en format icones en un escriptori, tal i com es 
pot observar en la figura 6. 

 

Fig.	  5	  	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
iStanford	  
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Els serveis més destacats que ofereix aquesta aplicació són els següents: 

• Directori personal 
• Mapes 
• Esdeveniments 
• Assignatures de la Universitat 
• Vídeos i Fotos 
• Notícies 
• Lloc web 

Fig.	  6	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
UChicago	  

Fig.	  7	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
UChicago	  

Fig.	  8	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
UChicago	  

Fig.	  9	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
UChicago	  
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L’aplicació UChicago incorpora les funcionalitats més comunes d’aquest tipus 
d’aplicacions. A més a més incorpora un enllaç a la web de la Universitat de Chicago, 
que com es mostra a la figura 7, està en format mòbil, es a dir, s’adapta a la mida de 
la pantalla del dispositiu mòbil des d’on es consulta. 

Una de les funcionalitats que mai falta és el mapa de la Universitat. Com es 
pot veure a la imatge 9, l’aplicació mostra un plànol de la Universitat de Chicago, 
juntament amb el trànsit dels autocars que hi circulen. 

Cal destacar que l’aplicació UChicago ha estat desenvolupada per Blackboard 
Mobile. Es per aquest motiu que l’aplicació iStanford i UChicago tenen un aspecte 
tant semblant en quant a disseny i serveis que ofereixen. Tant l’escriptori com tot el 
mapa de navegació dintre de la aplicació segueix el mateix format. 

 

1.2.1.3 Michigan 

Michigan és el nom de l’aplicació de la Universitat de Michigan. És una de les 
universitats dels Estats Units amb més prestigi del món. La Universitat de Michigan és 
una universitat publica dels Estats Units situada a l’estat de Michigan. El seu campus 
principal es troba a Ann Arbor i té dos campus més a Flint i Dearborn. V va ser 
fundada l’any 1817 com a universitat pública vint anys abans que Michigan es 
convertís oficialment en un estat.  

La Universitat de Michigan ofereix una versió Web adaptada a mòbil dels seus 
serveis, però no imita la versió de l’aplicació mòbil [13] (Michigan_University). 
L’aplicació iPhone de la Universitat de Michigan està disponible a l’App Store només 
en anglès. 

A continuació es detallen les diferents funcionalitats que ofereix i es mostren 
algunes captures de pantalla. L’aplicació segueix  el format de presentar les diferents 
funcionalitats en format icones en un escriptori, tal i com es pot observar en la figura 
10. 

Els serveis més destacats que ofereix aquesta aplicació són els següents: 

• Directori personal 
• Mapes 
• Esdeveniments 
• Notícies 
• Trànsit de la universitat 
• Menús 
• iTunes University 
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L’aplicació de Michigan incorpora els serveis i funcionalitats bàsiques al igual 
que d’altres aplicacions d’àmbit universitari esmentades anteriorment. Com es pot 
veure en la figura 11, el disseny de la aplicació és totalment per defecte. Tant la barra 
de navegació com les celes de la llista de la taules són per defecte.  

Fig.	  10	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Michigan	  

Fig.	  11	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Michigan	  

Fig.	  12	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Michigan	  

Fig.	  13	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Michigan	  
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El servei de mapes de l’aplicació incorpora Google Maps 4 per veure els 
campus de la Universitat de Michigan, tal i com es pot veure a la figura 12, i marca 
amb el marcadors per defecte de color vermell els llocs més importants a destacar. 
 

Un servei per destacar de l’aplicació de la Universitat de Michigan és l’accés a 
iTunes U. iTunes U (iTunes University) ofereix la botiga iTunes Store al servei de 
l’educació. D’aquesta manera es pot distribuir informació als alumnes i professors.	  

	  

1.2.1.4 Texas 

Texas és el nom de l’aplicació nativa iPhone de la Universitat de Texas. La 
universitat de Texas a Austin ( The University of Texas at Austin en anglès), sovint 
nomenada “UT” o “Texas” simplement, és la institució principal del sistema 
universitari públic del estat de Texas. És nacionalment reconeguda per la qualitat de 
la seva producció investigadora. Està situada a menys d’una milla del Capitoli del 
Estat de Texas a Austin. Fundada l’any 1883, la universitat és considerada una “Public 
Ivy” (grup de les millors universitats públiques dels Estats Units) i va tenir la quarta 
inscripció més gran del país l’any 2006, amb 50.000 estudiants i 20.000 treballadors. 
D’entre els seus estudiants destaca J. M. Coetzee amb el Premi Nobel de Literatura. 

Els serveis que ofereix l’aplicació Texas també estan disponibles en versió 
Web per a dispositius mòbils [16] (Texas_University). Està disponible a l’Appstore 
només en  anglès. 

A continuació es detallen les diferents funcionalitats que ofereix i es mostren algunes 
captures de pantalla. Només obrir l’aplicació es pot veure una presentació en format 
escriptori com l’iPhone on els diferents serveis que ofereix es mostren com a una 
icona, tal i com es pot veure a la figura 14. 

Els serveis més destacats que ofereix Texas són els següents: 

• Directori personal 
• Esports 
• Mapes 
• Esdeveniments 
• Assignatures globals i del estudiant 
• Vídeos i Fotos 
• Notícies 
• Menús 
• Exàmens finals 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Google	  Maps	  es	  un	  servei	  gratuït	  de	  Google.	  Es	  un	  servidor	  de	  mapes	  en	  la	  Web.	  En	  el	  cas	  de	  la	  
aplicacions	  iPhone,	  el	  SDK	  incorpora	  una	  API	  per	  la	  seva	  integració	  i	  utilització.	  
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L’aplicació Texas conté bastantes de les funcionalitats comunes entre aquests 
tipus d’aplicacions. Funcionalitats com notícies, fotos, vídeos, mapa o  directori 
personal. A la figura 15  es pot veure el llistat de les notícies amb celes 
personalitzades amb el títol i breu descripció de la notícia. 

Una funcionalitat a destacar és la consulta dels exàmens finals d’un alumne, 
així com les seves assignatures. A la figura 16 es pot observar com al intentar entrar 
en aquesta funcionalitat es demana usuari i contrasenya. És per aquest motiu que no 
es pot veure amb més detall quines dades exactes ofereix, però deixa a entreveure 
que per accedir a la informació personal d’un alumne es demana un inici de sessió.	   	  

Fig.	  	  14	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Texas	   

Fig.	  	  15	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Texas 

Fig.	  	  16	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Texas 
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En la figura 17 i la figura 18 es pot veure com la funcionalitat que ofereix 

l’aplicació Texas de mapes i llocs a destacar, es representa mitjançant la API de 
Google Maps. El mapa incorpora marcadors personalitzats per indicar llocs destacats. 

L’aplicació Texas també ha estat desenvolupada per Blackboard Mobile. És 
per aquest motiu que també presenta el format estàndard de les aplicacions mòbils 
universitàries desenvolupades per aquesta companyia. Sobretot el menú principal en 
format icones. 

	  

1.2.1.5 Tulsa 

La Universitat de Tulsa també disposa d’una aplicació nativa per iPhone 
anomenada uTulsa. La Universitat de Tulsa és una organització privada, no sectària, 
que està formalment en relació amb l’Església Presbiteriana (EUA). Va ser fundada la 
1882, però no va ser fins l’any 1894 quan es van dur a terme les primeres classes en 
el nou col·legi que es coneix ara com Universitat de Tulsa. 

Actualment la Universitat de Tulsa [19](University_of_Tulsa) no disposa d’una 
versió de la seva pàgina Web per a dispositius mòbils. Està disponible a l’App Store 
de forma gratuïta i només en anglès. 

A continuació es detallen les diferents funcionalitats que ofereix i es mostren 
algunes captures de pantalla. La primera pantalla que es mostra quan s’executa 
l’aplicació uTulsa (veure figura 19)  és un escriptori amb icones quadrades simulant 
l’escriptori de l’iPhone per navegar per les diferent funcionalitats. És un format que es 
pot veure a les demés aplicacions presentades anteriorment. De les aplicacions que 
s’hi poden trobar, és una de les més simples a nivell de funcionalitats que ofereix. 

 

Fig.	  	  17	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Texas	  

Fig.	  	  18	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Texas	  
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Els serveis més destacats que ofereix aquesta aplicació són els següents: 

• Directori personal 
• Esports 
• Mapes 
• Esdeveniments 
• Fotos 
• Notícies 

Fig.	  	  19	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  uTulsa	  

Fig.	  	  20	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  uTulsa	  

Fig.	  	  21	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  uTulsa	  
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En la figura 20 i la figura 21 es pot observar com han utilitzat una cel·la 
personalitzada  compartida. Aquesta cel·la no conté imatges, sinó només el títol i una 
breu descripció de la noticia o esdeveniment. Es pot observar com han utilitzat el 
format i color estàndard de les barres de navegació en totes les seves pantalles. 

 

	  
1.2.1.6 Georgia 

Georgia és el nom de l’aplicació nativa per iPhone de la Universitat de Georgia 
als Estats Units. La Universitat de Georgia és la institució de ensenyament superior 
més gran de l’estat nord-americà de Georgia. Situada a la ciutat de Athens en el estat 
de Georgia, aproximadament a 70 milles (112 km) al nord-est de Athlanta, fou la 
primera universitat comissionada com pública estatal dels Estats Units i es considera 
una “Public Ivy”.  L’any 2005 la revista U.S News & World Report la va catalogar com 
la número 19 de la llista de les millors universitats públiques per sisè any consecutiu.  

La Universitat de Georgia [18](University_of_Georgia) no disposa d’una versió 
per a dispositius mòbils de la seva Web. Està  disponible de forma gratuïta a l’App 
Store i només en anglès. 

A continuació es detallaran les diferents funcionalitats que ofereix i es 
mostraran algunes captures de pantalla. A diferència de totes les anteriors aquesta 
aplicació presenta un menú en forma de llista horitzontal. A partir de quatre opcions 
de la llista inicial podem navegar per l‘aplicació (veure figura 22). 

Els serveis més destacats que ofereix aquesta aplicació són els següents: 

• Directori personal 
• Mapes 
• Notícies 

Com es pot veure a les figures 23 i 24 el format de mostrar les notícies és en forat 
llista amb celes personalitzades i amb un detall en cas d’accedir en una d’elles. El 
detall de la notícia conté una petita imatge, un títol i una breu descripció. 

Podríem destacar la pàgina de configuració (veure figura 25) que té a la portada 
per triar quin dels serveis volem o no visualitzar a la llista horitzontal. 
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Fig.	  	  22	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Georgia 

Fig.	  	  23	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Georgia 

Fig.	  	  24	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Georgia 

Fig.	  	  25	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Georgia 



	  Racó	  Mobile:	  extensió	  de	  la	  intranet	  de	  l’estudiant	  de	  la	  FIB	  per	  a	  dispositius	  mòbils	  iOS	  
	  

Marcel	  Arbó	  Lack	  
	   	   Curs	  2010-‐2011	   	   	   	  

	  
	  

	  
31	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.7 MIT 

L’institut tecnològic de Massachusetts és una altra universitat reconeguda 
arreu del món. Disposa d’aplicació nativa iPhone anomenada MIT Mobile. L’institut 
tecnològic de Massachusetts és una institució de ensenyament superior privada 
situada a Cambridge, Massachusetts (Estats Units). El MIT fou fundat l’any 1861 per 
el geòleg William Barton Rogers, qui desitjava crear un nou tipus d’institució 
educacional independent, dedicada a la creixent industrialització dels Estats Units 
d’Amèrica. Actualment el MIT compta amb 76 Premis Nobel entre els universitaris 
titulats i professors. 

Fig.	  	  27	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  MIT 

Fig.	  	  26	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  la	  
versió	  Web	  de	  MIT	  Mobile 

Fig.	  	  28	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  MIT 

Fig.	  	  29	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  MIT 
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El MIT té disponible una versió per a dispositius mòbils dels seu servei Web 
[12](Massachusetts_Institute_of_Technology). El disseny i estètica de la versió mòbil 
de la Web i l’aplicació iPhone són molt semblants, com es pot veure en la figura 26  i 
figura 27 respectivament. L’aplicació MIT està disponible de forma gratuïta a l’App 
Store i només en anglès. 

A continuació es detallaran les diferents funcionalitats que ofereix i es 
mostraran algunes captures de pantalla. Com la majoria de les aplicacions 
esmentades anteriorment presenta les diferents funcionalitats en format icones en un 
escriptori, com es pot veure en la figura 27. Els serveis més destacats que ofereix 
l’aplicació MIT són els següents: 

• Directori personal 
• Mapes 
• Esdeveniments 
• Assignatures globals 
• Notícies 
• Lloc web 

L’aplicació conté la majoria de les funcionalitats comunes de les aplicacions 
iPhone d’aquest tipus. Caldria destacar per exemple un servei que ofereixen sobre 
esdeveniments de la universitat. Com es pot veure a la figura 28, ofereixen els 
esdeveniments ordenats per data i per categories. 

A la figura 29 podem veure com l’aplicació MIT té una pàgina sobre informació 
addicional dels seus creadors i un correu electrònic de contacte. 

	  

1.2.1.8 Harvard	  

La Universitat de Harvard també disposa d’una aplicació nativa iPhone per 
consultar els seus serveis. L’aplicació rep el nom de “Harvard”. És una universitat 
privada situada a Cambridge, Massachusetts, Estats Units.  Fou fundada l’any 1636 
amb el nom “New College”. Va canviar de nom a “Harvard College” el 13 de març de 
1639, en record al seu benefactor John Harvard, un jove clergue que donar a la 
institució la seva biblioteca de 400 llibres i 779 lliures (la meitat del seu patrimoni). 
Avui en dia Harvard té, de mitjana, una població estudiantil d’aproximadament 6.650 
estudiants de pregrau i uns 13.000 de postgrau. 

L’aplicació de Harvard disposa d’una versió per a dispositius mòbils del seu 
Web [10](Harvard_College). Està disponible de forma gratuïta a l’App Store i només 
amb l’idioma anglès. 

A continuació es detallaran les diferents funcionalitats que ofereix i es 
mostraran algunes captures de pantalla. Com la majoria de les aplicacions 
esmentades anteriorment presenta les diferents funcionalitats en format icones en un 
escriptori (veure figura 30). 
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Els serveis més destacats que ofereix aquesta aplicació són els següents: 

• Directori personal 
• Mapes 
• Esdeveniments 
• Assignatures globals 
• Notícies 
• Menús 

Fig.	  	  30	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Harvard 

Fig.	  31	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Harvard 

Fig.	  	  32	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Harvard 
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Com es pot observar a la figura 31, el primer dels serveis que ofereix 
l’aplicació Harvard es un directori de persones de la universitat. Aquest servei conté 
una barra de cerca per buscar la persona que es desitgi.  

Un altre servei que no falta mai a cap aplicació d’aquest estil és el mapa. En el 
cas de la Universitat de Harvard la zona de cerca és extensa degut a la gran extensió 
del conjunt de totes les seves escoles i facultats. En la figura 32 es pot veure la 
imatge del mapa amb un caixa de cerca per poder buscar resultats. 

Dues funcionalitats que ofereix l’aplicació són les que es mostren a la figura 33 
i figura 34. En la primera es veu una vista amb el nom de totes les escoles que formen 
la Universitat de Harvard, amb un enllaç Web de cadascuna. Si es pressiona sobre un 
dels icones, s’obre el navegador natiu de l’iPhone amb l’adreça Web. L’altre figura 
ens mostra una vista de configuració on es permet modificar alguns ajustaments de 
l’aplicació com ara el tipus de mapa que es vol veure o si es vol o no activar el 
moviment del dispositiu perquè ens porti a la pagina principal.	  

	  

1.2.1.9 CornellCast	  

La Universitat de Cornell també disposa d’una aplicació iPhone nativa 
anomenada CornellCast. Està situada a Ithaca, New York (Estats Units), és una 
universitat privada amb tres de les seves set facultats i escoles concertades 
econòmicament amb l’estat de Nova York.  Va ser fundada el 26 d’abril de 1865 amb 
un projecte de llei del Senat per el qual l’Estat de Nova York realitzava una concessió 
de terres a la universitat. El senador Ezra Cornell va oferir la seva granja a Ithaca com 
a seu i 500.000$ del seu patrimoni personal com a donació inicial. Actualment Cornell 
compta amb 40 Premis Nobel d’afiliats a la universitat com alumnes o docents. 

 

Fig.	  	  33	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Harvard 

Fig.	  	  34	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Harvard 
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La Universitat de Cornell no disposa d’una versió  per a dispositius mòbils de 
la seva pàgina Web [6](CornellCast_Univeristy). Actualment podem trobar l’aplicació 
CornellCast a l’App Store de forma gratuïta i només en anglès. A continuació es 
detallaran les diferents funcionalitats que ofereix i es mostraran algunes captures de 
pantalla. 

Fig.	  	  35	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  CornellCast	  

Fig.	  	  36	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  CornellCast 

Fig.	  	  37	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  CornellCast 
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Aquesta aplicació, a diferència de totes les altres, inclou un menú de botons 
en una barra inferior anomenada TabBar5 (veure figura 35). Cada un d’aquests botons 
et porta a un àmbit diferent de serveis presentat en format llista horitzontal. 

Els serveis més destacats que ofereix aquesta aplicació són els següents: 

• Assignatures globals 
• Notícies 
• Catàleg 
• Connexió al Facebook 

 

Una peculiaritat d’aquesta aplicació és la seva connexió amb Facebook. A la 
figura 35 es pot veure un botó per accedir al Facebook, de manera que es compartiria 
una publicació conforme estem utilitzant l’aplicació CornellCast. Aquesta connexió 
d’una aplicació amb el Facebook es realitza mitjançant una API6 que distribueix 
Facebook de manera gratuïta. 

A la figura 36 i la figura 37 es pot observar l’element comentat anteriorment, la 
TabBar. Aquest element permet canviar de vista i saber en tot moment en quina estàs, 
ja que surt seleccionada de forma brillant i de color blau. 

Un aspecte de disseny a destacar d’aquesta aplicació es la utilització d’una 
cel·la personalitzada en totes les llistes de l’aplicació. A la figura 35 i la figura 36 es 
pot veure com la cel·la és la mateixa, amb una petita imatge, un títol i una breu 
descripció. 

 

1.2.1.10 Cambridge 

Cambridge és el nom de l’aplicació de la Universitat de Cambridge, una de les 
universitats amb més renom a Europa, i arreu del món. La Universitat de Cambridge 
és la segona universitat de parla anglesa més antiga, després d’Oxford. Fou fundada 
l’any 1209 per acadèmics que fan fugir de Oxford, després d’uns conflictes amb 
agents d’aquella ciutat. El rei Enric III d’Anglaterra  els va concedir el monopoli de 
l’ensenyament a Cambridge l’any 1231. Actualment la Universitat de Cambridge 
compta amb un total de 61 Premis Nobel entre els seus titulats i docents. Els afiliats a 
la universitat compten amb un totals de 88 Premis Nobel més. És una de les 
universitats d’arreu del món amb més Premis Nobel. 

La Universitat de Cambridge no disposa d’una versió per a dispositius mòbils 
de la seva pàgina Web [17](University_of_Cambridge). Actualment es pot trobar 
l’aplicació Cambridge a l’App Store de forma gratuïta i només en anglès. A 
continuació es detallen les diferents funcionalitats que ofereix i es mostren algunes 
captures de pantalla. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  TabBar	  és	  el	  nom	  del	  objecte	  que	  ofereix	  el	  SDK	  d’iPhone	  per	  a	  desenvolupadors	  per	  presentar	  
diferents	  perspectives	  a	  una	  sola	  vista.	  
6	  Una	  Interfície	  de	  Programació	  d’Aplicacions	  (	  Application	  Programming	  Interface,	  API)	  és	  un	  
conjunt	  de	  declaracions	  que	  definexi	  el	  contracte	  d’un	  component	  informàtic	  amb	  qui	  farà	  ús	  dels	  
seus	  serveis.	  
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Només obrir l’aplicació trobem una presentació en format escriptori com 
l’iPhone on els diferents serveis que ofereix es mostren com a una icona, tal i com es 
pot veure a la figura 38. 

Els serveis més destacats que ofereix l’aplicació Cambridge són els següents: 

• Mapes 
• Notícies  
• Esdeveniments 
• Biblioteca 

Fig.	  	  38	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Cambridge 

Fig.	  	  39	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Cambridge	  

Fig.	  	  40	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Cambridge	  

Fig.	  	  41	  	  Captura	  de	  pantalla	  de	  
l’aplicació	  Cambridge	  
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• Vídeos 

A la figura 39 es pot veure com un cop accedim a alguna funcionalitat de 
l’aplicació, el menú en format escriptori de la primera vista es converteix en una 
TabBar. És a dir, la manera d’accedir a partir d’aquí entre les diverses funcionalitats 
es realitza per mitjà dels botons de la TabBar. 

A la figura 40 es pot observar com el servei de mapes de l’aplicació de la 
Universitat de Cambridge mostra un mapa personalitzat i una barra de cerca dels 
diferents campus. Es pot veure també com està seleccionat el botó de mapes de la 
TabBar. 

Un servei a destacar de l’aplicació és el canal de vídeos que ofereix. La 
universitat de Cambridge disposa d’un canal de Youtube, i té tots els vídeos 
disponibles per descarregar a través de l’aplicació. A la figura 41 es pot veure un 
llistat dels vídeos disponibles per descarregar. Aquesta llista està formada per celes 
personalitzades amb un petita imatge del vídeo, el títols i una breu descripció. 
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Per acabar, es presenta una taula comparativa (veure figura 42) entre totes les 
aplicacions prèviament analitzades. La taula pretén mostrar els serveis i les 
mancances de cada aplicació. Està formada per files i columnes. Les files estan 
formades per el conjunt de totes les aplicacions analitzades, i les columnes estan 
formades per el conjunt de tots els serveis destacats de totes les aplicacions 
analitzades. Cada casella conté un símbol “tic” si aquella aplicació ofereix aquell 
servei o funcionalitat. 

La taula és la següent: 

	  
Funcionalitats	  

Aplicacions	  

iS
ta
nf
or
d	  

U
Ch
ic
ag
o	  

M
ic
hi
ga
n	  

Te
xa
s	  

uT
ul
sa
	  

Ge
or
gi
a	  

M
IT
	  M
ob
ile
	  

H
ar
va
rd
	  

Co
rn
el
lC
as
t	  

Ca
m
br
id
ge
	  

Directori	  personal	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   	   	  
Esports	   ✔	   	   	   ✔	   ✔	   	   	   	   	   	  
Mapes	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   	   ✔	  
Esdeveniments	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   	   ✔	   ✔	   	   ✔	  
Assig.	  Globals	   ✔	   	   	   ✔	   	   	   ✔	   ✔	   ✔	   	  
Vídeos	   ✔	   ✔	   	   ✔	   	   	   	   	   	   ✔	  
Notícies	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	   ✔	  
Fotos	   ✔	   ✔	   	   ✔	   	   	   	   	   	   	  
Trànsit	   	   ✔	   ✔	   	   	   	   	   	   	   	  
Lloc	  web	   	   ✔	   	   	   	   	   ✔	   	   	   	  
Menús	   	   	   ✔	   ✔	   	   	   	   ✔	   	   	  
Exàm.	  finals	   	   	   	   ✔	   	   	   	   	   	   	  
iTunes	  U.	   ✔	   	   ✔	   	   	   	   	   	   	   	  
Catàleg	   	   	   	   	   	   	   	   	   ✔	   	  
Feedback	   	   	   	   	   	   	   	   	   ✔  
Versió	  Web	   ✔ ✔ 	   ✔ 	   	   ✔ 	   	   	  
Versió	  iPad	    	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 

Cal destacar que cap de les aplicacions analitzades disposa d’un versió de l’aplicació 
per a dispositius iPad.  

Fig.	  	  42	  	  Taula	  comparativa	  entres	  les	  aplicacions	  analitzades	  
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1.3. Preliminars	  pel	  desenvolupament	  sobre	  iOS	  
	  

Per començar parlarem del que es necessita per a desenvolupar una aplicació 
per a dispositius mòbils iOS, i per on hem de començar. Cal saber quines eines de 
desenvolupament necessitem i quines fonts d’informació podem consultar o són 
recomanables. 

 

1.3.1 Què es necessita? 

Per al desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils iOS 7  és 
imprescindible disposar de l’SDK d’Apple [2] (Apple_Developer). L’iOS SDK inclou 
les llibreries necessàries per a crear aplicacions que es puguin executar a dispositius 
iOS. A més a més, l’SDK facilita la creació d’interfícies gràfiques, models de dades, 
persistència i d’altres característiques comunes a la major part de les aplicacions. 

Per desenvolupar aquestes aplicacions es necessita disposar de Xcode, 
l’entorn de desenvolupament d’Apple. 

L’iPhone, l’iPod Touch i l‘iPad són dispositius mòbils d’Apple. Són dispositius 
tàctils i cadascun té una funcionalitat específica: 

 
 

• iPhone: és un telèfon intel·ligent multimèdia amb pantalla tàctil (figura 43). 
• iPod Touch: és un reproductor multimèdia amb pantalla tàctil (figura 44). 
• iPad: és un dispositiu de tipus Tablet8, multimèdia amb pantalla tàctil (figura 

45). 
 
 
 
 
 

                            	  
Fig.	  	  43	  	  Dispositiu	  iPhone 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  iOS	  és	  el	  nom	  del	  sistema	  operatiu	  d’Apple	  per	  a	  dispositius	  mòbils	  iPhone,	  iPod	  Touch	  i	  iPad.	  
8	  Una	  Tablet	  és	  una	  computadora	  a	  mig	  camí	  entre	  una	  computadora	  portàtil	  i	  una	  agenda	  
electrònica.	  
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Fig.	  	  44	  	  Dispositiu	  iPod	  Touch 

 
            	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fig.	  	  45	  	  Dispositiu	  iPad	  

	  

L‘Xcode és un entorn de desenvolupament integrat d’Apple. Incorpora una 
eina gràfica per a la creació de les interfícies d’usuari de les aplicacions iOS. L’SDK 
també inclou el simulador d’aplicacions iOS, que permet simular tant aplicacions per 
iPhone i iPad. Aquest simulador permet executar les aplicacions creades per tal de 
veure el seu comportament en dispositius reals. Cal recordar que per executar 
aquestes aplicacions en un dispositiu real cal tenir una llicència de pagament. En cas 
que no es disposi d’aquesta llicencia, es pot simular l’aplicació al simulador iOS. 

Per provar les teves aplicacions al teu dispositiu iOS i voler distribuir l’aplicació, 
és necessari disposar d’una llicencia d’Apple per a desenvolupadors de pagament 
amb quota anual. No cal oblidar-se per fer funcionar l’SDK d’Apple és necessari 
disposar d’un ordinador portàtil de la marca Apple amb sistema operatiu OSX9. Un 
cop disposem de totes aquestes eines, estarem preparats per al desenvolupament 
d’aplicacions iOS,  i concretament, aplicacions natives iPhone. 

 

1.3.2 Per on començar? 

Per començar a desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils iOS és 
imprescindible conèixer el llenguatge de programació que utilitza Apple per als seus 
sistemes operatius OSX i iOS. Aquest és el llenguatge de programació Objective-C. 
És tracta d’un llenguatge de programació orientat a objectes que estén el popular C. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  OSX	  és	  el	  sistema	  operatiu	  creat	  i	  desenvulopat	  per	  Apple	  que	  ha	  sigut	  inclòs	  en	  la	  seva	  gamma	  de	  
d’ordinadors	  des	  de	  2002.	  
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Un cop tenim clar el llenguatge de programació de l’entorn de 
desenvolupament, hem de saber com funcionen i per a què serveixen les eines que 
incorpora l’SDK, mencionades al capítol anterior. Per començar a desenvolupar el 
primer projecte d’aplicació iPhone, és recomanable començar per petits exemples i 
entendre el funcionament bàsic de les comunicacions entres les vistes i els seus 
controladors. 

Existeixen molts llibres que expliquen com començar a desenvolupar 
aplicacions per a dispositius mòbils iOS. També existeixen cursos a través d’internet 
o presencials. Es recomana, com hem fet en el nostre cas la lectura dels següents 
llibres: 

• APPLYING UML AND PATTERNS [7] (Craig Larman) 

• IPHONE SDK DEVELOPMENT [4] (Bill Dudney) 

• COCOA DESING PATTERNS [8] (Erik M. Buck) 

També es recomana un curs d’una assignatura de la Universitat de Stanford 
publicat al seu Web anomenat: 

• IPHONE APPLICATION DEVELOPMENT [11] (iPhone Application 
Development).   

Aquest curs incorpora tant el vídeo gravat de totes les sessions, així com les 
diapositives del material exposat. Un cop es té coneixement del funcionament bàsic 
d’aplicacions senzilles, s’han d’anar incorporant funcionalitats com mapes, vídeo, 
imatges, so i altres funcionalitats més complexes. 

 

1.3.3 Patrons de disseny 

Aquesta secció descriu els diferents patrons de disseny aplicats i utilitzats a la 
nostra aplicació.  Les aplicacions iOS estan basades en Cocoa. Cocoa és una 
interfície de programació d’aplicacions natives orientada a objectes per a sistemes 
operatius OS X. Els patrons explicats en aquest capítol són patrons de disseny per a 
aplicacions basades en Cocoa, i són els següents: 

 

 

Model View Controller 

El principal patró de disseny utilitzat per les aplicacions basades en Cocoa és 
el patró Model Vista Controlador (MVC). És un patró de disseny de software que 
separa les dades de l’aplicació, la interfície d’usuari i la lògica de control (veure figura 
46). Aquest patró incrementa la reutilització i la flexibilitat del projecte software. 

Esta format per: 

• Un Model 
• Varies Vistes 
• Varis Controladors 
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El Model representa tota la informació amb la qual el sistema treballarà. Les 
Vistes presenten el model amb el qual interactuarà l’usuari. Més coneguda com a 
interfície. El Controladors gestionen els esdeveniments que es capten a les vistes, 
normalment generats per accions que l’usuari invoca i que impliquen canvis en el 
model i a la mateixa vista (interfície). 

En la figura 46 podem veure el flux de control del patró Model Vista Controlador. 

• L’usuari invoca una acció en una vista. 
• El controlador tracta l’acció d’entrada, el que pot implicar un canvi en l’estat 

del model. 
• El controlador genera una nova vista si s’escau i s’espera a una altre nova 

acció de l’usuari. 
 

En definitiva el patró MVC és un patró que marca tres rols diferenciats i la 
comunicació que hi ha de haver entre ells. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.	  	  46	  	  Diagrama	  del	  flux	  	  de	  control	  del	  Patró	  MVC 
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Two-Stage Creation 

Molts llenguatges de programació com Java, C++ o Ruby utilitzen un sol 
mètode per instanciar i reservar memòria d’una instancia d’un classe. En Cocoa en 
canvi, disposem de dos mètodes per separat. 

El patró de disseny Two-Stage Creation permet donar el control als 
programadors sobre quins objectes estan reservant memòria i quins no. Simplifica la 
inicialització de les instàncies i ofereix mètodes adequats per a la creació i 
inicialització d’objectes temporals. Aquest patró de disseny està implícit en la majoria 
d’inicialitzacions d’objectes en la nostra aplicació. 

	  

Category 

El patró de disseny Category permet afegir mètodes a classes ja existents i 
ofereix una alternativa per a fer subclasse en algunes situacions. El patró Category 
està suportat directament pel llenguatge de programació Objective-C i és utilitzat en 
la implementació d’altres patrons de disseny basats en Cocoa. 

Pot esser utilitzat per intercanviar la implementació d’alguns mètodes en 
classes existents. Malauradament  el patró Category no pot ser utilitzat per afegir 
instàncies d’una variable a una classe existent. Freqüentment és utilitzat per 
organitzar la implementació d’algunes classes. A la nostra aplicació l’hem utilitzat 
precisament per aquest propòsit, per organitzar millor la implementació d’algunes 
classes extenses. 

 

 

Singleton 

El patró de disseny Singleton és utilitzat quan es vol tenir una única instancia 
d’una classe i ha de esser fàcilment accessible per altres objectes de l’aplicació. 
Normalment, s’implementa creant una classe amb un mètode que crea una nova 
instancia de la classe si aquesta no existeix. En cas contrari retorna una referencia a 
aquell objecte. 

A la nostra aplicació s’ha decidit aplicar aquest patró de disseny als 
controladors de les dades, ja que aquests emmagatzemen les instancies dels 
objectes i han de ser únics. D’aquesta manera tot objecte que necessiti obtenir la 
informació d’aquestes dades tindrà una referencia a la classe singleton i podrà 
consultar les dades úniques. 
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Notifications 

El patró Notifications permet la comunicació entre objectes sense acoblament. 
Un objecte pot enviar informació cap a altres objectes sense cap tipus d’informació 
especifica d’aquests objectes. Els objectes que estan interessats en rebre informació 
es registren ells mateixos amb una instància de de la classe NSNotificationCenter10. 
Els objectes registrats s’anomenen observadors, és per això que a vegades aquest 
patró de disseny també és anomenat patró Observador en altres entorns. Els 
observadors registrats especifiquen el tipus de comunicació desitjada.  

Quan una notificació és enviada cap al centre de notificacions, aquest 
distribueix la notificació cap als observadors apropiats. Una sola notificació pot 
correspondre a varis observadors. L’objecte que envia un missatge cap al centre de 
notificacions necessita conèixer quins observadors existeixen o quants d’ells rebran la 
notificació. De manera similar, els observadors no tenen la necessitat de saber on 
s’han originat les notificacions enviades. La figura 47 mostra la comunicació entre 
l’objecte que envia la notificació, el centre de notificacions i els observadors. 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Clase	  que	  encapsula	  la	  informació	  per	  ser	  l’emisor.	  Anomentat	  centre	  de	  notificacions.	  

Fig.	  	  47	  	  Comunicació	  entre	  el	  centre	  de	  notificacions	  i	  els	  observadors 
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Delegates i Data source 

El delegat és un patró de disseny simple i a la vegada molt potent on un 
objecte d’un programa que actua conjuntament o en coordinació amb un altre objecte. 
L’objecte que s’ha delegat manté una referència cap a l’altre objecte (el delegat) i en 
moments apropiats li envia un missatge. El missatge simplement informa d’algun fet 
succeït, donant l’oportunitat al delegat de reaccionar davant d’uns fets. El delegat pot 
respondre al missatge actualitzant el seu estat propi o d’altres objectes de l’aplicació. 
El valor principal de la delegació és que li permet personalitzar fàcilment el 
comportament de diversos objectes amb un objecte central. 

Un exemple d’objecte delegat és una instància d’un controlador de vista de les 
aplicacions iOS. Les vistes tenen declarat un protocol, on uns dels mètodes delegats 
és “laVistaRotarà:”. Quan un usuari decideix girar un dispositiu, la vista afectada en 
aquell moment li envia al seu delegat “laVistaRotarà:” per a que el controlador de vista 
decideixi si ha de girar o no. Veiem un esquema en la figura 48. 

 

Data	  Source	  

Hi ha un patró molt semblant al delegat anomenat “Data Source”. Data Source 
significa “font de dades”. L’única diferència que tenen està en la relació amb l’objecte 
que s’ha delegat. En comptes de delegar el control de la interfície d’usuari es delega 
el control d’una font de dades. L’objecte que es delega acostuma a ser una objecte 
de vista com una taula, que manté una referència cap a les seves dades i així quan ho 
necessita pot preguntar quina informació ha de mostrar. És una manera per a que un 
controlador de vista pugui oferir la informació desitjada cada moment que una taula 
ha d’omplir una fila d’informació. 

	   	  

Fig.	  	  48	  	  Esquema	  de	  comunicació	  mitjançant	  delegats	  entre	  una	  vista	  i	  el	  seu	  controlador. 
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Controllers 

El patró Controlador és una patró força utilitzat en aplicacions iOS, ja que com 
hem explicat abans, en el patró Model Vista Controlador hi és present. En aquest cas 
els controladors són classes que responen als esdeveniments, normalment generats 
per accions que l’usuari invoca i que impliquen canvis en el model i a la mateixa vista 
(interfície). 

En general el patró controlador sorgeix davant la necessitat de trobar un 
responsable de gestionar els esdeveniments d’entrada al sistema. Aquest 
responsable és el controlador, i s’encarrega de separar les dades de l’aplicació i la 
interfície d’usuari. El principal benefici d’utilitzar el patró controlador es la re-usabilitat 
i baix acoblament del codi. 

 

1.4. Objectius	  
	  

Els objectius del projecte són els següents: 

• Aprenentatge sobre creació d’aplicacions natives iPhone: Aprendre a utilitzar 
l’entorn de desenvolupament software d’Apple i totes les eines que incorpora 
per poder desenvolupar l’aplicació així com aprendre el llenguatge de 
programació Objective-C. 
 

• Anàlisi d’altres aplicacions: Analitzar altres aplicacions similars natives iPhone 
d’altres universitats d’arreu del món que s’assemblessin i comparar-les. 
 

• Extensió dels serveis de la FIB: Anàlisi dels serveis ja existents al Racó de la 
FIB i decidir quins s’oferiran al Racó Mobile i de quina manera. És a dir, raonar 
justificadament el perquè dels serveis oferts a l’aplicació i explicar com s’han 
agut d’adaptar a l’API del Racó per poder mostrar la informació al dispositiu 
mòbil. 
 

• Disseny i Implementació del Racó Mobile: Disseny del mapa de navegació de 
l’aplicació, disseny de l’arquitectura del sistema, i implementació de tots els 
serveis de l’aplicació. 

 

1.5. Estructura	  del	  document	  
	  

En aquest capítol hem vist una introducció general del projecte. Hem vist aplicacions 
similars, patrons de disseny utilitzats i quins són els objectius del projecte. A 
continuació començarem realment amb el desenvolupament propi del projecte. 
Començarem amb un anàlisi dels serveis de la intranet del Racó de la FIB que 
necessitem traspassar al Racó Mobile (Capítol 2). Després veurem dues iteracions del 
desenvolupament del projecte i quina ha sigut la seva evolució, així com la 
planificació d’aquest (Capítol 3). Per acabar veurem les conclusions del projecte i quin 
pot ser el treball futur a realitzar (Capítol 4). Finalment hem adjuntat uns annexes de 
les parts més pròpies d’especificació, per tal de fer més fluïda la lectura del document.  
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Capítol	  2	  

2. Anàlisi	  
	  

En aquest capítol es pretén analitzar quins són els serveis actuals disponibles 
al Web de la FIB, anomenar quins d’aquests serveis s’ha decidit traspassar a 
l’aplicació Mòbil i el perquè (Secció 2.1). Explicarem com hem fet aquest traspàs de 
serveis i quins mecanismes hem utilitzat. També explicarem quins serveis addicionals 
hem afegit a l’aplicació Mòbil que no disposa la Web del Racó de la FIB. Finalment 
veure un prototipatge d’una versió d’aplicació Web (Secció 2.2). 

	  

2.1. Anàlisi,	  decisió	  i	  traspàs	  dels	  serveis	  de	  la	  intranet	  del	  Racó	  de	  la	  FIB	  al	  
Racó	  Mobile	  

	  

Actualment els serveis que ofereix el Racó de la FIB es poden dividir en diferents 
grups: 

• Generals: Avisos i Calendari. 
• Assignatures 
• Gestió: e-Secretaria, El meu horari, Expedient, Simulador de traspàs al Grau EI, 

Perfils. 
• Comunitat: Webmail, Fòrums, Buscar connectats, Cercar estudiants, Borsa de 

treball. 
• Projectes 
• Serveis, Quotes, Reserva d’equips, Demanar software, Ocupació de les aules, 

Accés al disc. 

 

El serveis generals són els que es mostren a la portada de la Web. Destaquen 
els avisos de les assignatures matriculades per l’alumne i el calendari de l’alumne. 

El grup d’assignatures ofereix un llistat de les assignatures matriculades per 
l’alumne. Per cada assignatura d’aquest llistat es pot consultar informació com ara els 
professors que la imparteixen, la guia docent, els avisos de l’assignatura i d’altres. 

En el grup de Gestió ofereix els següents serveis: 
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• e-Secretaria: alguns tràmits de la e-secretaria com canvis de grup o 
modificacions de la matrícula, així com l’enllaç per accedir-hi. 

• El meu horari: es pot consultar l’horari de l’alumne per setmanes. Es mostra 
tant l’assignatura com l’aula de la classe per a una hora concreta. 

• Expedient: permet veure l’expedient de l’alumne en PDF. 
• Simulador de traspàs al Grau EI: és una eina que permet simular el traspàs de 

la carrera que cursa actualment l’alumne cap al nou Grau EI, marcant quines 
assignatures estan realitzades i quines queden o no convalidades. 

• Perfils: permet consultar tots els perfils de la carrera i veure quin tant per cent 
hem complert. 

El següent grup és el de Comunitat, on trobem els serveis de correu de l’usuari, 
els fòrums de la FIB, la Borsa de treball i opcions de cerca d’estudiants. 

En l’apartat de Serveis trobem l’opció de fer reserves d’equips informàtics, 
demanar software, consultar l’ocupació de les aules de la FIB i consultar informació 
personal de l’estudiant sobre les quotes d’impressió i el tant per cent del disc 
d’emmagatzemat disponible. 

Finalment també tenim l’apartat de Projectes on podem consultar l’estat del 
Projecte Final de Carrera (PFC). 

D’entre tots aquests serveis s’havia de seleccionar quins d’ells tenia sentit 
incorporar a l’aplicació mòbil i perquè. El principal motiu en la decisió del traspàs 
d’aquests serveis va ser la importància de la necessitat de consulta de les dades des 
del dispositiu mòbil. Des del punt de vista dels estudiants, té sentit tenir disponible la 
informació que més vegades consulten a la Web del Racó. 

S’ha decidit doncs tenir disponible els serveis que donen la informació sobre 
l’horari de l’estudiant, l’ocupació de les aules i aquest tipus de serveis que l’estudiant 
pot voler consultar en el moment que es trobar en una aula o necessita saber on es 
durà a terme. 

També cal destacar que s’han incorporat alguns serveis del Web de la FIB que 
no estan dintre del Racó, però que podien ser de l’interès de l’estudiant, com ara les 
notícies de la FIB. 

 

 

2.1.2 Serveis escollits i serveis addicionals, i motiu de l’elecció	  

Així doncs els serveis que s’han trobat de més importància en la necessitat de 
tenir disponible a l’aplicació els hem dividit en tres grups: 

• Grup 1: Serveis públics sense informació personal per cada individu 
• Grup2: Serveis personals per cada individu i que per tant es necessita accedir 

amb usuari i contrasenya. 
• Grup3: Serveis no disponibles al Racó de la FIB, però que s’han incorporat al 

dispositiu gràcies a la seva tecnologia. (Cal destacar que el servei del mapa de 
la FIB i la posició de l’usuari també està dintre d’aquest grup tot i ser un servei 
públic). 
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1.1 Les notícies recents de la FIB, és a dir, el seu canal de notícies públic. 
1.2 L’ocupació del aularis de la FIB 
1.3 El mapa de la FIB i la posició de l’usuari 
1.4 Un resum de la guia docent de les assignatures del Grau. 
 
2.1 Les assignatures matriculades per l’alumne, així com els avisos de cadascuna. 
2.2 La agenda o calendari de l’usuari. 
2.3 L’horari de les assignatures de l’usuari 
2.4 La consulta del correu personal de la FIB 
 
3.1 Obtenció del perfil de configuració  del dispositiu de la xarxa sense fils de la 

FIB 
3.2 Obtenció del perfil de configuració del dispositiu del correu personal de la FIB 
3.3 Possibilitat de subscripció del calendari del Racó de l’usuari. 
3.4 Possibilitat de subscripció de l’horari del Racó de l’usuari. 
 

El motiu de l’elecció del traspàs d’aquests serveis, com hem comentat 
anteriorment, és principalment per la necessitat d’aquesta informació en moments 
puntuals on l’usuari mitjançant el seu dispositiu mòbil i d’una manera més ràpida i 
senzilla pot consultar la informació que desitja. 
Cal destacar que l’aplicació que estem realitzant es una aplicació de consulta 
d’informació dels serveis del Racó de la FIB, és a dir, hi haurà comunicació entre el 
Racó de la FIB cap al dispositiu però no des del dispositiu cap al Racó de la FIB. Per 
tant, serveis com el lliurament de pràctiques o la participació en els fòrums de la FIB 
no entren dins el marc de serveis escollits. El nombre de serveis que s’han decidit 
traspassar venen marcats per dos motius: 

• L’abast del projecte 
• Els serveis disponibles per part del proveïdor de la informació de la FIB 

 

2.1.3 Mecanismes de traspàs dels serveis escollits 

En el moment que es va decidir dur a terme aquest projecte, quasi tots els 
serveis estaven pensats només per ser utilitzats mitjançant la Web. No estaven 
preparats per esser consultats mitjançant una aplicació nativa d’un dispositiu mòbil. 
Tant la decisió de quins serveis es traspassarien, com quina era la forma correcte de 
realitzar-ho es va fer conjuntament amb els administradors del Web de la FIB. 

Un cop teníem triats quins serveis s’anaven a traspassar, s’havia de decidir 
quina era la millor manera d’oferir la informació als dispositius mòbils. Es va decidir 
crear una API per oferir els serveis. Aquesta API no només estava pensada per els 
dispositius mòbils iOS, sinó per qualsevol dispositiu que necessités aquesta 
informació en un futur. 

Aquesta API ofereix la informació en tres formats de dades diferents, tots ells 
pensats per a la consulta d’informació des de dispositius mòbils: 

• XML: 
De l'anglès eXtensible Markup Language («llenguatge de marques extensible»), 
és un metallenguatge extensible, d'etiquetes, desenvolupat pel World Wide 
Web Consortium (W3C). Permet definir la gramàtica de llenguatges específics. 
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Per tant, XML no és realment un llenguatge en particular, sinó una manera de 
definir llenguatges per a diferents necessitats. 
 

• JSON: 
(acrònim de JavaScript Object Notation) és un estàndard obert basat en text 
dissenyat per a intercanvi de dades llegible per humans. Deriva del llenguatge 
script JavaScript, per a representar estructures de dades simples i llistes 
associatives, anomenades objectes. Malgrat la seva relació amb el JavaScript, 
té implementacions per a gran part dels llenguatges de programació. 
 

• iCal: 
iCalendar és un estàndard (RFC 2445) per a intercanvi d'informació 
de calendari. L'estàndard és també conegut com a iCal, basat en l'aplicació 
del mateix nom. 

Un cop decidit quins eren els possibles formats de les dades, va sorgir una 
altra qüestió: com fer de manera segura la connexió al Racó mitjançant l’usuari i 
contrasenya de l’usuari. L’API que van crear des de  el Racó de la FIB també 
incorpora un mètode de inici de sessió. Aquest mètode permet enviar un únic cop 
l’usuari i contrasenya de l’usuari i retornar en format JSON un conjunt de claus 
privades anomenades “KEYS” per a cadascun dels serveis privats del Racó de la FIB. 
D’aquesta manera quan l’usuari desitja iniciar sessió a l’aplicació, introdueix les seves 
dades d’accés, l’aplicació fa una crida al mètode d’inici de sessió al Racó de la FIB, i 
aquest retorna el conjunt de KEYS per a totes els serveis que ho requereixen. 

A partir d’aquest moment, quan l’aplicació necessita consultar algun servei 
privat, només ha de concatenar com a el paràmetre KEY a la crida del servei de la API. 
Veure el flux explicat anteriorment en la figura 49. 
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Fig.	  	  49	  	  Flux	  que	  es	  genera	  per	  iniciar	  sessió	  a	  la	  API,	  i	  la	  posterior	  utilització	  de	  les	  KEYS	  per	  la	  
resta	  de	  consultes. 

Fig.	  	  50	  	  Diagrama	  de	  l’arquitectura	  del	  sistema 
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2.1.4 Diagrama de l’arquitectura del sistema 

En la figura 50 podem veure l’arquitectura del sistema plantejat. Hi ha 
representat el servidor de la FIB, on hi ha tota la informació de la FIB i del Racó de la 
FIB. A la part esquerra tenim un ordinador i un dispositiu mòbil, que representen els 
diferent accessos a la informació del servidor. 

Fins ara, els serveis del Racó eren consultables via Web des d’un ordinador 
(també des d’un dispositiu mòbil via Web). A partir d’ara, mitjançant la API creada per 
la consulta de serveis específics, els dispositius mòbils (i qui ho desitgi) pot consultar 
la informació específica per a cada servei directament a la API. D’aquesta manera les 
aplicacions natives poden consultar només la informació dels serveis per un posterior 
tractament i visualització de les dades amb un disseny propi. 

 

2.2. Prototipatge	  
	  

Al principi del desenvolupament del projecte, es van començar a fer proves 
individuals per a cada servei o funcionalitat. La primera de totes era la necessitat de 
mostra en un llistat del canal de notícies (RSS) de la FIB. 
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Es varen fer proves individuals per mostrar un llistat de notícies al dispositiu 
iPhone mitjançant una llista. Però també es va decidir fer una prova individual 
d’aplicació Web, és a dir, una pàgina Web adaptada a dispositius mòbils. Es poden 
veure tres imatges d’aquest prototipatge Web en les figures 51, 52 i 53. 

Aquest prototipatge es va realitzar mitjançant l’eina Dashcode. Aquesta eina, 
creada per Apple, permet crear de forma ràpida i amb estils predefinits, aplicacions 
Web per a navegadors i dispositius mòbils. 

Aquest prototipatge del canal de notícies de la FIB ens va permetre decidir-
nos per al desenvolupament d’una aplicació nativa per a dispositius mòbils, en 
comptes d’una aplicació Web. Veiem a continuació quins avantatges i inconvenients 
té cadascuna d’aquestes plataformes mitjançant la figura 54. La informació de la taula 
de la figura 54 ha estat extreta d’un Blog d’internet [14](Mobivery). 

Fig.	  	  51	  	  Captura	  d’imatge	  del	  prototipatge	  de	  llistat	  de	  notícies	  via	  navegador	  Web. 
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Fig.	  	  52	  	  Captura	  d’imatge	  del	  prototipatge	  de	  
llistat	  de	  notícies	  via	  dispositiu	  mòbil.	  Llistat	  

inicial	  de	  notícies. 

Fig.	  	  53	  	  Captura	  d’imatge	  del	  prototipatge	  de	  
llistat	  de	  notícies	  via	  dispositiu	  mòbil.	  Detall	  

d’una	  notícia 
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Fig.	  	  54	  Taula	  comparativa	  entre	  aplicacions	  natives	  i	  Web	  mitjançant	  punts	  a	  favor	  i	  en	  contra 
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Capítol	  3	  

3. Desenvolupament	  
 

En aquest capítol veurem les dues iteracions que s’han realitzat per el 
desenvolupament del projecte (Secció 3.1 i Secció 3.2 respectivament). A continuació 
explicarem la planificació del projecte i el seu cost (Secció 3.3). Després veurem la 
organització del fitxers del projecte Xcode (Secció 3.4). Finalment veurem l’apartat del 
test realitzat de l’aplicació (Secció 3.5). 

 

3.1. Primera	  Iteració	  1	  
	  

Cadascuna de les dues iteracions del desenvolupament del projecte està 
formada per quatre  parts. La primera és l’anàlisi de requeriments, on determinarem 
l’abast i els requeriments del projecte. La segona és el Model de Casos d’ús, on 
mostrarem els diagrames de casos d’ús i la seva descripció. La tercera és 
l’especificació i l’ultima part és el disseny de la interfícies de l’aplicació on explicarem 
quin disseny hem aplicat a la interfície de l’aplicació i la seva justificació. 

 

3.1.1	   Anàlisi	  de	  requeriments	  

L ‘anàlisi de requeriments és l’obtenció de les condicions i capacitats que ha 
de satisfer l’aplicació per tal que les necessitats del client es vegin acomplertes per 
l’eina. En aquest capítol es tractarà de: 

• Satisfer tots els requeriments de l’usuari 

• Definir cadascun d’aquests requeriments mitjançant una descripció completa 
de les necessitats de l’usuari en cada aspecte. 
 

• Construir un catàleg de requeriments funcionals que serveixin com a pas previ 
per a la definició dels casos d’ús. 
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3.1.1.1	  Determinació	  de	  l’abast	  del	  projecte	  

Funcionalitats	  que	  entren	  dins	  l’abast	  del	  projecte	  

• Extensió de la intranet de l’estudiant de la FIB per a dispositius mòbils iOS 
- Creació d’una aplicació nativa per a dispositius iPhone 
- Adaptació i implementació dels serveis escollits de la intranet del Racó 

al dispositiu mòbil. 
- Disseny de la capa de presentació per mostrar aquesta informació 

• Creació de noves funcionalitats gràcies a la tecnologia oferta pels dispositius 
mòbils iOS 
 

Queda	  fora	  de	  l’abast	  d’aquest	  projecte	  

• Adaptació de l’aplicació per a dispositius mòbils iOS iPad, és a dir, generar un 
nou mòdul de vistes adaptades a l’iPad. 

	  
3.1.1.2	  Requeriments	  

Per obtenir els requeriments d’un software es poden fer servir quatre estratègies: 

• Demanar-ho als stakeholders11 
• Treure-ho d’un sistema software existent 
• Sintetitzar-ho a partir del sistema global 
• Descobrir-ho mitjançant experimentació 

Per l’obtenció dels requeriments d’aquest projecte, de les quatre estratègies 
esmentades anteriorment, s’ha decidit treure’ls d’un sistema software ja existent. Cal 
mencionar que l’objectiu d’aquest projecte es oferir una extensió de la intranet de 
l’estudiant de la FIB per a dispositius mòbils iOS. Per tant, part dels requeriments 
s’han extret de la intranet de l’estudiant de la FIB. No tots els requeriments però 
venen marcats per la intranet de la FIB, sinó que també s’han extret d’altres 
aplicacions com aquesta d’altres universitats d’arreu del món. 

Gràcies a l’anàlisi realitzada d’altres aplicacions per a dispositius iOS d’altres 
universitat d’arreu del món, s’han pogut complementar els requeriments del software. 

Hi ha dos tipus de requeriments: 

• Funcionals 
- Els requeriments funcionals descriuen totes les entrades i sortides, i 

la relació entre ambdues. Defineixen el comportament intern del 
software: càlculs, detalls tècnics, manipulació de dades i altre 
funcionalitats específiques que mostren com els casos d’ús es 
duran a terme. 

 
• No funcionals 

- Els requeriments no funcionals defineixen les qualitats generals que 
ha de tenir el sistema en realitzar la seva funció.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Els stakeholders són els usuaris del sistema global, usuaris que sʼhi veuen afectats.	  
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Requeriments	  funcionals 

Els requeriments funcionals de l’aplicació s’han agrupat i categoritzat segons 
el tipus de funcionalitat que proporcionen. En aquest sentit s’han agrupat aquest tipus 
de requeriments en tres grans grups: 

1 Sessió de l’usuari 
2 Funcionalitats disponibles sense sessió 
3 Funcionalitats disponibles amb sessió 

Veure els requeriments funcionals ampliats en l’Annex 1 del document. 

	  

a)	   Sessió	  de	  l’usuari	  

Els requeriments funcionals d’aquest grup permeten a l’usuari iniciar una 
sessió i identificar-se com a un estudiant. D’aquesta manera es té accés a dades 
personalitzades i a més informació. També permet finalitzar la sessió de l’aplicació. 

• Iniciar sessió amb l’usuari del Racó 
• Finalitzar sessió amb l’usuari del Racó 

 

b)	   Funcionalitats	  disponibles	  sense	  sessió	  

En aquest grup es troben els requeriments funcionals disponibles per a 
qualsevol usuari, independentment si ha iniciat o no una sessió amb usuari i 
contrasenya. En concret: 

• Visualitzar les notícies de la FIB 
• Visualitzar l’ocupació dels aularis 
• Visualitzar un mapa amb la localització de la FIB 
• Visualitzar les assignatures de la FIB 

	    

c)	   Funcionalitats	  disponibles	  amb	  sessió	  

Els següents requisits funcionals fan referència a totes aquelles funcionalitats 
disponibles només per als usuaris que han iniciat una sessió correctament amb 
l’usuari i contrasenya del Racó de la FIB. És necessària la sessió per tenir accés a 
dades personals de l’usuari i mostrar-les en les funcionalitats següents: 

• Visualitzar les assignatures matriculades de l’alumne 
• Visualitzar els avisos d’una assignatura 
• Visualitzar l’agenda de l’alumne 
• Visualitzar l’horari de l’alumne 
• Visualitzar el correu de l’estudiant 
• Obtenir el perfil de configuració del correu de l’estudiant 
• Subscriure el calendari de l’agenda de l’estudiant a l’iPhone 
• Subscriure el calendari de l’horari de l’estudiant a l’iPhone 
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Requisits	  no	  funcionals	  

Els requeriments no funcionals de l’aplicació son els següents: 

1 Usable 
2 Extensible 
3 Canviable 
4 Eficient 
5 Robust 

Veure els requeriments no funcionals ampliats en l’Annex 2 del document. 

 

3.1.2	   Model	  de	  Casos	  d’ús 

	  

3.1.2.1	   Introducció	  

Els casos d’ús són un artefacte imprescindible en qualsevol projecte software. 
Els casos d’ús són un mecanisme per ajudar a mantenir simple i comprensible els 
requeriments funcionals que complirà el producte, així com de quina manera, tant pel 
desenvolupador com pels stakeholders. 

 

Paquets	  dels	  casos	  d’ús	  

Els casos d’ús s’han dividit en paquets per facilitar la seva lectura i tractament. 
Els paquets resultants coincideixen amb la categorització dels requeriments 
funcionals associats als casos d’ús, de manera que es facilita l’accés a un cas d’ús a 
partir del seu requeriment associat. 

1 Sessió de l’usuari 
2 Funcionalitats disponibles sense sessió 
3 Funcionalitats disponibles amb sessió 

 

Actors	  implicats	  ens	  els	  casos	  d’ús	  

Un usuari representa la generalització de qualsevol tipus d’actor. En aquest 
cas de qualsevol usuari que utilitzi l’aplicació. En canvi un usuari sense sessió 
representa als usuaris que utilitzen l’aplicació sense haver iniciat sessió com a usuaris 
del Racó de la FIB. És a dir, que no tenen accés a certes funcionalitats. I per altre 
banda un usuari amb sessió representa als usuaris que utilitzen l’aplicació i que han 
iniciat sessió com a alumnes del Racó de la FIB, i per tant tenen accés a totes les 
funcionalitats. Es pots veure un esquema del actors implicats en la figura 55. 
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3.1.2.2	   Diagrames	  de	  Casos	  d’ús	  

	  

Sessió	  de	  l’usuari	  

Aquests casos d’ús es corresponen amb tots aquells  que tenen a veure amb 
la sessió d’un usuari, és a dir, amb iniciar i finalitzar una sessió. Els actors implicats es 
diferencien en funció d’usuari amb sessió o sense. Podem veure el diagrama del cas 
d’ús en la figura 56. 

 

 Funcionalitats	  disponibles	  sense	  sessió 

Aquests casos d’ús es corresponen a tots aquells serveis disponibles per a 
qualsevol usuari que interactuï amb l’aplicació, per tant, l’actor implicat es l’usuari 
sense sessió. És a dir, corresponen amb els serveis accessibles sense sessió a la 
intranet del Racó de la FIB, a més d’altres afegits. Es pot veure el diagrama del cas 
d’ús a la figura 57. 

	  

	  Funcionalitats	  disponibles	  amb	  sessió	  

Els següents casos d’ús es corresponen a tots aquells disponibles només per 
als usuaris amb sessió a l’aplicació, és a dir, aquells que s’han identificat amb l’usuari 
i contrasenya del Racó de la FIB. 

Gran parts dels següents casos d’ús corresponen amb els serveis per 
l’estudiant del Racó de la FIB on també es necessita usuari  i contrasenya. Es pot 
veure el diagrama del cas d’ús a la figura 58. 

Fig.	  	  55	  Actors	  implicats	  en	  els	  casos	  d’ús	  
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Fig.	  	  56	  Diagrama	  del	  cas	  d’ús:	  Sessió	  de	  l’usuari	  

Fig.	  57	  Diagrama	  del	  cas	  d’ús:	  Funcionalitats	  disponibles	  
sense	  sessió	  

Fig.	  58	  Diagrama	  del	  cas	  d’ús:	  Funcionalitats	  
disponibles	  amb	  sessió	  
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3.1.2.3	   Descripció	  dels	  casos	  d’ús	  

La descripció de tots els casos d’ús així com el format de la plantilla utilitzada 
el podem trobar en l’annex 3 del document. 

 

	  

3.1.3	   Especificació	  

Per dur a terme l’especificació del projecte, cal mencionar primer, el patró de 
disseny utilitzat a l’aplicació. S’ha utilitzat el patró de disseny Model Vista Controlador 
(MVC), el qual s’ha explicat anteriorment. 

 

 

En la figura 59 podem veure el flux de control del patró Model Vista Controlador. 

• L’usuari invoca una acció en una vista. 
• El controlador tracta l’acció d’entrada, el que pot implicar un canvi en l’estat 

del model. 
• El controlador genera una nova vista si s’escau i s’espera a una altre nova 

acció de l’usuari. 

	  

3.1.3.1	  Model	  

El model conceptual mostra la representació de les entitats del Model i la 
relació entre elles. Podem veure en la figura 60 com hi ha una classe usuari amb una 
generalització de usuari amb sessió i usuari sense sessió. Això es així per diferenciar 

Fig.	  	  59	  	  Diagrama	  del	  flux	  	  de	  control	  del	  Patró	  MVC 
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l’usuari que té un usuari i contrasenya i que té accés a dades privades del racó de la 
FIB. 

La classe usuari està relacionada amb totes aquelles classes que no 
necessiten ser privades per cada usuari, sinó publiques per a tothom. En canvi les 
classes relacionades amb la classe “usuari amb sessió” necessiten necessàriament 
ser privades igual que al Racó de la FIB. El següent model conceptual (veure figura 
60) s’ha realitzat amb la notació UML 12 :

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Llenguatge	  Unificat	  de	  Modelatge	  (Undefinied	  Modeling	  Languatge	  -‐UML)	  
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3.1.3.2	  Vista	  

Les vistes representen el model amb el qual l’usuari interactua. És l’únic 
objecte amb el qual pot interactuar l’usuari. En aquest apartat es pretén mostrar el 
mapa de navegació de totes les vistes de l’aplicació. D’aquesta manera tenir una idea 
global sobre les opcions de les que disposa l’usuari per navegar entre les vistes. 

El mapa de navegació anterior, (veure figura 61) mostra d’esquerra a dreta la 
navegació que pot realitzar l’usuari. La representació de cada  vista s’ha fet amb un 
objecte que representa una pantalla d’un dispositiu mòbil. Dintre de cada vista hi ha 
una breu descripció del que es mostra. Amb fletxes es mostra des de quin boto/acció 
es pot anar a la següent vista. 

En la figura 61 es mostra la primera vista que veu l’usuari quan obre l’aplicació, 
i els possibles camins on pot accedir des de la mateixa. La primera és la portada, on 
hi ha un llistat de correus , notícies i avisos de les assignatures matriculades per 
l’usuari. A la vegada es disposa de quatre botons per a navegar cap a les altres vistes: 

Fig.	  	  61	  	  Mapa	  de	  navegació	  –	  portada 

Portada 

FIB 

Racó 

Configuració 

-‐llistat	  correu 
-‐llistat	  notícies 
-‐llistat	  avisos 

-‐	  Informació	  
publica	  de	  la	  
FIB	  disponible	  
per	  a	  tots	  els	  
usuaris 

-‐	  Configuració	  
de	  l’aplicació 

-‐	  Informació	  
privada	  del	  
Racó	  només	  
per	  a	  usuaris	  
amb	  sessió 

-‐	  Configuració	  
de	  l’ordre	  dels	  
llistats	  de	  la	  
portada 

Conf.	  Portada 
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• FIB: Vista que ofereix les funcionalitats publiques de la FIB 

• Racó: Vista que ofereix les funcionalitats privades del Racó de la FIB 

• Configuració: Vista que permet canviar la configuració de l’aplicació 

A continuació es mostra un mapa independent per a cada una de les anteriors vistes: 

• FIB:   

FIB 

-‐	  Notícies 

-‐	  Ocupació 

-‐	  Mapa	  FIB 

-‐	  Assig.	  FIB 

Notícies 

	  -‐	  llistat	  de	  
notícies	  de	  la	  
FIB 

Ocupació 

	  -‐	  llistat	  dels	  
aularis	  de	  la	  
FIB 

Assig.	  FIB 

Mapa 

	  -‐	  mapa	  de	  la	  
FIB	  amb	  els	  
punts	  
d’interés	  
marcats 
	  -‐	  localització	  
de	  l’usuari 

	  -‐	  llistat	  de	  les	  
assignatures	  
del	  GRAU	  de	  la	  
FIB 

Detall	  notícia 

	  -‐	  detall	  
ampliat	  d’una	  
notícia	  
concreta 

Aulari 

	  -‐	  imatge	  de	  
l’aualari 
	  -‐	  llistat	  de	  
places	  lliures	  
de	  l’aualri 

Detall	  assig. 

	  -‐	  detall	  
ampliat	  d’una	  
assignatura	  
concreta 

Fig.	  	  62	  	  Mapa	  de	  navegació	  -‐	  FIB 
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En la figura 62 es veu el mapa de navegació des de la vista de la FIB. Des 
d’aquesta vista, com s’ha comentat anteriorment es té accés a les funcionalitats 
públiques de la FIB. Aquestes funcionalitats són quatre i corresponen a les vistes del 
mapa: 

• Notícies 
• Ocupació 
• Mapa de la FIB 
• Assignatures de la FIB 

La vista de notícies conté un llistat amb totes les notícies recents publicades al 
Web de la FIB. Per cada notícia es mostra, si en té, una petita imatge a l’esquerre, el 
títol de la notícia i una breu descripció. Si es desitja veure el detall ampliat d’una 
notícia, només cal prémer una d’elles. Se’ns mostrarà una nova vista amb el detall, on 
es podrà veure la imatge, el títol, la descripció ampliada i un enllaç per poder veure la 
notícia al Web de la FIB. 

La vista d’ocupació permet veure l’ocupació dels aularis de la FIB a temps real. 
La primera vista ens ofereix un llistat amb tots els possibles aularis de la FIB. Si 
premem una d’elles, s’obrirà el detall de l’aulari. Aquest detall conté una imatge a 
temps real de l’ocupació de cada ordinador (veure figura 63), i un llistat amb les 
places lliures per cada aula dins de l’aulari. 

La vista del Mapa de la FIB permet veure un mapa real gràcies a Google Maps. 
Aquesta vista mostra un mapa amb els punts d’interès més importants de la FIB, com 
ara el secretariat de la FIB, els aularis i d’altres. Aquesta vista també permet mostrar 
la ubicació actual de l’usuari, per així saber on està ubicat i tenir una referència d’on 
està situat en el mapa. 

La vista de les assignatures de la FIB permet veure un llistat amb totes les 
assignatures possibles a matricular per un estudiant de GRAU. El llistat mostra per 
cada assignatura la seva abreviació  i el nom complert. Si es prem una assignatura 
veurem en una vista nova el seu detall complet. Aquest detall conté l’abreviació, el 
nom, els professors que la imparteixen i els objectius de l’assignatura. 

	   Lliure	  

	   Ocupat	  

	   Reservat	  

Fig.	  	  63	  	  Imatge	  a	  temps	  real	  de	  l’ocupació	  d’un	  aulari	  de	  la	  FIB 
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• Racó: 

 

  

Racó 

-‐	  Assignatures 

-‐	  Agenda 

-‐	  Horari 

-‐	  Correu 

Assignatures 

	  -‐	  llistat	  de	  les	  
assignatures	  
matriculades	  
per	  l’alumne 

Agenda 

	  -‐	  llistat	  de	  tots	  
els	  
esdeveniment
s	  de	  l’agenda	  
de	  del	  Racó	  de	  
l’alumne 

Correu 

Horari 
	  -‐	  Taula	  amb	  
l’horari	  
complert	  del	  
dia	  
seleccionat.	  Es	  
permet	  veure	  
tots	  els	  dies 

	  -‐	  llistat	  de	  els	  
correus	  
recents	  del	  
Racó	  de	  
l’alumne 

Avisos 

	  -‐	  llistat	  dels	  
avisos	  de	  
l’assignatura	  
seleccionada 

Fig.	  	  64	  	  Mapa	  de	  navegació	  –	  Racó 
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En la figura 64 es veu el mapa de navegació des de la vista del Racó. Des 
d’aquesta vista, com s’ha comentat anteriorment es té accés a les funcionalitats 
privades del Racó de la FIB. Aquestes funcionalitats són quatre i corresponen a les 
vistes del mapa: 

• Assignatures matriculades 
• Agenda 
• Horari 
• Correu 

 

La vista de les assignatures conté un llistat amb les assignatures matriculades 
per l’alumne, si en té. Cada assignatura mostra la seva abreviació i nom complert. Si 
es prem alguna de les assignatures es mostra una nova vista amb els avisos associats 
a aquella assignatura. Cadascun dels avisos mostra el títol de l’avís i la seva data de 
publicació. 

La vista de l’agenda permet veure un llistat temporal amb tots els 
esdeveniments de l’agenda del Racó d’un alumne. Aquesta llista està ordenada 
temporalment de dalt a abaix i futur a passat respectivament (veure figura 65). 
Aquesta vista també permet a l’usuari subscriure el calendari de l’agenda al dispositiu 
mòbil.	  

La vista de l’horari permet a l’usuari veure l’horari d’un dia complert. Es mostra 
un llistat amb totes les hores del dia. Cada fila mostra un rang d’hora (15:00-16:00), i 
si l’alumne té classe, el nom de l’assignatura i la classe on s’imparteix. Es pot anar 
avançant dies cap endavant i endarrere, d’aquesta manera l’usuari pot consultar 
l’horari de qualsevol dia de la setmana. Aquesta vista també permet subscriure el 
calendari de l’horari al dispositiu mòbil. 

La vist del correu permet a l’usuari veure el correu de l’estudiant del Racó de la 
FIB. La vista mostra un llistat de correus, i per cada correu es mostra el títol del correu, 
el remitent i la data en el que ha sigut enviat. Aquesta vista no permet veure el 
contingut del missatge, però ofereix la possibilitat d’afegir el correu de l’estudiant a la 
bústia de correu del dispositiu mòbil. 

Passat 

Futur 

Avui 

Fig.	  	  65	  	  Llistat	  d’esdeveniments	  ordenats	  temporalment 
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• Configuració: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Configuració 

-‐	  Usuari 

-‐	  Idioma 

-‐	  Perfil	  Wifi 

Usuari 
	  -‐	  formulari	  
per	  iniciar	  una	  
sessió	  i	  un	  
botó	  per	  
finalitzar	  una	  
sessió	  d’usuari 

Idioma 

	  -‐	  llistat	  dels	  
idiomes	  
disponibles	  
per	  l’aplicació 

Perfil	  Wifi 

	  -‐	  formulari	  i	  
botó	  per	  
demanar	  el	  
perfil	  de	  
configuració	  
Wifi 

Fig.	  	  66	  Mapa	  de	  navegació	  –	  Configuració 
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En la figura 66 es mostra el mapa de navegació de la vista de configuració. 
Des d’aquesta vista es té accés als paràmetres de configuració de l’aplicació, així 
com d’altres funcionalitats extres. Aquests paràmetres són els següents: 

• Sessió d’usuari 
• Idioma 
• Perfil Wifi 

 

Cadascuna de les funcionalitats anteriors es pot configurar mitjançant uns 
vista pròpia. La vista de sessió d’usuari permet iniciar una sessió com a estudiant de 
la FIB, així com finalitzar la sessió actual. Aquesta vista conté un formulari on introduir 
el nom d’usuari i contrasenya. Si hem iniciat una sessió, disposem d’un botó per 
finalitzar la sessió. 

La vista d’idioma permet al usuari modificar l’idioma de visualització de 
l’aplicació. És a dir, modificar l’idioma dels noms del botons i funcionalitats de 
l’aplicació. Aquesta vista conté un llistat amb tots els idiomes disponibles. Només cal 
prémer sobre l’idioma desitjat i veurem com queda marcat amb un “tic”. 

Finalment la vista del perfil Wifi ens permet instal·lar el perfil de configuració de 
la xarxa sense fils de la UPC (eduroam). Aquest perfil permet que el dispositiu afegeixi 
la xarxa sense fils eduroam com una xarxa coneguda i amb una identificació d’usuari 
assignada, d’aquesta manera no ens hem d’identificar cada vegada que ens hi volem 
connectar. La vista conté un camp de text per el nom d’usuari i un botó per demanar 
el perfil. 

 

3.1.3.3	  Controlador 

Els controladors responen als esdeveniments, normalment generats per 
accions que l’usuari invoca i que impliquen canvis en el model i a la mateixa vista 
(interfície). En les aplicacions per dispositius mòbil iOS, es poden diferenciar dos tipus 
de controladors: 

• Controladors de vista 
• Altres controladors 

 

Controladors	  de	  vista	  

Els controladors de vista proporcionen un enllaç imprescindible entre les 
dades d’una aplicació i el seu aspecte visual. Entendre quan i com utilitzar els 
controladors de vista és crucial per al disseny d’aplicacions iOS. Els controladors de 
vista són objectes tradicionals de control en el paradigma de disseny Model-View-
Controller, però també poden fer molt més. En les aplicacions iOS, els controladors 
de vista proporcionen gran part de la lògica necessària per manejar les conductes 
bàsiques de l’aplicació. Per exemple, els controladors de vista permeten gestionar la 
presentació i retirada de continguts de la pantalla i s’encarreguen dels canvis 
d’orientació del dispositiu. 
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Cada controlador de vista és responsable de la gestió d’una part discreta de la 
interfície d’usuari de l’aplicació. Els controladors de vista estan directament associats 
amb un objecte de vista únic. 

Quan volem crear una nova vista en aplicacions iOS, creem un objecte de 
tipus Vista-Controlador, on es generen tant el controlador de vista com la vista 
associada. 

Cada vista esmentada en l’apartat anterior, doncs, està associada amb un 
controlador de vista. És a dir, tenim tants controladors de vista com vistes. La seva 
organització és la següent: 

 

1.1 Controlador de portada 
1.2 Controlador de configuració de la portada 

 
2 Controlador de la FIB 
2.1     Controlador de notícies 
2.1.1         Controlador del detall d’una notícia 
2.2     Controlador de l’ocupació dels aularis 
2.2.1         Controlador d’un aulari concret 
2.3     Controlador del Mapa de la FIB 
2.4     Controlador de les Assignatures de la FIB 
2.4.1         Controlador del detall d’una assignatura 

 
3 Controlador del Racó 
3.1     Controlador de les assignatures matriculades de l’usuari 
3.1.1     Controlador dels avisos d’una assignatura 
3.2     Controlador de l’agenda de l’usuari 
3.3     Controlador de l’horari de l’usuari 
3.4     Controlador del correu de l’usuari 

 
4 Controlador de la configuració general 
4.1     Controlador de sessió d’usuari 
4.2     Controlador de l’idioma de l’aplicació 
4.3     Controlador de la xarxa sense fils de la UPC 

 
	  

Per veure la especificació dels controlador de vista podeu anar a l’annex 4 del 
document. 
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Altres	  controladors	  

En la nostra aplicació s’ha creat un controlador per a cada tipus d’objecte del 
model de dades, és a dir, controlador de notícies, correus, avisos, etc... Aquests 
controladors utilitzen el patró de disseny singletó explicat anteriorment. El que ens 
permet el patró de disseny singletó és tenir una única instància d’aquella classe (en 
aquest cas, única instancia del controlador). 

Cadascun d’aquests controladors és l’encarregat de demanar als proveïdors 
d’informació de les dades, capturar aquesta informació, i generar i guardar una 
instància per a cada classe del model necessària per als controladors de vistes. En la 
majoria dels casos el controlador de tipus singletó guarda un llistat amb totes les 
classes del objecte del model de dades, com per exemple: llistat de correus, llistat de 
notícies, llistat d’avisos, etc...  

A part de generar i guardar totes les instancies de l’objecte del model de 
dades respectiu, aquests controladors també informen al delegat de l’aplicació quan 
els objectes han estat generats. Això és possible gràcies a que el delegat de 
l’aplicació implementa el delegat de cadascun d’aquest controladors. Per saber què 
és el delegat de l’aplicació, si us plau veieu el capítol “Altres classes de l’aplicació”. 

Aquests controladors són els següents: 

5 Altres controladors 
5.1     Controlador de correu 
5.2     Controlador de notícies 
5.3     Controlador dels avisos 
5.4     Controlador de les assignatures 
5.4.1         Controlador de les assignatures de la FIB 
5.4.2         Controlador del detall d’una assignatura de la FIB 
5.4.3         Controlador de les assignatures del Racó 
5.5     Controlador d’ocupació de les aules 
5.5.1         Controlador de places buides de les aules 
5.5.2         Controlador de l’assignatura que realitzar en cada aula 
5.6     Controlador d’esdeveniments 
5.6.1         Controlador de l’agenda de l’usuari 
5.6.2         Controlador de l’horari de l’usuari 

 

Per veure la especificació d’aquests controladors de l’aplicació podeu anar a l’annex 
5 del document. 
 

Un cop hem vist l’especificació d’aquests controladors, veurem a continuació 
a la figura 67 un diagrama de seqüencia per entendre la comunicació entre un 
controlador de vista i un controlador de dades. 

Concretament es mostra la comunicació en particular entre el controlador de 
vista del correu i el controlador de dades del correu. Un cop carregada la vista es fa la 
petició del llistat de correus al controlador corresponent. Aquest respon amb el llistat 
de correus. 
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3.1.3.4	  Altres	  classes	  de	  l’aplicació	  

Classe	  Delegat	  de	  l’Aplicació	  “AppDelegate”	  

Les aplicacions iOS per a dispositius iPhone es basen en el patró Model-Vista-
Controlador com hem explicat anteriorment, però també necessiten altres classes per 
gestionar l’aplicació. 

Quan creem una aplicació iOS, la plantilla de creació d’un nou projecte ja 
configura l’entorn bàsic. Es crea un objecte Aplicació, es connecta amb els serveis de 
la finestra (window13), s’estableix l’enllaç d’execució i així successivament. La majoria 
del treball és realitzat per la funció UIApplicationMain. 

La funció principal del main.m crida la funció UIApplicationMain. Es crea una 
instància de UIApplication, és a dir, una instancia de l’aplicació. És en aquest moment 
on el delegat de l’aplicació entra en joc. Veure figura 4 per entendre-ho millor. 

La imatge de la figura 68 representa el cicle de vida d’un aplicació iOS. Des de 
que l’usuari prem l’aplicació que desitja obrir fins que aquesta passa a segon pla. Un 
cop l’usuari obre l’aplicació, es crida el main() i aquesta la funció UIApplicationMain(). 
Aquí és on es crea la instància de l’aplicació i s’informa al delegat de l’aplicació que 
aquesta s’ha posat en marxa. A partir d’aquí l’aplicació queda restant a qualsevol 
esdeveniment generat per l’usuari o la pròpia aplicació. Finalment per decisió de 
l’usuari o un procés intern, la aplicació passa a segon pla avisant al delegat. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Window:	  Vista	  principal	  i	  única	  de	  tota	  aplicación	  iOS	  on	  s’afegeixen	  com	  a	  subvistes	  totes	  les	  
altres.	  

Fig.	  	  67	  Diagrama	  de	  seqüencia.	  Comunicació	  entre	  un	  controlador	  de	  vista	  i	  un	  controlador	  de	  dades. 
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El delegat de l’aplicació, conegut com <Nom_projecte>AppDelegate.m, 
implementa els mètodes delegats de l’aplicació (UIApplication). Alguns d’aquests 
mètodes destacats són els següents: 

• application:didFinishLaunchingWithOptions: 
Aquest mètode és cridat des de l’aplicació al seu delegat quan s’ha posat en 
marxa i es desitja realitzar altres opcions personalitzades de llançament. 
 

• applicationDidBecomeActive: 
Aquest mètode és cridat en el moment que la nostra aplicació passa de 
inactiva a activa. Això passa quan l’aplicació està en segon pla i per petició de 
l’usuari o del sistema la nostra aplicació passa a primer pla. 
 

• applicationDidEnterBackground: 
Aquest mètode és cridat  des de l’aplicació quan per petició de l’usuari o del 
sistema, la nostra aplicació passa a l’estat inactiva, és a dir, a segon pla. Es en 
aquest moment on es deuen guarda les dades de l’aplicació i l’usuari al model 
de dades, per quan torni a ser activa. 

	   	  

Fig.	  	  68	  	  Cicle	  de	  vida	  d’una	  aplicació	  iOS	  

Imatge	  extreta	  de	  la	  documentació	  per	  a	  desenvolupadors	  d’Apple	  (Apple_Developer)	  
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El delegat de l’aplicació implementa els mètodes delegats de l’aplicació. 
Aquesta classe en el nostre cas s’encarrega de gestionar les següents tasques: 

• Control de l’idioma a l’obrir l’aplicació 
• Control de carrega de la informació en funció del tipus de sessió de l’usuari 

(usuari amb sessió/usuari sense sessió) 
• Control del tipus de connexió disponible del dispositiu per descarregar les 

dades del Web o recuperar-les de persistència. 
• Inicialitzar totes les descarregues de totes les dades de l’aplicació i cridar als 

diferents controladors encarregats. 
• Finalment s’ocupa de gestionar totes les respostes de les descarregues dels 

serveis de cada controlador encarregat. Implementa el delegat de cada 
controlador per tal de rebre informació d’aquests. 

Aquesta classe té afegits mètodes propis a una altre classe mitjançant el patró 
de disseny category explicat en capítols anteriors. Els mètodes afegits a l’altre classe 
són els encarregats de mostrar la vista utilitzada per mostrar el procés de carrega de 
l’aplicació. Com està situada al delegat de l’aplicació (AppDelegate) pot ser cridada 
per qualsevol classe o controlador. 

 

Els diagrames següents (veure figura 69 i 70) mostren la inicialització de la 
classe AppDelegate des de que l’aplicació està carregada i activa. 
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Com podem veure en les figures 69 i 70, en cas de tenir connexió a internet es 
crida el mètode de descarregarInformació(). Aquest mètode s’encarrega de inicialitzar 
les descarregues cap als controladors de dades respectius. Només inicialitza la 
descarrega dels mètodes que necessiten d’una sessió d’usuari en cas que així sigui. 

Un cop els controladors finalitzen el procés de descarrega i obtenció de les 
dades, avisen mitjançant mètodes delegats amb un OK / Error per saber com ha anat 
el procés. D’aquesta manera es pot informar al usuari si algun dels processos ha 
tingut algun error. 

Fig.	  	  69	  	  Diagrama	  de	  seqüencia.	  Inicialització	  de	  la	  vista	  i	  carrega	  de	  la	  informació	  principal.	  
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Fig.	  	  70	  	  	  Diagrama	  de	  seqüencia.	  Mètode	  de	  descarrega	  de	  tota	  la	  informació	  inicial.	  
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Persistència	  

Aquesta classe s’ocupa de guardar la informació actual de l’aplicació en 
primer pla i tot el model de dades de forma persistent. També s’ocupa de restaurar 
tota aquesta informació quan s’escau. 

Sempre que obrim l’aplicació, el delegat de l’aplicació consulta el tipus de 
connexió a internet disponible per al dispositiu. En cas de no disposar de connexió, 
aquesta crida a la classe Persistència per tal de restaurar tota la informació del model 
de dades des de l’ultima vegada que va ser executada l’aplicació. Tanmateix, cada 
vegada que l’aplicació serà tancada, el delegat de l’aplicació també crida aquesta 
classe per tal de fer persistent tota la informació del model de dades actual. 

 Veiem les figures 71 i 72 per entendre millor quan es guarda i descarrega la 
informació persistent: 

 

 

Fig.	  	  71	  	  Diagrama	  de	  seqüencia.	  Control	  inicial	  de	  la	  connexió	  per	  descarregar	  la	  informació	  o	  carregar	  
la	  informació	  persistent. 
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A la figura anterior observem com cada vegada que el mètode delegat cridat 
per l’aplicació cada vegada que aquesta es tenca, s’encarrega de guardar les dades i 
fer-les persistents. 

El tipus de persistència utilitzat en la nostra aplicació és en arxius del 
tipus .plist. Arxius locals de l’aplicació en format XML14 on si poden guardar tot tipus 
de dades bàsiques del llenguatge de programació Objective-C. 

Tots els controladors explicats en el capítol anterior, del tipus singletó, que 
contenen els llistats amb les instàncies de les classes del model de dades, necessiten 
proveir-se d’informació com hem explicat anteriorment. Són tots aquells controladors 
que proporcionen les dades als controladors de vistes per tal de mostrar la informació 
al usuari. 

Per tal de aconseguir tota la informació de l’aplicació, s’utilitzen tres tipus de 
formats de dades diferents: 

• XML: 
De l'anglès eXtensible Markup Language («llenguatge de marques extensible»), 
és un metallenguatge extensible, d'etiquetes, desenvolupat pel World Wide 
Web Consortium (W3C). Permet definir la gramàtica de llenguatges específics. 
Per tant, XML no és realment un llenguatge en particular, sinó una manera de 
definir llenguatges per a diferents necessitats. 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  XML	  (Extensible	  Markup	  Language)	  és	  un	  metallenguatge	  extensible	  d’etiquetes.	  Permet	  definir	  
una	  gramàtica	  de	  llenguatges	  específics. 

	  

Fig.	  	  72	  	  Diagrama	  de	  seqüencia.	  Crida	  a	  la	  funció	  de	  guardar	  les	  dades	  persistents	  quan	  es	  tenca	  
l’aplicació. 
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• JSON: 
(acrònim de JavaScript Object Notation) és un estàndard obert basat en text 
dissenyat per a intercanvi de dades llegible per humans. Deriva del llenguatge 
script JavaScript, per a representar estructures de dades simples i llistes 
associatives, anomenades objectes. Malgrat la seva relació amb el JavaScript, 
té implementacions per a gran part dels llenguatges de programació. 
 

• iCal: 
iCalendar és un estàndard (RFC 2445) per a intercanvi d'informació 
de calendari. L'estàndard és també conegut com a iCal, basat en l'aplicació 
del mateix nom. 

Tots tres són formats de dades bastant coneguts i utilitzats dintre del món de 
les aplicacions mòbils i sobretot en l’entorn Web. 

 La figura 73 mostra el camí típic que segueix una crida des de que un 
controlador, que ofereix la informació al controlador de vista, fa una crida al seu 
proveïdor i acaba obtenint la informació. 

 

 

En la figura anterior podem veure com la petició d’informació és propagada 
per les diferents classes fins que es fa la petició Web. Un cop es tenen les dades, 
aquestes són propagades mitjançant les funcions delegades que implementa cada 
classe. 

Fig.	  	  73	  	  Camí	  que	  segueix	  una	  petició	  d’informació	  de	  dades	  des	  d’un	  controlador	  fins	  a	  fer	  la	  petició	  
URL,	  i	  retorn	  de	  la	  informació	  mitjançant	  els	  delegats	  implementats	  per	  cada	  classe. 
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Les classes per les quals es propaga la crida són la classe Proveïdor, la classe 
Analitzador sintàctic (Parser en anglès) i la classe Petició URL correlativament. 
Cadascuna d’aquestes tres classes anterior té una funció específica en l’obtenció de 
les dades. Tenen en comú una funció creadora anomenada –initWithUrl que significa, 
inicialitza amb una URL15. Cada classe crea una instancia de la següent mitjançant la 
creadora i passant-li els paràmetres necessaris per a la seva obtenció via Web, 
paràmetres bàsics que utilitzarà la classe Petició URL. 

Per explicar com intercepta cadascuna de les classes les dades mitjançant la 
implementació de mètodes delegats, hem d’explicar què és un protocol. 

Els protocols declaren mètodes que poden ser implementats per qualsevol 
classe. Són útils quan s’espera que una altra classe l’hagi d’implementar. Veiem un 
petit exemple: 

@protocol Proveïdor_delegat  
-(void) dades_correctes (diccionari);  
@end 

 

Aquest protocol està declarat a la classe Proveïdor. Té declarada una funció 
anomenada dades_correctes. La classe Controlador a la vegada implementa el 
protocol Proveïdor_delegat, és a dir, té implementada la funció. Per tant, en el 
moment que la classe proveïdor cridi aquest mètode passant les dades per paràmetre, 
la classe Controlador rebrà les dades de la petició d’informació que havia iniciat. Així 
responen totes les classe esmentades anteriorment cap a les classes que 
implementen el seu protocol des de que es fa la petició Web fins que la informació 
arriba al controlador que ha iniciat la crida per obtenir les dades. 

A continuació explicarem detalladament quina funció realitzada cada classe i 
com estan organitzades: 

• Hi ha tants proveïdors com tipus de dades esmentades (XML, JSON i iCal). 
• Hi ha un Analitzador sintàctic per les dades JSON i iCal. No ha fet falta per les 

dades del tipus XML ja que l’entorn de desenvolupament ja ofereix un 
analitzador sintàctic natiu. 

• Només hi ha un classe Petició URL que s’encarrega de fer de manera síncrona 
totes les peticions que li arriben. 

 

 

Classe	  Petició	  URL	  

La classe Petició URL s’encarrega de fer peticions al servei de dades del Racó 
via Web. Se’n generen tantes instancies d’aquesta classe com peticions realitzades, i 
cadascuna realitza una petició síncrona a la API del Racó de la FIB. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  URL (de	  l'anglès,	  Uniform	  Resource	  Locator,	  «localitzador	  uniforme	  de	  recursos»)	  és	  una	  cadena	  
de	  caràcters	  que	  informa	  al	  navegador	  d’una	  dirección	  Web. 

	  



	  Racó	  Mobile:	  extensió	  de	  la	  intranet	  de	  l’estudiant	  de	  la	  FIB	  per	  a	  dispositius	  mòbils	  iOS	  
	  

Marcel	  Arbó	  Lack	  
	   	   Curs	  2010-‐2011	   	   	   	  

	  
	  

	  
86	  

Té declarat un protocol per tal que els analitzadors sintàctics que són qui 
declaren aquesta classe, implementin dos mètodes, i d’aquesta manera obtinguin la 
informació descarregada. Aquest dos mètodes són: 

- (void)RequestCompleted:(NSString *)responseString;  
- (void)RequestHasErrors:(NSError *)error; 

 

Aquest dos mètodes són llençats per aquesta classe quan les dades 
descarregades són correctes o hi ha hagut un error. D’aquesta manera la classe 
Analitzador sintàctic es capaç de saber si les dades demanades són o no correctes. 

 

Classe Analitzador sintàctic 

Aquesta classe s’encarrega de parsejar les dades rebudes en forma de cadena 
de caràcters per part de la classe Petició URL. El seu propòsit es avisar mitjançant 
mètodes delegats als seus proveïdors sobre els diferents elements o atributs 
analitzats. 

Com hem dit anteriorment, implementa el protocol de delegats de la classe 
Petició URL, de manera que si les dades són correctes s’analitzen sintàcticament. En 
cas contrari l’error es propaga cap a dalt, és a dir, al seu Proveïdor corresponent. 

El procés d’analitzar sintàcticament les dades és molt diferent en funció del 
format de les dades a tractar.  En el cas de l’XML, no hi ha un Analitzador sintàctic per 
aquest tipus de format, com hem explicat anteriorment. 

Per els altres dos tipus de formats, JSON i iCal, s’ha implementat una classe 
diferent per a cadascun. Això es deu a que el procés d’anàlisi sintàctic per a cada 
tipus de format és molt diferent. Veiem un exemple dels formats de cadascun: 

• JSON 

{ 
    "data": "23-08-2011", 
    "persones": [ 
        { 
            "nom": "Joan", 
            "cognom": "Martinez" 
        }, 
 { 
            "nom": "Miquel", 
            "cognom": "Pujades" 
        }, 
} 

 

El format JSON és un format de text bàsic i molt lleuger. Presenta la 
informació amb la notació clau-valor, de manera que és més senzill de analitzar que 
no la notació d’arbres del XML. El format JSON també permet generar llistats com es 
pot veure en el l’exemple de persones. 
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• iCal 

BEGIN:VCALENDAR 
VERSION:2.0  
PRODID:-//hacksw/handcal//NONSGML v1.0//EN  
BEGIN:VEVENT  
UID:uid1@example.com  
DTSTAMP:19970714T170000Z  
ORGANIZER;CN=John Doe:MAILTO:john.doe@example.com 
DTSTART:19970714T170000Z  
DTEND:19970715T035959Z  
SUMMARY:Festa d’en Joan  
END:VEVENT  
END:VCALENDAR 
 

       

El format de dades iCal és un format per a calendaris i esdeveniments (event 
en anglès). Els arxius iCal són arxius de text pla on cada línia acaba amb un salt de 
línia. D’aquesta manera amb les prefixes es pot saber quin tipus d’atribut estem 
analitzant o si comença o acaba un nou esdeveniment del calendari. 

Les classes que analitzen sintàcticament es comuniquen amb els seus 
proveïdors mitjançant mètodes delegats, com hem explicat anteriorment. Mitjançant 
aquests mètodes es passen cap als proveïdors petits fragments de l’arxiu amb els 
quals el proveïdor es capaç de construir un diccionari. 

 

Classe Proveïdor 

Com hem comentat anteriorment, hi ha un proveïdor per a cada format de 
dades diferent, és a dir que tenim tres classes proveïdores diferents. El motiu de tenir 
tres classes diferents és el mateix pel qual hem implementat diferents analitzadors 
sintàctics, és a dir, per la diferència del format i notació utilitzats per cadascun dels 
formats de dades. 

Els proveïdors s’encarreguen de capturar mitjançant mètodes delegats del 
protocol que implementen del seu analitzador sintàctic, i formar una estructura en 
format diccionari amb totes aquestes dades analitzades sintàcticament. És a dir, 
composen tots els fragments que genera l’anàlisi sintàctic. 

El format de dades del tipus diccionari (anomenat NSDicctionary en el 
llenguatge Objective-C) és un format amb notació clau-valor, igual que el format 
JSON explicat anteriorment. Una parella de clau-valor dins d’un diccionari es 
denomina entrada. Cada entrada consta d’un objecte que representa la clau i un altre 
que és el valor de la clau. Dins d’un diccionari les claus són úniques. És a dir, no 
podem trobar dues claus iguals en un mateix diccionari. 

Quan acaba el procés d’anàlisi sintàctic i el proveïdor ha format un diccionari 
complert amb totes les dades de l’arxiu, aquest avisa mitjançant el protocol declarat 
que el procés ha finalitzat. D’aquesta manera els controladors que implementin cada 
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protocol del seu proveïdor rebran el diccionari complet amb el qual generar els 
objectes del model de dades corresponent. 

 

A continuació s’adjunta un diagrama de seqüencia (veure figura 74) d’una 
petició de descarrega del correu d’un usuari. En aquest exemple podem observar el 
camí típic que es recorre per aquestes classes des de la petició que rep el controlador 
del correu fins que es fa la petició a internet, i aquestes dades retornen al controlador 
inicial. 
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Fig.	  	  74	  	  Diagrama	  de	  seqüencia.	  Exemple	  de	  petició	  de	  dades	  dels	  correus	  d’un	  usurari.	  
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3.1.4	   Disseny	  de	  la	  interfície	  

En aquest capítol explicarem quin disseny hem aplicat a la interfície de 
l’aplicació i la seva justificació. 

En la documentació per a desenvolupadors d’aplicacions iPhone d’Apple, hi 
podem trobar una guia d’estil per a les interfícies d’usuari de l’iPhone, on explica com 
dissenyar correctament les interfícies per fer més còmode l’experiència a l’usuari. 
Aquesta documentació la podem trobar al Web: 

“ http://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/m
obilehig/MobileHIG.pdf ” [3](Apple_Mobile_User_Experience) 

Aquest document forma part de la lectura realitzada abans de començar a 
dissenyar aquesta aplicació. Com es pot arribar a entendre, aquest document es molt 
ampli i explica tot tipus d’elements d’una interfície, des de quan utilitzar cada element 
a com utilitzar-lo correctament. 

En el nostre cas particular, el primer dubte que va sorgir va ser: -com mostrem 
tot el contingut de l’aplicació i com el distribuïm?- Doncs bé gracies a la 
documentació d’Apple es va decidir utilitzar elements d’interfície d’usuari del tipus 
“TabBar” com a esquelet general de l’aplicació. 

Un element TabBar és un element d’interfície d’usuari que ofereix a la gent la 
possibilitat d’accedir a les comandes o funcionalitats més freqüents. Permet 
intercanviar entre sub-tasques, vistes o modes.  

En el nostre cas l’hem utilitzar per oferir a l’usuari la possibilitat de poder 
accedir de manera més rapida i senzilla a les vistes més freqüents, és a dir, a les 
vistes que engloben les diferents funcionalitats de l’aplicació. 

La figura 75 mostra un exemple d’element TabBar: 

 

 

 

 

 

 

Com podem veure aquest element permet tenir una barra amb diferents 
botons i mostrar quin d’ells està seleccionat. Cada botó que premem, mostra a la 
resta de la pantalla la seva vista particular i associada, mantenim sempre fixe i visible 
aquesta barra. Els botons utilitzats en aquests elements d’interfície d’usuari son: 

• Portada 
• FIB 
• Racó 
• Configuració 

Fig.	  	  75	  	  TabBar,	  element	  d’interfície	  d’usuari	  d’Apple.	  	  

Imatge	  extreta	  de	  la	  documentació	  esmentada	  anteriorment	  per	  a	  desenvolupadors	  
d’aplicacions	  	  per	  a	  dispositius	  iPhone.	  
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Aquests botons es corresponent amb les vistes explicades en el capítol de 
vistes anterior. En les figures 76,77,78 i 79 poden veure aquestes quatre vistes 
diferents que són gestionades amb la TabBar. 

A continuació hauríem de decidir com mostrar les diferents funcionalitats que 
inclou cadascuna d’aquestes quatre vistes principals. Gràcies a la documentació 
d’Apple esmentada anteriorment vàrem veure que la millor opció era mostra les 
diferents opcions mitjançant taules anomenats “TableView”. 

Una TableView permet mostrar informació en una sola columna amb múltiples 
files. Es pot presentar amb dos tipus d’estils: 

Fig.	  	  76	  	  Captura	  imatge	  de	  la	  vista	  
Portada 

Fig.	  	  77	  	  Captura	  imatge	  de	  la	  vista	  
FIB 

Fig.	  	  78	  Captura	  imatge	  de	  la	  vista	  
Racó 

Fig.	  	  79	  Captura	  imatge	  de	  la	  vista	  
Configuració	  
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• Estil Pla 
• Estil Agrupada 

A continuació es mostren dues figures ( 80 i 81) extretes de la documentació 
d’Apple on mostrem un exemple de cadascun: 

  

 

 

 

 

 

	  	  

	  

	  

	  

 

Com es pot observar, l’estil agrupada mostra la taula per seccions. Aquest 
estil és el que hem utilitzat en les quatre vistes principals de l’aplicació mostrades 
anteriorment. 

En els llistats de totes les altres vistes però, hem utilitzat l’estil pla de les 
TableView. Això es deu a que no estem mostrant cap menú amb diferents possibilitats 
i seccions, sinó que mostrem un únic tipus d’objecte com poden ser: notícies, correus, 
avisos, etc...  

Això ho podem veure en les captures d’algunes vistes secundàries de 
l’aplicació com són el llistats de assignatures (figura 82) o el llistat d’avisos (figura 83):	   	  

Fig.	  	  80	  TableView	  amb	  estil	  pla. Fig.	  	  81	  TableView	  amb	  estil	  agrupada.	  
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Cada fila del llistat pot tenir el seu propi disseny independentment de l’estil de 
la TableView utilitzada. Aquests dos elements (TabBar i TableView) són els dos 
elements més importants a destacar en el disseny de la interfície d’usuari de 
l’aplicació, ja que són fonamentals a l’hora de mostrar informació i formen part de 
l’esquelet principal. 

Un altre element de disseny d’interfície utilitzat en totes les vistes secundàries 
de l’aplicació són les barres de navegació anomenades “NavigationBar”. Una 
navigationBar ofereix la navegació necessària entre vistes i permet afegir d’altres 
elements en el seu interior com el títol de la vista o botons secundaris. En el nostre 
projecte s’ha utilitzat principalment per mostrar el títol de la vista en la que es troba 
l’usuari i permetre a l’usuari l’opció de tornar a la vista anterior. 

Podem veure a les figures 82 i 83 les barres de navegació en la part superior 
de les vistes amb el seu títol i botó per anar enrere. 

	    

Fig.	  	  82	  Captura	  imatge	  de	  la	  vista	  
del	  llistats	  de	  notícies	  

Fig.	  	  83	  	  Captura	  imatge	  de	  la	  vista	  
del	  llistat	  d’avisos	  d’una	  
assignatura	  concreta	  
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3.2. Segona	  Iteració	  2	  
	  

En aquesta iteració mostrem les modificacions o ampliacions que s’ha fen 
respecte la iteració 1 del projecte. Per cada apartat  i subapartat s’explicarà les 
modificacions que hi ha hagut. 

Pel que fa a l’anàlisi de requeriments i el model de casos d’ús no hi ha hagut 
cap canvi. En canvi en l’especificació s’han vist modificats la vista, el controlador i les 
altres classes de l’aplicació. A continuació es detallaran les modificacions per a cada 
apartat afectat. 

 

3.2.1	  Vista	  

 En la segona iteració hem afegit tres vistes noves. La primera d’elles és la vista 
que permet ordenar els diferents llistat de la portada. Es a dir, una vista on podem 
configurar l’ordre dels llistats de la portada. A continuació mostrem el mapa de 
navegació de la portada amb la nova vista de configuració de la portada (veure figura 
84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
Fig.	  	  84	  	  Mapa	  de	  navegació	  –	  portada 

Portada 

FIB 

Racó 

Configuració 

-‐llistat	  correu 
-‐llistat	  
notícies 
-‐llistat	  avisos 

-‐	  Informació	  
publica	  de	  la	  
FIB	  
disponible	  per	  
a	  tots	  els	  
usuaris 

-‐	  Configuració	  
de	  l’aplicació 

-‐	  Informació	  
privada	  del	  
Racó	  només	  
per	  a	  usuaris	  
amb	  sessió 

-‐	  Configuració	  
de	  l’ordre	  dels	  
llistats	  de	  la	  
portada 

Conf.	  
Portada
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continuació es mostra un mapa independent per a la nova vista afegida: 

 

• Configuració portada: Aquesta vista és una vista independent que 
permet ordenar els llistat que apareixen a la portada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la figura 85 podem veure el format de la vista de configuració de la portada. 
Conté un llistat amb tots els elements de la portada. En aquest cas són correus, 
avisos i notícies. 

 

La segona vista que hem afegit és la vista d’informació de l’aplicació i contacte. 
Aquesta vista mostra informació principal de l’aplicació com una imatge, la versió 
actual o l’opció d’enviar un correu de contacte a la FIB. Aquesta vista és accessible 
des de la vista de configuració de l’aplicació mitjançant un botó: 

 

 

 

 

 

 

Veiem a la figura 86 com apareix un botó d’informació amb el qual es fa 
accessible l’accés a la vista d’informació de l’aplicació.  

Conf.	  Portada 

-‐	  Element	  1 

-‐	  Element	  2 

-‐	  Element	  3 

Fig.	  	  85	  	  Vista	  de	  configuració	  de	  la	  portada 

Fig.	  	  86	  Captura	  amb	  el	  botó	  informació	  per	  accedir	  a	  
la	  vista	  d’informació	  de	  l’aplicació 
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I la tercera vista afegida és el detall ampliat d’un avís. Ens permet mostrar la 
descripció ampliada d’una avís concret d’una assignatura matriculada. Aquesta vista 
es mostra quan l’usuari prem sobre una de les files d’avisos disponibles. 

Hem afegit aquesta vista per tal de mostrar la descripció de l’avís, ja que en el 
llistats d’avisos només mostrem el títol i la data de l’avís. A continuació es mostra els 
canvis realitzats mitjançant un esquema (figura 87): 

 

 

	  

	  

	   	  

	  

Assignatures 

	  -‐	  llistat	  de	  les	  
assignatures	  
matriculades	  
per	  l’alumne 

	  

Detall	  Avís 

	  -‐	  detall	  
ampliat	  d’un	  
avís	  concret	  
amb	  la	  seva	  
descripció. 

	  

Avisos 

	  -‐	  llistat	  dels	  
avisos	  de	  
l’assignatura	  
seleccionada 

	  

Assignatures 

	  -‐	  llistat	  de	  les	  
assignatures	  
matriculades	  
per	  l’alumne 

	  

Avisos 

	  -‐	  llistat	  dels	  
avisos	  de	  
l’assignatura	  
seleccionada 

	  

Iteració	  1 

Iteració	  2 

Fig.	  	  87	  	  Mapa	  de	  navegació	  des	  de	  la	  vista	  del	  llistat	  d’assignatures.	  Canvis	  respecte	  la	  Iteració	  1. 
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3.2.2	  Controlador	  

Pel que fa als controladors hem modificat alguns dels seus serveis per a 
l’eficiència de l’aplicació. S’ha modificat el controlador #3.3: 

 

Contr. #: 3.3  

Nom: 

Controlador de l’horari de l’usuari 

Descripció: 

S’encarrega de capturar del model de dades els esdeveniments d’un dia concret de 
l’horari d’un usuari i mostrar-lo a la seva vista. També s’encarrega de mostrar el dia 
triat per l’usuari. 

 

 

Els canvis realitzats han estat d‘optimització a l’hora de oferir les dades dels 
esdeveniments als controladors de vista. Abans el procés era molt lent, ja que per 
obtenir l’horari d’un alumne es feia una petició per a cada hora del dia. Ara en la 
segona iteració s’ha millorat aquest mètode per a que retorni l’horari d’un dia sencer. 
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3.2.3	  Altres	  classes	  de	  l’aplicació	  

Una de les altes classe de l’aplicació que s’han modificat i millorat ha sigut la 
classe AppDelegate. Concretament s’ha millorat el procés de carrega de les dades 
persistents. A continuació adjuntem dos diagrames (figures 88 i 89) per explicar el 
canvi que s’ha realitzat. 

 

Iteració 1 

En la iteració 1 carregàvem les dades persistents només en el cas que el 
dispositiu mòbil no disposés de connexió a internet en el moment d’arrencar 
l’aplicació. 

	  

	  

	  

Fig.	  	  88	  	  Diagrama	  de	  seqüencia.	  Control	  inicial	  de	  la	  connexió	  per	  descarregar	  la	  informació	  o	  carregar	  
la	  informació	  persistent. 
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Iteració 2 

En la iteració 2 hem decidit carregar sempre les dades persistents (si 
existeixen) al principi de l’arrencament de l’aplicació. D’aquesta manera l’usuari 
sempre percep que la informació ja està disponible immediatament. En cas que el 
dispositiu mòbil disposi de connexió a internet, aquestes dades s’actualitzaran i es 
refrescarà la informació de la pantalla de l’usuari. 

  

 

 

 

	   	  

Fig.	  	  89	  	  Diagrama	  de	  seqüencia.	  Control	  inicial	  de	  la	  connexió	  per	  descarregar	  la	  informació	  o	  carregar	  
la	  informació	  persistent. 
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3.2.4	   Disseny	  de	  la	  interfície	  

En la segona iteració del projecte s’ha dissenyat un nou disseny per a la 
interfície d’usuari de l’aplicació. A continuació es mostren un conjunt d’algunes 
d’aquestes vistes on es pot apreciar la notòria diferència. Veure figures 90-99. 

Com es pot observar en las captures d’imatge següents, el disseny aplicat en 
la segona iteració és un disseny totalment personalitzat on totes les vistes segueixen 
el mateix estil i línia de disseny. Aquest estil de disseny s’ha agafat com a referència 
l’estil del Racó Web de la FIB. S’ha utilitzat el logotip del Racó Mobile en varies 
pantalles així com el color blau en molts dels elements gràfics. 

	  

	  	   	  

Fig.	  	  90	  	  Captura	  imatge	  de	  la	  vista	  
Portada	  

Fig.	  	  91	  	  	  Captura	  imatge	  de	  la	  vista	  
de	  la	  FIB	  
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Fig.	  	  92	  	  Captura	  imatge	  de	  la	  vista	  
del	  Racó	  

Fig.	  	  93	  	  Captura	  imatge	  de	  la	  vista	  
de	  Configuració	  

Fig.	  	  94	  	  Captura	  imatge	  de	  la	  vista	  
d’informació	  de	  l’aplicació	  

Fig.	  	  95	  Captura	  imatge	  de	  la	  vista	  
del	  llistat	  de	  notícies	  de	  la	  FIB	  
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Fig.	  	  96	  	  Captura	  imatge	  del	  detall	  
d’una	  notícia	  

Fig.	  	  97	  	  Captura	  imatge	  de	  la	  
ocupació	  d’un	  aulari	  de	  la	  FIB	  

Fig.	  	  98	  	  Captura	  imatge	  de	  la	  vista	  
de	  configuració	  de	  l’idioma	  

Fig.	  	  99	  	  Captura	  imatge	  de	  la	  vista	  
del	  correu	  de	  l’usuari	  



	  Racó	  Mobile:	  extensió	  de	  la	  intranet	  de	  l’estudiant	  de	  la	  FIB	  per	  a	  dispositius	  mòbils	  iOS	  
	  

Marcel	  Arbó	  Lack	  
	   	   Curs	  2010-‐2011	   	   	   	  

	  
	  

	  
103	  

3.3. Planificació	  
	  

Una part important per a qualsevol projecte tecnològic i sobre qualsevol 
projecte en general és la planificació temporal. Amb una planificació temporal que 
conté la planificació de cada tasca, ajuda a poder assolir els objectius planificats en el 
moment que s’han estimat i en el millor ordre. Això és el que hem volgut fer durant la 
realització d’aquest projecte utilitzant l’eina Microsoft Project. També hem inclòs un 
estudi econòmic que simbolitza el cost real del desenvolupament del projecte.  

 

3.3.1	   Planificació	  i	  execució	  del	  projecte	  

La planificació temporal implica organització en les diferents fases del projecte 
per tal de dur a terme les diferents tasques i assolir-les totes dintre d’una data d’inici i 
una data fi. 

• Data inici: 13 Setembre 2010  
• Data fi:  15 Octubre 2011 

 

És fàcil d’imaginar que, com a qualsevol projecte, hem sofert algun retràs de 
planificació. En el nostre cas la optimització d’alguns serveis tant de la API del Racó 
de la FIB com funcionalitats internes de l’aplicació han demorat unes setmanes 
l’estimació. També hem tardat més del compte en aplicar el nou disseny de l’aplicació 
per tal de facilitar a l’usuari final la interacció amb l’aplicació  que l’experiència 
d’usuari sigui el més practica possible. En la següent figura (figura 100) hem inclòs el 
Diagrama Gantt on podem trobar el treball realitzat del projecte. 
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Fig.	  	  100	  	  D
iagram

a	  Gantt	  am
b	  la	  planificació	  tem

poral	  del	  projecte	  
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3.3.2	   Estudi	  econòmic	  

Un cop realitzada la planificació i execució del projecte, podem dur a terme 
l’estudi econòmic. L’estudi econòmic esta dividit en dos aspectes, els costos referits 
als recursos humans i els costos referits al Hardware i Software utilitzat. 

Primer de tot hem contat el total d’hores dedicades des de el primer dia fins 
l’últim (veure figura 101): 

 

 

 

 

 

 

 

Un equip de treball ha realitzat aquestes hores. La feina de l’equip ha sigut la 
següent (veure figura 102): 

 

Perfil Tasca Preu/Hora Nº Hores Preu Total 
Cap de projecte - Anàlisi inicial 

- Fites 
- Requeriments 
- Supervisió projecte 

42€ 200 8.400€ 

Analista/ 
Arquitecte 

- Especificació 
- Disseny 
- Arquitectura 
- Implementació 
- Documentació 

30€ 350 10.500€ 

Programador - Implementació 
- Documentació 

22€ 535 11.770€ 

Dissenyador 
gràfic 

- Elements gràfics 20€ 35 700€ 

Total recursos 
humans 

 
31.440€ 

 

L’equip ha utilitzat diversos recursos per dur a terme el projecte. Podem dividir 
aquests recursos en dos tipus: 

• Software 
• Hardware 

	  

390	  dies	  –	  110	  cap	  de	  setmana	  o	  vacances	  =	  280	  dies	  laborables	  

280	  dies	  laborables	  *	  4	  hores/dia	  =	  1.120	  hores	  treballades	  

Fig.	  	  101	  	  Càlcul	  de	  les	  hores	  treballades	  en	  el	  projecte 

Fig.	  	  102	  	  Costos	  dels	  recursos	  humans 
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Quasi tot el programari software utilitzat en el desenvolupament del projecte 
ha sigut o programari lliure o gratuït, per la qual raó el cost del Software es 0. Cal 
destacar que l’eina utilitzada en la programació de l’aplicació ha sigut Xcode, i que 
normalment cal llicència de pagament, però gràcies a la Universitat hem disposat 
d’una compte gratuïta universitària d’Apple. 

Pel que fa al Hardware hem necessitat 1 portàtil MacBook, 1 mòbil iPhone 3G i 
1 mòbil iPhone 4G. Aquests dispositius Hardware no són exclusius d’aquest projecte 
però he decidit incloure’ls. 

En les figures 103 i 104 podem veure els recursos tècnics i els cost total del projecte. 

 

 

 
TOTAL 

 

 
34.440 € 

 

 

 

 

 

  

Recurs Cost 
Software 0€ (Programari lliure o llicencia gratuïta) 
Hardware 3.000€ 
Total recursos tècnics 3.000€ 

Fig.	  	  103	  	  Costos	  dels	  recursos	  tècnics 

Fig.	  	  104	  	  Cost	  total	  del	  projecte 
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3.4. Organització	  dels	  fitxers	  
	  

En aquest capítol es pretén mostrar la organització dels fitxers dintre del 
projecte. S’explica l’esquema de carpetes amb el qual estan dividits els fitxers i una 
breu descripció dels fitxers principals quan sigui necessari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.	  	  105	  	  Sistema	  de	  fitxers	  del	  projecte	  Racó	  Mobile 
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A la figura 105 podem veure l’esquema del sistema de fitxers del projecte. A 
l’arrel tenim la carpeta “RacoMobile” on trobem tot el contingut de vistes i 
controladors de l’aplicació, la carpeta “Resources” amb els recursos de l’aplicació i 
d’altres carpetes pròpies d’un projecte Xcode. 

• Carpeta RacoMobile 
En aquesta carpeta es troba les vistes i controladors de l’aplicació. També 
trobem les llibreries utilitzades i el fitxer “Utils” amb alguns mètodes utilitzats 
des de varis fitxers de l’aplicació. Aquí també trobem la gestió de la 
persistència, així com els controladors de classe i tots els fitxers d’obtenció de 
dades i parseig. Cadascun d’aquests fitxers està correctament ordenat en la 
seva carpeta i el nom que l’identifica. 
 

• Carpeta Resources 
En la carpeta Resources trobem els recursos d’aplicació com els fitxers de 
l’idioma on es troben tots els literals traduïts, totes les imatges utilitzades per 
l’aplicació i sobretot el fitxer “Defines.h”. Aquest fitxer conté totes les 
definicions de constants de l’aplicació. Constants com les claus privades per a 
cada servei de la API del Racó, constants per les direccions Web de les crides 
dels serveis de la API, i constants generals de l’aplicació. 

Cal destacar també algunes de les convencions del codi utilitzades en el 
desenvolupament del projecte: 

• El nom d’una classe descriu la classe i s’escriuen en el format “NomNomNom”. 
Ex: “LlistatCorreu.m” 

• El nom dels mètodes descriuen la funcionalitat del mètode segons el format 
següent “NomNomNom...()”. Ex: “ObtenirCorreuUsuari() 

• Totes les constants de l’aplicació segueixen el format “kNomNom...”.  
Ex: “kUrlServeiCorreu” 

• Totes les variable del codi descriuen el seu propòsit.  
Ex: Llistat *llistatCorreus; 

Tot el codi, així com les variables, mètodes i funcions estan en anglès. 
D’aquesta manera qualsevol persona en un futur podrà entendre i mantenir l’aplicació. 
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3.5. Tests	  
	  

En aquest capítol es mostra els tests realitzats a l’aplicació per part d’usuaris 
finals de l’aplicació. Els tests realitzats han consistit en instal·lar l’aplicació de forma 
manual als dispositius dels usuaris seleccionats. Aquest usuaris han reportat opinions, 
comentaris, errors, millores i d’altres aspectes a tenir en compte. 

A continuació analitzem les respostes significatives dels usuaris que han participat en 
els tests: 

1. “Quan obro l’aplicació i la tanco, ja no la puc tornar a obrir” 
2. “En la vista de l’horari de l’usuari, m’agradaria poder canviar el dia arrossegant 

el dit per la pantalla com si canviés de pagina endavant i endarrere” 
3. “La vista de l’horari de l’usuari es molt lenta i carrega les dades molt lentament 

i em quedo esperant a veure si respon” 
4. “La vist de l’horari de l’usuari mostra cada vegada que canvies de dia un 

pantalla de carrega de dades, i no m’agrada perquè em tinc que esperar molta 
estona” 

5. “L’estil de la portada sembla diferent a l’estil de les altres vistes del menú, 
sembla com que no manté el mateix estil” 

6. “Tinc solapament d’horaris en el meu horari de les assignatures, l’aplicació en 
canvi només em mostra una de les classes” 
 

 

Cadascun d’aquests punts els hem analitzat i hem intentat corregir el 
problema. Tot seguit expliquem com ho hem fet per cada punt. 

1. Quan obro l’aplicació i la tanco, ja no la puc tornar a obrir” 
Vas ser una de les primeres reaccions d’un usuari, i ens vàrem donar 

conta que l’aplicació tenia un problema amb les dades persistents. Vam 
analitzar el problema i el vàrem arreglar. 
 

2. “En la vista de l’horari de l’usuari, m’agradaria poder canviar el dia arrossegant 
el dit per la pantalla com si canviés de pagina endavant i endarrere” 

Un dels usuaris ens va comentar que li agradaria poder canviar de dia 
tirant endavant i endarrere amb els desplaçament del dit per la pantalla tàctil 
del dispositiu. No es cap error, sinó una millora en la usabilitat de la interfície 
gràfica de l’aplicació. Donat que el cost d’implementació no era gaire costós, 
es va decidir implementar la funcionalitat. 

 
 

3. “La vista de l’horari de l’usuari es molt lenta i carrega les dades molt lentament 
i em quedo esperant a veure si respon” 

Un usuari va notar que la vista de l’horari era molt lenta. Això succeïa 
en el moment de canviar de dia, ja que el procés de càrrega era molt 
lent. En aquell moment vam decidir mostrar una pantalla de carrega 
d’informació per advertir a l’usuari que l’aplicació estava carregant les 
noves dades. 
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4. “La vist de l’horari de l’usuari mostra cada vegada que canvies de dia un 
pantalla de carrega de dades, i no m’agrada perquè em tinc que esperar molta 
estona” 

L’usuari tenia la sensació que el temps d’espera en el procés de 
carrega de l’horari del dia triat era molt lent. En el punt tres, ja ens vam 
adonar que el procés era lent i vam posar la pantalla de càrrega, però 
això no treia que el l’usuari tingués que esperar un temps per a cada 
petició. Però aquesta no era la millor solució, vam decidir millorar 
l’eficiència del servei i optimitzar el procés d’obtenció de les dades de 
l’horari per un dia seleccionat. Com ho vam fer? 

§ Abans: Teníem una llista amb tots els esdeveniments sense cap 
tipus d’ordre. En el moment de buscar un dia, recorríem tot el 
llistat buscant quins esdeveniments formaven part del dia triat. 

§ Actualment: En el moment de processar els esdeveniments del 
servei Web, guardem en un diccionari tots els dies com a claus, 
i els diferents esdeveniments com a valors. D’aquesta manera 
l’obtenció posterior dels esdeveniment per un dia concret és 
immediat. 
 

5. “L’estil de la portada sembla diferent a l’estil de les altres vistes del menú, 
sembla com que no manté el mateix estil” 

Aquest comentari el va fer un usuari, després de navegar una estona 
per la interfícies d’usuari. Comentava que l’estil de la portada no era el mateix 
que el menú de serveis de la FIB, del Racó i el de Configuració. Després de 
parlar una estona amb nosaltres li vam explicar que el llistat de la portada no 
tenia el mateix estil, ja que pretén ser un accés ràpid al correu, avisos i notícies 
de la FIB, i no un llistat de serveis com les altres pantalles. Un cop l’usuari es 
va donar compte que la portada permetia anar al detall de la informació 
mostrada ho va entendre i va trobar l’estil de la pantalla de la portada raonable. 

 
6. “Tinc solapament d’horaris en el meu horari de les assignatures, l’aplicació en 

canvi només em mostra una de les classes” 
Ens vam donar compte que el llistat de l’horari d’un usuari no permetia 
solapament d’horaris. Vam creure oportú afegir la possibilitat de 
solapament d’horaris i actualment l’aplicació ho suporta. 
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Capítol	  4	  

4. Conclusions	  i	  treball	  futur	  
	  

Aquest capítol pretén revisar i opinar sobre tot el treball realitzat. Realitzarem 
una revisió dels objectius inicials marcats (Secció 4.1). També inclou una descripció 
d’algunes ampliacions que es poden realitzar al projecte (Secció 4.2). 

4.1. Conclusions	  
	  

És important comprovar si s’han complert els objectius inicials del projecte, 
per tant , un cop acabat el desenvolupament tornarem a nombrar els objectius 
juntament amb una breu descripció sobre el resultat final obtingut. 

• Aprenentatge sobre creació d’aplicacions natives iPhone: Aprendre a utilitzar 
l’entorn de desenvolupament software d’Apple i totes les eines que incorpora 
per poder realitzar l’aplicació, així com el llenguatge de programació 
Objective-C. 
Hem assolit aquest objectiu ja que hem aprés a fer funcionar totes les 
eines de l’entorn de desenvolupament d’Apple i sobretot el llenguatge de 
programació Objective-C. Per dur a terme aquest objectiu hem llegit 
molts tutorials i hem començat fent moltes proves de projectes de prova. 
 
 

• Anàlisis d’altres aplicacions: Analitzar altres aplicacions natives iPhone d’altres 
universitat d’arreu del món que s’assemblessin i comparar-les. 
Hem aconseguit fer un anàlisi d’altres aplicacions natives iPhone de caire 
universitari i hem pogut comparar moltes funcionalitats, disseny, 
usabilitat, així com d’altres aspectes d’una aplicació. 
 
 

• Extensió dels serveis de la FIB: Anàlisi dels serveis ja existents al Racó de la 
FIB i decidir quins s’oferiran al Racó Mobile i de quina manera. És a dir, raonar 
justificadament el perquè dels serveis oferts a l’aplicació i explicar com s’han 
agut d’adaptar per poder mostrar la informació al dispositiu mòbil.     
S’han analitzat els serveis existents per als usuaris del Racó de la FIB, 
s’han decidit i triat de forma justificada i lògica els serveis a traspassar i 
s’ha raonat justificadament el perquè de totes aquestes decisions. També 
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hem aconseguit modificar el format de la resposta d’aquests serveis per a 
que qualsevol dispositiu mòbil les consultar en un futur. 
 

• Disseny i Implementació del Racó Mobile: Disseny del mapa de navegació de 
l’aplicació, disseny de l’arquitectura del sistema, i implementació de tots els 
serveis de l’aplicació. 
Finalment, un cop realitzat l’aprenentatge, l’anàlisi d’aplicacions ja 
existents i decidit quin serveis traspassar i de quina manera, hem 
dissenyat i implementat el Racó Mobile. S’ha dut a terme tot el 
desenvolupament correctament i amb èxit. 

 

Com es pot observar, s’han assolit tots els objectius proposats. S’ha 
aconseguit un bon desenvolupament del projecte, actualment disponible per a tots els 
estudiants de la FIB, i gràcies a aquest projecte s’ha iniciat un canvi important en la 
manera d’oferir els serveis del Racó de la FIB als estudiants mitjançant l’API del Racó 
de la FIB. 

 

 

4.2. Treball	  futur	  
	  

Un projecte com el nostre, permet un treball futur molt ampli. Des de 
l’ampliació dels serveis del Racó de la FIB, fins l’adaptació del projecte per a 
dispositius iOS iPad. 

A continuació es presenten alguns dels possibles treballs futurs que es podrien 
realitzar: 

• Ampliació de nous serveis de l’estudiant de la FIB com ara consulta del fòrum, 
quotes d’impressió i d’altres dades. 

• Adaptació del projecte per a dispositius iOS iPad. 
• Integració de xarxes socials a l’aplicació com ara Facebook o Twitter. 
• Integració de canals de vídeos o galeries d’imatges de la FIB. 
• Creació de grups d’amics d’estudiants i poder saber on són en tot moment. 
• Integració de notificacions per avisos, correu, etc... 

Totes aquestes ampliacions no s’han pogut dur a terme donat l’abast del 
projecte i el nombre d’hores dedicades. També cal tenir en compte que la integració 
dels serveis d’informació tenen una dependència directa del proveïdor de la FIB, és a 
dir, s’han de adaptar els serveis actuals de la Web per ser accessibles mitjançant els 
dispositius mòbils. 
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Annex	  
	  

Annex	  1	  –	  Requisits	  funcionals	  
 

Format 

El format en que s’escriuen els requeriments funcionals segueixen una plantilla 
simplificada amb les dades següents: 

• Identificador 
• Nom del requeriment 
• Descripció del requeriment 

 

Req. #: Id  

Nom: 

Nom del requeriment 

Descripció: 

Descripció i justificació del requeriment. 

 

 

1 Sessió de l’usuari 

Els requeriments funcionals d’aquest grup permeten a l’usuari iniciar una 
sessió i identificar-se com a un estudiant. D’aquesta manera es té accés a dades 
personalitzades i a més informació. També permet finalitzar la sessió de l’aplicació. 

• Iniciar sessió amb l’usuari del Racó 
• Finalitzar sessió amb l’usuari del Racó 

 

Req. #: 1.1  

Nom: 

Iniciar sessió amb l’usuari del Racó 

Descripció: 

Permetre iniciar sessió a l’aplicació a un alumne amb l’usuari i contrasenya del 
Racó de la FIB, i permetre l’accés a l’usuari a les funcionalitats que tenen com a 
prerequisit haver iniciat una sessió. 
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Req. #: 1.2  

Nom: 

Finalitzar sessió amb l’usuari del Racó 

Descripció: 

Permetre finalitzar la sessió de l’aplicació a un alumne amb l’usuari i contrasenya 
del Racó de la FIB. També es restringiran les funcionalitats que tenen com a 
prerequisit haver iniciat una sessió. 

 

 

2 Funcionalitats disponibles sense sessió 

En aquest grup es troben els requeriments funcionals disponibles per a 
qualsevol usuari, independentment si ha iniciat o no una sessió amb usuari i 
contrasenya. En concret: 

• Visualitzar les notícies de la FIB 
• Visualitzar l’ocupació dels aularis 
• Visualitzar un mapa amb la localització de la FIB 
• Visualitzar les assignatures de la FIB 

 

Req. #: 2.1  

Nom: 

Visualitzar les notícies de la FIB 

Descripció: 

Es mostrarà una llista amb totes les notícies actuals i més recents de la FIB i es 
permetrà veure el detall de qualsevol d’elles en una vista a part. Aquest detall 
mostrarà la descripció ampliada de la notícia i un enllaç a la noticia Web del Racó. 

 

Req. #: 2.2  

Nom: 

Visualitzar l’ocupació dels aularis 

Descripció: 

Es mostrarà una imatge amb l’ocupació visual de cadascun dels aularis i es 
mostrarà un llistat amb les places lliures per a cada aulari. 
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Req. #: 2.3  

Nom: 

Visualitzar un mapa amb la localització de la FIB 

Descripció: 

Permetre mostrar un mapa amb la localització geogràfica de la FIB, així com 
d’altres punts importants de la facultat. També permetrà mostrar la situació actual 
de l’usuari en el mateix mapa. 

 

 

Req. #: 2.4  

Nom: 

Visualitzar les assignatures de la FIB 

Descripció: 

Permetre mostrar una llista de totes les assignatures possibles a cursar de la FIB, 
així com un detall de cadascuna d’elles amb informació ampliada: una descripció 
completa dels objectius de l’assignatura i els professors que la imparteixen. 

 

 

Req. #: 2.5  

Nom: 

Modificar l’idioma de l’aplicació 

Descripció: 

Permetre triar entre els diferents idiomes disponibles de  l’aplicació: 

• Català 
• Castellà 
• Anglès 
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Req. #: 2.6  

Nom: 

Obtenir el perfil de configuració de la xarxa sense fils eduroam 

Descripció: 

Permetre obtenir un perfil de configuració per l’iPhone per afegir la xarxa sense fils 
de la UPC (xarxa eduroam) com una xarxa coneguda per el dispositiu iPhone. 

 

3 Funcionalitats disponibles amb sessió 

Els següents requisits funcionals fan referència a totes aquelles funcionalitats 
disponibles només per als usuaris que han iniciat una sessió correctament amb 
l’usuari i contrasenya del Racó de la FIB. És necessària la sessió per tenir accés a 
dades personals de l’usuari i mostrar-les en les funcionalitats següents: 

• Visualitzar les assignatures matriculades de l’alumne 
• Visualitzar els avisos d’una assignatura 
• Visualitzar l’agenda de l’alumne 
• Visualitzar l’horari de l’alumne 
• Visualitzar el correu de l’estudiant 
• Obtenir el perfil de configuració del correu de l’estudiant 
• Subscriure el calendari de l’agenda de l’estudiant a l’iPhone 
• Subscriure el calendari de l’horari de l’estudiant a l’iPhone 

 

Req. #: 3.1  

Nom: 

Visualitzar les assignatures matriculades de l’alumne 

Descripció: 

Es mostrarà el llistat de les assignatures matriculades per l’usuari en aquell 
quadrimestre. 

 

Req. #: 3.2  

Nom: 

Visualitzar els avisos d’una assignatura 

Descripció: 

Permetre veure un llistat amb tots els avisos d’una assignatura matriculada per 
l’alumne en aquell quadrimestre. 
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Req. #: 3.3  

Nom: 

Visualitzar l’agenda de l’alumne 

Descripció: 

Es mostrarà un llistat ordenat per dates amb tots els esdeveniments d’aquell 
període lectiu de la agenda del Racó de l’alumne. 

 

Req. #: 3.4  

Nom: 

Visualitzar l’horari de l’alumne 

Descripció: 

Permetre mostrar l’horari d’un alumne en un dia concret. Es mostrarà per a cada 
hora concreta del dia quina assignatura té l’alumne i en quina aula es durà a terme. 

 

Req. #: 3.5  

Nom: 

Visualitzar el correu de l’estudiant 

Descripció: 

Permetre mostrar un llistat amb els correus recents del correu de la FIB d’un 
estudiant. 

 

Req. #: 3.6  

Nom: 

Obtenir el perfil de configuració del correu de l’estudiant 

Descripció: 

Permetre obtenir un perfil de configuració per l’iPhone per agregar el correu de 
l’estudiant de la FIB al correu natiu del dispositiu. 

 

 



	  Racó	  Mobile:	  extensió	  de	  la	  intranet	  de	  l’estudiant	  de	  la	  FIB	  per	  a	  dispositius	  mòbils	  iOS	  
	  

Marcel	  Arbó	  Lack	  
	   	   Curs	  2010-‐2011	   	   	   	  

	  
	  

	  
122	  

Req. #: 3.7  

Nom: 

Subscriure el calendari de l’agenda de l’estudiant al iPhone 

Descripció: 

Permetre la subscripció del calendari de l’agenda de l’estudiant al dispositiu, i 
d’aquesta manera poder consultar el calendari des de l’aplicació nativa del 
calendari de l’iPhone. 

 

Req. #: 3.8  

Nom: 

Subscriure el calendari de l’horari de l’estudiant al iPhone 

Descripció: 

Permetre la subscripció del calendari de l’horari lectiu de l’estudiant al dispositiu, i 
d’aquesta manera poder consultar el calendari des de l’aplicació nativa del 
calendari de l’iPhone. 
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Annex	  2	  –	  Requisits	  no	  funcionals	  
	  

Format 

El format en que s’escriuen els requeriments no funcionals  segueixen una 
plantilla simplificada amb les dades següents: 

• Identificador 
• Nom del requeriment 
• Descripció del requeriment 

 

ReqNF. #: Id  

Nom: 

Nom del requeriment 

Descripció: 

Descripció i justificació del requeriment. 

 

 

ReqNF. #: 4.1  

Nom: 

Usable 

Descripció: 

El sistema ha de ser senzill de fer servir i intuïtiu per als usuaris als que va dirigit. 

 

 

ReqNF. #: 4.2  

Nom: 

Extensible 

Descripció: 

El sistema ha de ser fàcilment extensible. S'han de poder afegir fàcilment noves 
funcionalitats així com millorar les existents. 
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ReqNF. #: 4.3  

Nom: 

Canviable 

Descripció: 

El sistema ha de permetre la introducció de canvis de manera que aquests no 
afectin a les funcionalitats existents ni es necessiti molt de temps per a realitzar-los. 

 

ReqNF. #: 4.4  

Nom: 

Eficient 

Descripció: 

El sistema ha de realitzar les consultes de forma eficient tant en temps com en 
espai. 

 

ReqNF. #: 4.5  

Nom: 

Robust 

Descripció: 

El sistema no ha de permetre l'entrada de dades incorrectes per part de l'usuari. 
També ha de garantir que no es produeixin duplicitats per tal de mantenir la 
integritat del sistema. 
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Annex	  3	  –	  Descripció	  dels	  casos	  d’ús	  
	  

Per la descripció dels casos d’ús s’usarà la següent plantilla. En aquesta es 
mostra l’identificador, el nom i la descripció del cas d’ús. Els requisits coberts. Els 
actors implicats. Les precondicions que ha de complir. El curs típic d’esdeveniments i 
els seus cursos alternatius. 

 

 

Cas d’ús. #: id  

Nom: 

Nom del cas d’ús 

Descripció: 

Descripció del cas d’ús 

Precondició: 

Precondició a complir 

Req. coberts: Req. F. # 

Actors: Usuari / Usuari amb sessió / Usuari sense sessió 

 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. acció de l’actor  

 2. resposta sistema 

Cursos Alternatius 

Cursos Alternatius 
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Sessió	  de	  l’usuari	  

 

Cas d’ús. #: 1.1  

Nom: 

Iniciar sessió amb l’usuari del Racó 

Descripció: 

L’usuari inicia sessió a l’aplicació amb l’usuari i contrasenya del Racó de la FIB. 

Precondició: 

L’usuari no ha iniciat sessió encara 

Req. coberts: Req. F. 1.1 

Actors: Usuari sense sessió 

 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. l’actor introdueix l’usuari i 
contrasenya del Racó de la FIB vàlids 

 

 2. el sistema mostra un missatge de 
sessió iniciada i permet a l’actor accedir 
a noves funcionalitats 

Cursos Alternatius 

1. l’actor introdueix l’usuari i 
contrasenya del Racó de la FIB erronis 

 

 2. el sistema mostra un missatge d’error 
al introduir l’usuari i contrasenya. 
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Cas d’ús. #: 1.2  

Nom: 

Finalitzar sessió amb l’usuari del Racó 

Descripció: 

L’usuari finalitza la sessió a l’aplicació 

Precondició: 

L’usuari té una sessió iniciada 

Req. coberts: Req. F. 1.2 

Actors: Usuari amb sessió 

 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. l’actor acciona l’opció de fi de sessió  

 2. el sistema elimina la sessió i 
restringeix les funcionalitats a les que 
tenia accés un usuari amb sessió 

Cursos Alternatius 

Cap 
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Funcionalitats	  disponibles	  sense	  sessió	  

 

Cas d’ús. #: 2.1  

Nom: 

Visualitzar les notícies de la FIB 

Descripció: 

Es visualitzen les notícies de la FIB i es mostra un llistat de notícies, així com el 
detall ampliat d’una notícia. 

Precondició: 

Cap 

Req. coberts: Req. F. 2.1 

Actors: Usuari 

 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. l’actor prem l’opció de veure les 
notícies de la FIB 

 

 2. el sistema mostra en una vista un 
llistat de totes les notícies recents 

3. l’actor prem una notícia concreta  

 4. el sistema mostra en una vista nova el 
detall de la notícia premuda per l’actor 

Cursos Alternatius 

Cap 
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Cas d’ús. #: 2.2  

Nom: 

Visualitzar l’ocupació dels aularis 

Descripció: 

Es mostra l’ocupació dels aularis del a FIB, així com un llistat amb totes les places 
lliures de les classes de cadascun dels aularis 

Precondició: 

Cap 

Req. coberts: Req. F. 2.2 

Actors: Usuari 

 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. l’actor prem l’opció de veure 
l’ocupació dels aularis de la FIB 

 

 2. el sistema mostra un llistat de tot els 
aularis de la FIB disponibles 

3. l’actor selecciona l’aulari que desitja  

 4. el sistema mostra una imatge visual 
de l’ocupació de l’aulari i un llistat amb 
les places lliures de cada classe dins 
d’aquell aulari 

Cursos Alternatius 

Cap 
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Cas d’ús. #: 2.3  

Nom: 

Visualitzar un mapa amb la localització de la FIB 

Descripció: 

Es mostra un mapa amb la localització de la FIB i altres punts d’interès, i es permet 
ubicar la posició actual de l’usuari en el mateix mapa per situar-se 

Precondició: 

Tenir habilitada l’opció de permetre a l’aplicació obtenir la ubicació actual de 
l’usuari 

Req. coberts: Req. F. 2.3 

Actors: Usuari 

 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. l’actor prem l’opció de veure el mapa 
de la FIB 

 

 2. el sistema mostra un mapa amb la 
posició de la FIB i altres punts d’interès 
de la facultat 

3. si l’actor ho desitja pot prémer el boto 
per posicionar-se en el mapa 

 

 4. el sistema mostra la ubicació actual 
de l’actor en el mapa 

Cursos Alternatius 

Cursos Alternatius 
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Cas d’ús. #: 2.4  

Nom: 

Visualitzar les assignatures de la FIB 

Descripció: 

Veure totes les assignatures possible a cursar de la FIB, així com el detall de 
qualsevol d’una d’elles amb més informació ampliada com els objectius o els 
professors que la imparteixen. 

Precondició: 

Cap 

Req. coberts: Req. F. 2.4 

Actors: Usuari 

 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. l’actor prem l’opció de veure les 
assignatures de la FIB 

 

 2. el sistema mostra un llistat amb totes 
les assignatures possibles a cursar a la 
FIB 

3. l’actor selecciona una assignatura  

 4. el sistema mostra un detall complert 
de l’assignatura amb els objectius i els 
professors que la imparteixen 

Cursos Alternatius 

Cap 
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Cas d’ús. #: 2.5  

Nom: 

Modificar l’idioma de l’aplicació 

Descripció: 

Es modifica l’idioma de tot el contingut possible de l’aplicació 

Precondició: 

Cap 

Req. coberts: Req. F. 2.5 

Actors: Usuari 

 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. l’actor prem l’opció per modificar 
l’idioma de l’aplicació 

 

 2. el sistema mostra un llistat amb tots 
els idiomes possible de l’aplicació 

3. l’actor tria un dels idiomes  

 4. el sistema modifica l’aplicació i el seu 
contingut en l’idioma triat per l’actor 

Cursos Alternatius 

Cap 
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Cas d’ús. #: 2.6  

Nom: 

Obtenir el perfil de configuració de la xarxa sense fils eduroam 

Descripció: 

S’afegeix el perfil de configuració de la xarxa sense fil eduroam de la UPC al 
dispositiu iPhone de l’usuari. 

Precondició: 

Cap 

Req. coberts: Req. F. 2.6 

Actors: Usuari 

 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. l’actor prem l’opció d’obtenir el perfil 
de configuració de la xarxa sense fils 
eduroam de la UPC 

 

 2. el sistema mostra una pantalla amb el 
nom de l’usuari ja identificat i un botó 
per a que l’usuari accepti el perfil 

3. l’actor prem del botó per acceptar el 
perfil de configuració 

 

 4. el sistema demana la contrasenya de 
la UPC a l’usuari, la verifica i instal·la el 
perfil al dispositiu 

Cursos Alternatius 

L’actor no esta identificat prèviament a l’aplicació i en el punt 2. Es demana també 
el nom d’usuari UPC per acceptar el perfil de configuració. El punt 3. i 4. Són iguals 

	   	  



	  Racó	  Mobile:	  extensió	  de	  la	  intranet	  de	  l’estudiant	  de	  la	  FIB	  per	  a	  dispositius	  mòbils	  iOS	  
	  

Marcel	  Arbó	  Lack	  
	   	   Curs	  2010-‐2011	   	   	   	  

	  
	  

	  
134	  

Funcionalitats	  disponibles	  amb	  sessió	  

 

Cas d’ús. #: 3.1  

Nom: 

Visualitzar les assignatures matriculades de l’alumne 

Descripció: 

Es mostra el llistat de les assignatures matriculades per l’usuari en aquell 
quadrimestre 

Precondició: 

L’usuari ha iniciat sessió a l’aplicació 

Req. coberts: Req. F. 3.1 

Actors: Usuari amb sessió 

 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. l’actor prem l’opció per veure totes 
les seves assignatures matriculades en 
aquell quadrimestre 

 

 2. el sistema mostra un llistat amb totes 
les assignatures matriculades per 
l’usuari en aquell quadrimestre 

Cursos Alternatius 

Cap 

 

 

 

 

 

  



	  Racó	  Mobile:	  extensió	  de	  la	  intranet	  de	  l’estudiant	  de	  la	  FIB	  per	  a	  dispositius	  mòbils	  iOS	  
	  

Marcel	  Arbó	  Lack	  
	   	   Curs	  2010-‐2011	   	   	   	  

	  
	  

	  
135	  

Cas d’ús. #: 3.2  

Nom: 

Visualitzar els avisos d’una assignatura 

Descripció: 

Es mostra un llistat amb tots els avisos d’una assignatura matriculada per l’alumne 
en aquell quadrimestre 

Precondició: 

L’usuari ha iniciat sessió a l’aplicació 

Req. coberts: Req. F. 3.2 

Actors: Usuari amb sessió 

 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. l’actor prem l’opció de veure els 
avisos d’una assignatura matriculada 

 

 2. el sistema mostra un llistat amb totes 
els avisos d’aquella assignatura 

Cursos Alternatius 

Cap 
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Cas d’ús. #: 3.3  

Nom: 

Visualitzar l’agenda de l’alumne 

Descripció: 

Es mostra un llistat ordenat per data amb tots els esdeveniments d’aquell període 
lectiu de l’agenda del Racó de l’usuari 

Precondició: 

L’usuari ha iniciat sessió a l’aplicació 

Req. coberts: Req. F. 3.3 

Actors: Usuari amb sessió 

 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. l’actor prem l’opció de veure la seva 
agenda del Racó 

 

 2. el sistema mostra una llista ordenada 
temporalment amb tots els 
esdeveniments de l’agenda de l’usuari 

Cursos Alternatius 

Cap 
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Cas d’ús. #: 3.4  

Nom: 

Visualitzar l’horari de l’alumne 

Descripció: 

Es mostra l’horari d’un alumne en un dia concret. 

Precondició: 

L’usuari ha iniciat sessió a l’aplicació 

Req. coberts: Req. F. 3.4 

Actors: Usuari amb sessió 

 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. l’actor prem l’opció per veure el seu 
horari 

 

 2. el sistema mostra l’horari de l’usuari 
en un dia concret i mostra per cada hora 
quina assignatura té classe i en quina 
aula es dur a terme 

Cursos Alternatius 

Cap 
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Cas d’ús. #: 3.5  

Nom: 

Visualitzar el correu de l’estudiant 

Descripció: 

Es mostra un llistat amb els correus recents del correu de la FIB de l’usuari 

Precondició: 

L’usuari ha iniciat sessió a l’aplicació 

Req. coberts: Req. F. 3.5 

Actors: Usuari amb sessió 

 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. l’actor prem l’opció per veure els seus 
correus recents 

 

 2. el sistema mostra un llistat dels 
correus recents de l’usuari amb el seu 
títol i remitent 

Cursos Alternatius 

Cap 
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Cas d’ús. #: 3.6  

Nom: 

Obtenir el perfil de configuració del correu de l’estudiant 

Descripció: 

S’afegeix el perfil de configuració del correu de l’estudiant a la bústia de l’aplicació 
de correu pròpia del dispositiu iPhone 

Precondició: 

L’usuari ha iniciat sessió a l’aplicació 

Req. coberts: Req. F. 3.6 

Actors: Usuari amb sessió 

 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. l’actor prem l’opció d’obtenir el perfil 
de configuració del correu 

 

 2. el sistema mostra un avís per 
demanar la confirmació de l’usuari 

3. l’actor confirma que vol afegir el perfil 
de configuració 

 

 4. el sistema instal·la el perfil de 
configuració al dispositiu 

Cursos Alternatius 

Cap 
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Cas d’ús. #: 3.7  

Nom: 

Subscriure el calendari de l’agenda de l’estudiant al iPhone 

Descripció: 

Es subscriu el calendari de l’agenda de l’estudiant al dispositiu iPhone 

Precondició: 

L’usuari ha iniciat sessió a l’aplicació 

Req. coberts: Req. F. 3.7 

Actors: Usuari amb sessió 

 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. l’actor prem l’opció de subscriure el 
calendari de l’agenda de l’estudiant al 
dispositiu 

 

 2. el sistema mostra un avís amb la 
confirmació de l’usuari per dur a terme 
l’acció 

3. l’actor confirma l’avís de subscripció  

 4. el sistema subscriu el calendari de 
l’agenda de l’estudiant al calendari del 
dispositiu iPhone 

Cursos Alternatius 

Cap 
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Cas d’ús. #: 3.8  

Nom: 

Subscriure el calendari de l’horari de l’estudiant al iPhone 

Descripció: 

Es subscriu el calendari de l’horari lectiu de l’estudiant al dispositiu iPhone 

Precondició: 

L’usuari ha iniciat sessió a l’aplicació 

Req. coberts: Req. F. 3.8 

Actors: Usuari amb sessió 

 

Curs típic d’esdeveniments 

Actor Sistema 

1. l’actor prem l’opció de subscriure el 
calendari de l’horari de l’estudiant 

 

 2. el sistema mostra un avís amb la 
confirmació de l’usuari per dur a terme 
l’acció 

3. l’actor confirma l’avís de subscripció  

 4. el sistema subscriu el calendari de 
l’horari de l’estudiant al calendari del 
dispositiu iPhone 

Cursos Alternatius 

Cap 
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Annex	  4	  –	  Especificació	  dels	  controladors	  de	  vista	  
	  

En aquest annex s’especificarà quina feina realitza cada controlador de vista. 
El format per cada controlador serà el següent: 

• Identificador 
• Nom 
• Descripció 

 

Contr. #: Id  

Nom: 

Nom del controlador 

Descripció: 

Descripció del treball que realitza el controlador. 

 

Contr. #: 1.1  

Nom: 

Controlador de portada 

Descripció: 

S’encarrega d’obtenir els llistats de correu, avisos i notícies de la FIB per  mostrar-
los a la vista. 

També permet seleccionar qualsevol dels elements d’un llistat i obrir una vista amb 
el seu detall ampliat. 

Permet captar l’acció de l’usuari d’actualitzar i refrescar les dades de la portada, 
així com tota l’aplicació. 

 

Contr. #: 1.2  

Nom: 

Controlador de configuració de la portada 

Descripció: 

S’encarrega d’obtenir i controlar l’ordre dels llistats de la portada, de manera que 
l’usuari pugui triar l’ordre desitjat. Controla el llistat de la vista, així com el canvi 
d’ordre entre aquests. 
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Contr. #: 2  

Nom: 

Controlador de la FIB 

Descripció: 

Aquest controlador es bastant simple ja que simplement s’encarrega de mostrar les 
diferents funcionalitats disponibles del apartat del Racó. La seva funció es carregar 
la informació d’aquestes funcionalitats i mostrar-la a la vista en forma de llistat. 

 

 

 

Contr. #: 2.1  

Nom: 

Controlador de notícies 

Descripció: 

S’encarrega de consultar al model de dades les notícies recents, i mostrar-les en 
forma de llistat a la seva vista associada. 

 

 

 

Contr. #: 2.1.1  

Nom: 

Controlador del detall d’una notícia 

Descripció: 

Aquest controlador ja és creat amb una instancia de notícia, i s’encarrega de 
mostrar la informació completa de la notícia a la vista. També es capaç d’obrir un 
navegador web per visualitzar la notícia al mateix web de la FIB. 
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Contr. #: 2.2  

Nom: 

Controlador de l’ocupació dels aularis 

Descripció: 

Aquest controlador simplement s’encarrega de mostrar en la vista un llistat dels 
aularis disponibles de la FIB. 

 

 

 

Contr. #: 2.2.1  

Nom: 

Controlador d’un aulari concret 

Descripció: 

Aquest controlador de vista consulta al model de dades la informació complerta 
d’un aulari per poder mostrar a la seva vista associada tant la imatge a temps real 
de la seva ocupació, com el llistat de les places buides per cadascuna de les seves 
aules. 

 

 

 

Contr. #: 2.3  

Nom: 

Controlador del mapa de la FIB 

Descripció: 

Aquest controlador té la funció de mostrar les coordenades dels punts d’interès de 
la FIB en el mapa de la seva vista associada. També s’encarrega de capturar les 
coordenades de l’usuari i mostrar-les al mapa si aquest ho desitja. 
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Contr. #: 2.4  

Nom: 

Controlador de les assignatures de la FIB 

Descripció: 

Aquest controlador s’encarrega de capturar del model de dades el llistat de totes 
les assignatures de la FIB i mostrar-les en forma d’un llistat a la seva vista. 

 

 

 

Contr. #: 2.4.1  

Nom: 

Controlador del detall d’una assignatura 

Descripció: 

Aquest controlador és creat amb el codi d’una assignatura. S’encarrega de 
capturar del model de dades tota la informació vinculada a aquest codi 
d’assignatura i mostrar-la a la seva vista. 

 

 

 

Contr. #: 3  

Nom: 

Controlador del Racó 

Descripció: 

S’encarrega de mostrar un llistat amb les funcionalitats disponibles pels usuaris del 
Racó. És molt semblant al controlador de la FIB, però addicionalment afegeix un 
control de sessió dels usuaris. En cas que un usuari sense sessió accedeixi a la 
vista associada d’aquest controlador, s’encarrega de redirigir l’usuari a la pantalla 
d’inici de sessió. 
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Contr. #: 3.1  

Nom: 

Controlador de les assignatures matriculades de l’usuari 

Descripció: 

S’encarrega de capturar del model de dades quines són les assignatures 
matriculades per l’usuari que ha iniciat sessió, i mostrar-les en forma de llistat a la 
seva vista. 

 

Contr. #: 3.1.1  

Nom: 

Controlador dels avisos d’una assignatura 

Descripció: 

Aquest controlador és creat amb un codi d’assignatura al inici. Amb aquest codi, el 
controlador s’encarrega de capturar del model de dades tots els avisos de 
l’assignatura i mostrar-los en forma de llistat a la seva vista associada. 

 

Contr. #: 3.2  

Nom: 

Controlador de l’agenda de l’usuari 

Descripció: 

S’encarrega de capturar del model de dades tots els esdeveniments de l’agenda de 
l’usuari i mostrar-los en forma de llista temporal a la seva vista. 

 

Contr. #: 3.3  

Nom: 

Controlador de l’horari de l’usuari 

Descripció: 

S’encarrega de capturar del model de dades els esdeveniments d’un dia concret de 
l’horari d’un usuari i mostrar-lo a la seva vista. També s’encarrega de mostrar el dia 
triat per l’usuari. 
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Contr. #: 3.4  

Nom: 

Controlador del correu de l’usuari 

Descripció: 

La seva funció és mostrar a la seva vista associada un llistat de correus de l’usuari 
que ha consultat del model de dades. 

 

 

Contr. #: 4  

Nom: 

Controlador de la configuració general 

Descripció: 

S’encarrega simplement de mostrar les funcionalitats disponibles a la configuració 
personal mitjançant un llistat a la seva vista associada. 

 

 

Contr. #: 4.1  

Nom: 

Controlador de sessió d’usuari 

Descripció: 

Aquest controlador s’encarrega totalment de la sessió de l’usuari. Mostra a la seva 
vista la informació de l’usuari amb sessió, i també la demana en cas que aquest no 
hagi iniciat sessió encara. Informa a l’usuari a través de la vista, si l’inici de sessió 
s’ha realitzat o no amb èxit. Emmagatzema a la configuració de l’usuari les seves 
dades de sessió. També s’encarrega de capturar la resposta de sessió del Web del 
Racó i emmagatzemar les diferents claus dels serveis de l’usuari al model de 
dades. Finalment, és l’encarregat d’avisar al delegat de l’aplicació per a que 
refresqui les noves dades d’una nova sessió. 
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Contr. #: 4.2  

Nom: 

Controlador de l’idioma de l’aplicació 

Descripció: 

S’encarrega de mostrar els diferent idiomes disponibles de l’aplicació a la vista i 
guardar a la configuració de l’usuari l’idioma seleccionat. També s’encarrega 
d’avisar als altres controladors per a que modifiquin el nou idioma triat per l’usuari. 

 

Contr. #: 4.3  

Nom: 

Controlador de la xarxa sense fils de la UPC 

Descripció: 

Aquest controlador s’encarrega de fer una crida a un arxiu localitzat al Web de la 
FIB encarregat d’instal·lar el perfil de configuració de la xarxa sense fils de la UPC. 
També s’encarrega de mostrar el nom d’usuari a la seva vista o demanar-lo en cas 
que l’usuari no hagi iniciat sessió. 
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Annex	  5	  –	  Especificació	  d’altres	  controladors	  de	  l’aplicació	  
 

A continuació es farà una breu descripció per a cadascun d’aquests 
controladors seguint el mateix format que els controlador de vista. Es farà una breu 
descripció del que s’encarrega cadascun donant per suposat la gestió esmentada 
anteriorment per a cada controlador. 

 

Contr. #: 5.1  

Nom: 

Controlador de correu 

Descripció: 

Ofereix una funció per a que els controladors de vista puguin consultar un número 
N de correus de l’usuari. 

 

 

Contr. #: 5.2  

Nom: 

Controlador de notícies 

Descripció: 

Ofereix una funció per a que els controladors de vista puguin consultar un número 
N de notícies de la FIB. 

 

 

Contr. #: 5.3  

Nom: 

Controlador dels avisos 

Descripció: 

Ofereix una funció per a que els controladors de vista puguin consultar un número 
N d’avisos de l’usuari. També ofereix una funció per obtenir els avisos d’una 
assignatura concreta. 
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Contr. #: 5.4.1  

Nom: 

Controlador de les assignatures de la FIB 

Descripció: 

Ofereix una funció per poder ordenar alfabèticament les assignatures de la FIB. A 
part també el controlador de vista de les assignatures de la FIB pot consultar el 
llistat d’assignatures ja que aquest és una propietat de la classe. 

 

 

 

Contr. #: 5.4.2  

Nom: 

Controlador del detall d’una assignatura de la FIB 

Descripció: 

S’encarrega de gestionar tots els detalls de les assignatures de la FIB, és a dir, la 
informació ampliada per a cadascuna d’elles. Ofereix una funció per a que el 
controlador de vista del detall d’una assignatura de la FIB pugui obtenir el detall 
d’una assignatura concreta. 

 

 

 

Contr. #: 5.4.3  

Nom: 

Controlador de les assignatures del Racó 

Descripció: 

No disposa de cap funció pública per el controlador de vista, però aquest pot 
consultar el llistat d’assignatures del racó d’un usuari amb la propietat de la classe. 
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Contr. #: 5.5.1  

Nom: 

Controlador de places buides de les aules 

Descripció: 

Ofereix una funció per a que el controlador de vista de l’ocupació de les aules 
pugui obtenir l’ocupació d’una aula concreta. Aquest servei a la vegada fa una crida 
al controlador 5.5.2 per obtenir el nom de l’assignatura que s’imparteix en aquella 
aula. 

 

 

 

Contr. #: 5.5.2  

Nom: 

Controlador de l’assignatura que realitzar en cada aula 

Descripció: 

Proporciona un servei consultat per el controlador 5.5.1 per obtenir l’assignatura 
que s’imparteix en una aula concreta. No és consultat per cap controlador de vista. 

 

 

 

Contr. #: 5.6.1  

Nom: 

Controlador de l’agenda de l’usuari 

Descripció: 

Ofereix un servei per ordenar temporalment els esdeveniments de l’agenda de 
l’usuari. Aquest servei és consultat per el controlador de vista de l’agenda de 
l’usuari que a la vegada consulta el llistat d’esdeveniment per mitjà de la propietat 
de la classe. 
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Contr. #: 5.6.2  

Nom: 

Controlador de l’horari de l’usuari 

Descripció: 

Ofereix un servei per al controlador de vista de l’horari de l’usuari per a poder 
consultar quin esdeveniment té lloc en una hora H per a una data D. 

Suposem que “H” és qualsevol hora entre 00:00 i 24:00. 

Suposem que D és qualsevol data del tipus dd/mm/aaaa, on dd=dia, mm=mes i 
aaaa=any. 
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