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Resum 
El control de presència, és un sistema utilitzat mundialment per monitoritzar si 

els usuaris compleixen el seu horari laboral. El problema està que aquests 

sistemes són bastant antics i no utilitzen les novetats tecnològiques que 

actualment s'ofereixen, a més, aquests sistemes no cobreixen les necessitats de 

tots els sectors empresarials. 

Per solucionar aquestes situacions, la proposta que fa aquest projecte és la de 

crear un sistema de control de presència utilitzant tecnologies actuals, amb 

l'objectiu de poder fer aquest seguiment a qualsevol empleat, sense importar la 

localització d'aquest. 

Per fer-ho es crea una arquitectura on estaran connectades diferents 

tecnologies: Un node en format d'aplicació mòbil que tindrà com a funció fer el 

seguiment de l'empleat, un altre component en forma de web service on 

emmagatzemarà totes les dades rebudes del control de seguiment, i un últim 

programa que servirà per mostrar les estadístiques relacionades amb 

l'assistència dels empleats. 
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Resumen 

 

El control de presencia es un sistema utilizado mundialmente para monitorear si 

los usuarios cumplen su horario laboral. El problema está en que estos sistemas 

son bastante antiguos y no utilizan las novedades tecnológicas que actualmente 

se ofrecen, además, estos sistemas no cubren las necesidades de todos los 

sectores empresariales.  

Para solucionar estas situaciones, la propuesta que hace este proyecto es la de 

crear un sistema de control de presencia utilizando tecnologías actuales, con el 

objetivo de poder hacer este seguimiento a cualquier empleado, sin importar la 

localización de este. 

Para hacerlo se crea una arquitectura donde estarán conectadas diferentes 

tecnologías: Un nodo en formato de aplicación móvil que tendrá como función 

hacer el seguimiento del empleado, otro componente en forma de 

Web Service donde almacenara todos los datos recibidos del control de 

seguimiento, y un último programa que servirá para mostrar las estadísticas 

relacionadas con la asistencia de los empleados. 
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Summary 
The presence control is a system used world-wide to control if the users do all 

their working hours. The problem is, these systems are quite old and don't use 

the new technologies that are currently offered, besides, these systems don't 

cover the necessities of all the companies' sections. 

To solve this situation, the proposal that makes my project is to create a presence 

control using the latest technologies, with the aim of being able to do this follow-

up to any employee, regardless of the location of this. 

For doing it, we create an architecture where will be connected with different 

technologies: One node with mobile app format, which will have the aim to do the 

employee tracking, another component (Web Service) where all the data 

received from de tracking control will be stored, and a program which will show 

the statistics related with the employee's assistance.  
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1. Context 
 

1.1 Introducció 

A mesura que les empreses han anat evolucionant s'han anat trobant amb certs 

obstacles, un d'aquests ha estat comprovar si els empleats al final del dia 

acabaven treballant les hores que els hi tocava, a més de la comprovació i 

comptabilitat de les hores extres d'aquests empleats. Es va trobar una solució 

que actualment moltes empreses segueixen utilitzant, es basa a utilitzar un 

sistema de control de presència, és a dir, una terminal fixe en les oficines, de tal 

forma que els empleats a l'entrar i sortir de l'oficina, només han d'introduir una 

clau/ targeta per fitxar. 

Aquesta màquina fixe segueix sent molt útil en l'actualitat, però existeixen casos 

en el que aquest sistema no és funcional, com per exemple quan l'empleat ha 

d'oferir ajuda o un servei a una empresa externa, ja que l'empleat no passa per 

l'oficina i no se li pot fer aquest seguiment. 

Aquest projecte ha estat creat per intentar trobar una solució moderna al 

problema explicat. 

1.2 Motivació personal 

La idea d'aquest projecte va sorgir una tarda que, mantenint una conversa amb 

el meu pare, vam trobar que les opcions que s’ofereixen actualment per fer un  

control de presència són totes les mateixes i bastant antigues, això significa que 

no es dóna un ús a les novetats tecnològiques que actualment s’ofereixen, a 

més, també vam trobar que no es cobreixen les necessitats de tots els sectors 

empresarials amb els actuals controls de presència, per aquesta raó vaig pensar 

que era molt interessant desenvolupar aquesta proposta. 

A partir d'aquell moment vaig començar a plantejar la idea d'aquest projecte i el 

vaig anar madurant fins trobar-me amb la possibilitat de crear-lo com a projecte 

de final de carrera, ja que encaixa amb l’especialitat que curso (Tecnologies de 

la informació) i el més important, és una idea que m’agrada i em motiva.  
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1.3 Parts Interessades  

• El producte va dirigit a empreses que vulguin fer un control de 

presència acurat als seus empleats tant si aquests s’han de quedar a 

l’oficina central com si per certs motius s’han de desplaçar de la seva 

oficina, sobretot va enfocat a aquelles empreses que ofereixin serveis 

o ajuda a altres companyies de forma freqüent 

• Qui utilitzarà aquesta aplicació seran els empleats d’aquestes 

empreses tant si s’han de desplaçar com si s’han de quedar a l’oficina, 

a més, aquests empleats seran els més beneficiats, ja que en comptes 

de portar un complement extra com una clau o una targeta per poder 

fitxar en una màquina, només necessitaran portar sempre el mòbil amb 

ells. 

• Un altre component que serà beneficiat d’aquest projecte, a més dels 

empleats, serà l’administrador, que rebrà diferents estadístiques del 

seguiment de cada empleat de l’empresa de forma clara i senzilla, a 

més de poder modificar certs aspectes del seguiment que se li fa als 

empleats. 
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2. Formulació del problema 
 

2.1 Problema 

Actualment hi ha molts sistemes de control de presència ja implementats, però 

la majoria d’aquests només poden fer el seguiment als empleats que van a 

treballar a la pròpia oficina, ja que els sistemes utilitzats es basen en maquines 

fixes en la que es necessita que l’empleat introdueixi una clau/targeta per marcar 

l’hora d’entrada i de sortida.  

Un exemple seria SystemPin que tindria un terminal a l’oficina que permetria 

fitxar als empleats mitjançant sistemes com per exemple l’empremta dactilar, 

targeta de proximitat o codi1. 

El problema sorgeix quan aquests empleats s’han de desplaçar o quan l’empresa 

té treballadors que la seva feina és fora de despatxos, ja que aquests sistemes 

deixen de ser funcionals, i per tant una certa minoria d’empleats deixen d’estar 

monitoritzats. 

 

2.2 Explicació del projecte 

Partint del problema mencionat en l’apartat anterior, el projecte intenta oferir una 

solució creant una aplicació mòbil: 

Aquesta aplicació mòbil té una interfície molt senzilla i manejable, on tota la 

importància recau en els processos en background. Cada cert temps, l’aplicació 

obté la localització més recent del mòbil (encara que l’aplicació s’hagi tancat), i 

envia aquestes dades a un servidor, on s’emmagatzemen les dades i es tracten. 

Per altra banda, també hi ha un administrador que pot fer una gestió dels 

empleats, com per exemple esborrar-ne o afegir-ne de nous al sistema per fer-

lis el seguiment. Sobretot, aquest administrador podrà comprovar si els seus 

empleats han estat en el lloc que els hi pertoca, fent una comparació de la 

localització d’on haurien d’estar i on finalment estan. 
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2.3 Objectius específics  

 Els objectius específics del projecte són: 

• Obtenció de la localització del mòbil en background cada cert temps. 

• Comunicació entre usuari – servidor/ servidor – administrador. 

• Tractament de les dades en el servidor. 

• Mostrar les dades i les estadístiques dels usuaris de forma clara i concisa 

a la banda de l’administrador.  
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3. Estat de l’art 
 

3.1 Descripció de les solucions existents 

Al buscar projectes similars al nostre, ens trobem amb altres sistemes que 

intenten solucionar el problema de la mobilitat dels empleats a les empreses. A 

continuació es mostraran els sistemes de control de presència més semblants al 

projecte: 

 

CheckplusPresence 

El sistema de control de presència CheckplusPresence  és un sistema que, igual 

que el nostre projecte, es basa en una aplicació mòbil per controlar l’empleat, en 

comptes d’utilitzar un sistema fixe. 

Aquest sistema té moltes semblances amb el nostre projecte, ja que es basa 

principalment en dues parts, un software per la part administrativa i  una aplicació 

mòbil pels empleats, a més aquesta aplicació també utilitza la geolocalització per 

fer el control indicat,  

 

Il·lustració 1: Imatge general de CheckplusPresence 

això significa que aquest sistema soluciona correctament el problema identificat 

anteriorment, tot i així el nostre projecte té algunes funcionalitats més, el que 

provoca que tingui diferencies respecte CheckplusPresence, com per exemple: 
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• Control horari: CheckplusPresence fa un control horari només a l’hora 

d’inici i a l’hora de finalitzar, en canvi, en el meu projecte es fa un control 

horari durant tot l’interval que l’empleat hauria d’estar treballant, obtenint 

la localització cada cert temps. 

Stundaglas 

El sistema de control Stundaglas, s’oblida del tradicional sistema fixe de 

marcatge, i modernitza el sistema. 

Stundaglas utilitza un sistema de marcatge web, el que fa que només necessitis 

connexió a internet per poder fitxar, d’aquesta manera soluciona el problema dels 

empleats que s’han de desplaçar a altres empreses, d’altre banda per l’empleat 

és més complicat utilitzar-lo, ja que s’ha d’identificar a la pàgina web des d’un 

dispositiu electrònic i fer una sèrie de passos per acabar fitxant. 

 

 

Il·lustració 2: Imatge de la web de marcatge de Stundaglas 

La diferència principal d’aquest sistema recau en la manera de marcar, tal com 

en aquest projecte no necessita cap mena d’interacció per part de l’usuari, en el 

sistema Stundanglas es necessita identificar a una pàgina web i seguir uns 

passos per acabar fitxant. 

Com a punt positiu, amb aquest sistema l’empleat pot fer el marcatge amb 

qualsevol dispositiu que tingui connexió a internet, cosa que en el nostre projecte 

no és possible, ja que es requereix sempre del mòbil personal per poder fitxar. 
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 Conclusions 

Després de fer una cerca exhaustiva, m’he trobat unes quantes plataformes molt 

similars a la que jo estic implementant, tot i així totes tenen bastants punts que 

difereixen a la que jo estic creant, la funcionalitat més important que aporta el 

meu projecte i que difícilment s’ha trobat en els altres sistemes explicats, és 

l’obtenció de la localització cada interval de temps. Per això considero que és 

una bona idea tirar endavant aquest projecte, i un cop acabat, poder plantejar-

se la idea de comercialitzar-lo. 
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4. Abast 
 

4.1 Abast del projecte 

Aquest sistema de control està pensat per poder millorar l’antic sistema que 

moltes empreses estan utilitzant actualment, per tant aquesta aplicació a llarg 

termini hauria de reemplaçar l’antic, però per fer-ho ha de ser una plataforma 

robusta i en la que es pugui confiar plenament, sense donar cap tipus d’error. 

Tot i així és molt difícil que amb el poc temps que es té per fer el projecte, es 

pugui arribar a assolir aquest punt de perfecció, no només per la complexitat del 

projecte, sinó perquè s’han d’utilitzar moltes tecnologies desconegudes per mi, 

el que significa que abans de començar a programar s’haurà de fer un estudi 

dels llenguatges i plataformes que s’utilitzaran. Al ser una idea inicial molt 

ambiciosa, em veig amb la necessitat d’acurtar els requeriments del projecte i 

deixar-los d’aquesta manera: 

• Aplicació Mòbil: Crear una senzilla aplicació amb funcionalitats bàsiques 

per l’usuari, i sobretot que sigui molt intuïtiva. El treball gran de l’aplicació 

es farà en background, enviant la localització del mòbil de l’empleat cada 

15 minuts. 

• Web Service: L’objectiu del Servidor és emmagatzemar les dades 

rebudes i tractar-les. En aquest cas tractar les dades, a part de tota la 

gestió dels nous usuaris, significa comparar on hauria d’estar l’empleat 

(localització de l’oficina), i on finalment està. 

• Aplicació per l’administrador: Desenvolupar una aplicació per 

l’administrador amb la finalitat de poder fer un seguiment de tots els seus 

empleats. Aquest seguiment es fa obtenint les dades del servidor 

tractades anteriorment. 
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4.2 Obstacles del projecte 

Els possibles obstacles que podria haver tingut aquest control de presència eren: 

• Temps massa limitat per poder acabar el projecte amb garanties i amb 

totes les comprovacions necessàries. 

• Que no tots els empleats tinguin mòbil o que el tinguin amb una versió del 

SO massa antic per poder acceptar l’aplicació. 

• Que el sistema de localització obtingui unes dades poc precises, el que 

implicaria el mal funcionament de l’aplicació. 

• Que a l’hora de programar o testejar els components, s’espatllessin 

elements hardwares necessaris per fer aquestes tasques, parlo de 

l’ordinador portàtil on estic creant tots 3 elements i del mòbil on faré el 

testeig final de l’aplicació mòbil. 

• Reducció d’hores disponibles per crear el projecte degut a obtenir un 

treball a jornada completa o per altres motius d’important rellevància. 

 

Les possibles soluciones eren: 

• Amb el temps donat per fer el projecte, s’implementarà una versió “core” 

on es crearan les funcionalitats importants, la resta de funcionalitats es 

farien en ampliacions futures. 

• Es crearà una aplicació mòbil per la versió 15 d’Android el que farà que la 

gran majoria dels mòbils admetin l’aplicació2. 

• El problema de la precisió en obtenir la localització és un problema del 

sistema  el que significa que és molt difícil trobar una solució. 

• En el cas de que l’ordinador portàtil s’espatlli significaria perdre tota la 

documentació i el codi desenvolupat fins al moment, per tant s’ha de 

buscar una solució fiable. Finalment hem decidit utilitzar github per 

guardar remotament tota la part del codi i Google Drive per guardar la 
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documentació del projecte, així doncs quan es trenqués el dispositiu es 

podria recuperar tota la informació en un altre ordinador.  

En el cas del dispositiu mòbil, només s’hauria de buscar un dispositiu amb 

la mateixa versió android i llavors es podria testejar sense cap problema. 

 Si es trobés un treball a meitat de curs, s’intentaria acabar el projecte amb 

les hores disponibles, si això no fos possible, es demanaria poder allargar 

la data límit d’entrega fins a abril. 
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5. Tecnologies i coneixement aplicats 
 

5.1 Integració de coneixements  

Aquest projecte, posa en practica diferents coneixements apresos anteriorment 

a la pròpia universitat.  A continuació, s’explicaran les assignatures que han sigut 

útils en aquest projecte per poder-lo tirar endavant i alleugerar el tràmit 

d’aprenentatge abans de crear codi: 

Programació(I,II) 

En programació I, se’m va ensenyar els conceptes bàsics i les tècniques 

bàsiques de programació. En canvi a programació II, es van incrementar les 

bases tècniques ensenyant-me conceptes relacionats amb el disseny i 

l’estructura de dades, sempre amb la idea clara de fer una programació neta, 

comentada i optima. Tots aquests coneixements (Programació I, II) han sigut 

necessaris per poder crear un codi ben estructurat.  

Base de Dades(BD) 

Aquesta assignatura em va atorgar coneixements bastant profunds amb tot tipus 

de base de dades relacionals, i entendre la importància del seu ús en el 

desenvolupament de projectes elaborats. Sobretot el que he pogut extreure 

d’aquesta assignatura ha sigut totes les comandes utilitzades a les pràctiques, ja 

que les he hagut d’utilitzar també al meu projecte. 

Projecte de Programació(PROP) 

Prop m’ha estat molt útil perquè a l’haver de desenvolupar una aplicació amb el 

llenguatge java, vaig poder adquirir molts coneixements respecta aquest que 

abans no sabia, i que clarament he hagut d’utilitzar sobretot a la part del 

Programa per l’administrador. Com que el projecte es feia en grups de 4 

persones, vam haver d’utilitzar Github per poder sincronitzar el codi fet per cada 

persona, i tot i que en aquest projecte s’ha utilitzat Git més per fer un control de 

versions, utilitzar Github al projecte de PROP em va ajudar a no trobar-me perdut 

la primera vegada que vaig crear el projecte. A més va ser la primera experiència 
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en un projecte d’alt calibre, el que em va fer veure les magnituds que podria 

assolir un projecte amb diferents tecnologies. 

Projecte de tecnologies de l’informació i Interaccio i disseny d’interficies 

(PTI/IDI) 

En l’assignatura d’IDI vaig haver de crear una aplicació mòbil des de l’inici com 

a part d’una pràctica, aquesta, em va proporcionar els coneixements bàsics 

sobre el llenguatge de Programació Android, llenguatge que en aquest projecte 

he utilitzat per crear l’aplicació per l’usuari. 

En l’assignatura de PTI em vaig encarregar de crear la part de l’usuari, que 

efectivament també va ser una aplicació Android, en aquest cas però, al tenir els 

coneixements bàsics apresos d’IDI, vaig aprendre aspectes més tècnics d’aquest 

llenguatge i vaig poder profunditzar més en ell. 

Protocols d’Internet (PI) 

En aquesta assignatura vaig aprendre el concepte de HTTP i HTTPS, 

aprenentatge necessari a l’hora de la comunicació entre els diferents nodes del 

meu projecte. 

5.2 Tecnologies utilitzades 

Android 

Android va néixer de les mans d’andy Rubin amb la idea de crear mòbils 

intel·ligents, però no es va popularitzar fins que l’any 2015 Google va obtenir els 

drets de la companyia, en aquell moment va ser quan tot va començar i es va 

crear l’entitat que ara coneixem.3   

Android és un sistema operatiu desenvolupat per Google basat en una versió 

modificada del Kernel de Linux i altres software open source dissenyats 

bàsicament per dispositius amb pantalla tàctil com per exemple tablets i 

smartphones (a més de tenir software desenvolupat per televisions, automòbils, 

etc) 4. 

En el cas d’aquest projecte, l’aplicació es desenvoluparà amb l’SDK 21 

d’Android, això significa que l’aplicació podrà ser utilitzada per smartphones que 
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tinguin com a mínim la versió 5.0 (Lollipop) d’Android. S’ha escollit aquesta versió 

perquè la majoria(+65%) d’usuaris tenen aquesta versió o superior5 com es 

mostra en aquesta gràfica: 

 

 

 

Il·lustració 3: Quota de mercat d’Android. 

ASP.NET 

ASP.NET es un framework opensource dissenyat pel desenvolupament web i 

permet construir tant llocs web com aplicacions web o serveis web.6   

Va ser publicat el 2002 com a successor de l’Active Server Pages de Microsoft i 

és creat utilitzant CLR (Common Language runtime), permetent als 

programadors escriure el codi de ASP.NET en qualsevol llenguatge .NET 

acceptat. 
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En aquest projecte, l’ASP.NET és utilitzat per crear el Web Service que connecta 

les dues aplicacions dels clients (programa per l’administrador i l’aplicació 

Android de l’usuari), el llenguatge utilitzat en aquest cas és C# i necessita 

connectar-se a una base de dades que estarà guardat localment 

AZURE 

Azure és un conjunt complet de serveis en el cloud que tant els desenvolupadors 

com els professionals d’IT utilitzen per construir, desplegar i gestionar 

aplicacions. A més té eines integrades que faciliten la construcció de forma 

eficient des de simples aplicacions mòbils a solucions a gran escala.7  . 

Tot i haver estudiat la possibilitat d’aplicar aquesta tecnologia al meu projecte, 

finalment l’he descartat per què no té una versió gratuïta. Si es volgués tirar 

endavant el projecte i comercialitzar-lo, llavors si que es faria ús d’aquesta 

tecnologia 

GitHub 

Github utilitza la tecnologia GIT: 

GIT és un sistema de control de versions (VCS) per fer un seguiment dels canvis 

de projectes, a més de poder coordinar diferents tasques entre diferents 

persones. La majoria de tecnologies que utilitzen GIT són software Opensource 

i GitHub no és una excepció.  

Per poder tenir un control de les versions creades dels tres nodes (Programa per 

l’administrador, Aplicació per l’usuari, i Servidor) utilitzarem aquesta tecnologia 

que es caracteritza per guardar els canvis efectuats i poder-los recuperar quan 

es necessita. 

HTTP/S 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) és un protocol que defineix com es 

modifiquen i es transmeten els missatges entre un client i el servidor web, a més 

de les accions que han de prendre els servidors webs i els navegadors quan 

aquests reben un missatge, aquest protocol va ser creat per Tim Berners-Lee 

l’any 1991. 8  
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HTTPS és una adaptació del protocol HTTP que ofereix una comunicació segura 

a través d’una xarxa d’ordinadors, protocol molt utilitzat a Internet. El que 

caracteritza aquest protocol amb el seu predecessor(HTTP) és que la 

comunicació és encriptada per TLS (Transport Layer Security)9. 

En el nostre projecte la comunicació entre els nodes és essencial, ja que si no 

fos així, el programa de l’administrador, no podria obtenir les dades dels seus 

empleats, per tant el protocol que serà utilitzat en aquest cas serà el HTTPS. 

NETBEANS 

Netbeans és un entorn de desenvolupament, una eina perquè els programadors 

puguin escriure, compilar, depurar i executar programes. Està escrit per Java, tot 

i que pot servir per qualsevol altre llenguatge de programació. Netbeans és un 

producte lliure i gratuït sense restriccions a l’hora d’utilitzar-lo, el que fa que molts 

usuaris es decantin per aquest a l’hora d’escollir un IDE. 

Nosaltres hem utilitzat NetBeans 8 (la versió més actualitzada) per crear el 

programa per l’administrador utilitzant els llenguatges java per la creació de codi 

i SQL per emmagatzemar les dades necessitades10. 

Genymotion 

Genymotion s’utilitza bàsicament per emular un mòbil Android. Aquest programa 

utilitza una arquitectura x86, el que fa que proporcioni un gran rendiment a l’hora 

d’emular el mòbil android mentre corre el programa desitjat. Genymotion ofereix 

un ampli ventall d’opcions perquè s’assembli el màxim possible a un mòbil real 

(Localització, utilitzar la càmera, fins i tot poder instal·lar ROMs diferents com per 

exemple CyanogenMod)11. 

Al principi es va utilitzar Genymotion amb molta freqüència a l’hora de testejar el 

programa, però finalment quan l’aplicació Android anava agafant forma, es va 

substituir aquest emulador per el propi mòbil personal. 

JSON 

Degut a que l’intercanvi de dades entre un client i un servidor HTTP només poden 

anar en format de text pla, s’han desenvolupat  diferents tecnologies per fer 

aquest intercanvi de manera senzilla, i aquí és on sorgeix JSON:  
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JSON(JavaScript Object Notation) es caracteritza per ser un sistema 

d’emmagatzematge i intercanvi de dades en format lleuger i senzill (no només 

per l’ull humà, sinó a l’hora d’interpretar-lo i generar-lo per part del computador). 

Aquest està basat en un subconjunt del Llenguatge de programació JavaScript12   

JSON està constituït per dues estructures principals: 

 Una col·lecció de parells de key/value. En diferents llenguatges això és 

conegut com un objecte, registre, estructura, diccionari, taula hash o una 

llista de claus. 

 Una llista ordenada de valors. En la majoria dels llenguatges, això 

s’implementa com vectors, llistes o seqüències. 

Aquestes són estructures universals, el que significa que virtualment tots els 

llenguatges de programació el suporten d’alguna manera o una altra. 

Aquí es mostra com es creen els objectes i els arrays JSON: 

 

 

Il·lustració 4: Composició de l’objecte JSON 

 

 

Il·lustració 5: Composició de l’array JSON 

Per totes les característiques descrites anteriorment, JSON és el que s’utilitza 

per intercanviar dades.  
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5.3 Anàlisi d’alternatives  

Github vs BitBucket 

En aquest cas, tant GitHub com BitBucket són VCS el que comporta que 

qualsevol de les dues tecnologies fan el control de versions i per tant la decisió 

d’escollir una o una altra, no canviaria el comportament general, tot i així aquests 

són els aspectes diferents: 

 Bitbucket es poden utilitzar gratuïtament repositoris privats, en contra, 

Github només permet gratuïtament tenir repositoris públics, si es vol tenir 

repositoris privats, ha de ser pagant (amb el compte d’estudiant, Github 

ofereix tenir 3 repositoris privats gratuïts).  

 Bitbucket a l’hora de guardar una versió, aquest ho grava directament a 

disc, mentre que GitHub utilitza un sistema de punters, el que fa que utilitzi 

menys espai i que l’operació sigui més rapida.  

 La tecnologia Git (utilitzada per Github) pot fer el seguiment d’estats, 

historial i integritat de l’arbre font, en canvi SVN (utilitzat per Bitbucket) 

només manté el seguiment de l’estat, a més a més Git pot funcionar 

localment, en canvi SVN ha de treballar amb el repositori central per quasi 

totes les operacions. 

Tot i els dos tenir punts forts i punts dèbils, m’he decantat per la Tecnologia GIT 

sobretot per la senzillesa a l’hora de fer operacions i guardar versions. 

 

JSON vs SOAP  

A l’hora de transmetre les dades entre el Web Service i els nodes que treuen 

informació d’ell (l’aplicació per l’usuari i el programa Administrador) s’ha hagut 

d’escollir entre dos formats d’enviar dades:  

SOAP: és un protocol per intercanviar missatges basats en XML 

JSON: També és una alternativa molt potent a SOAP, que envia la informació 

mitjançant el mètode de clau/valor.13  
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El problema que vam tenir en aquest cas és que per defecte el Web Service 

enviava la informació amb el format SOAP i vam haver de configurar tant el Web 

Service com les altres aplicacions per poder-se comunicar amb aquest protocol. 

Android Studio Emulator(qemu) vs Genymotion   

El SDK d’Android Studio s’instal·la amb moltes eines per facilitar el 

desenvolupament de les aplicacions i el correcte testeig una d’elles és un 

emulador basat en el projecte opensource “qemu” (programari comprovat i amb 

ple de  característiques), que pot emular qualsevol tipus d’arquitectures, i de 

diferents marques 

Al principi les primeres versions d’Android SDK anava realment lent degut a que 

només tenien imatges ARM per a l’emulador, i es va crear molt mala fama envers 

aquest emulador, aprofitant aquesta mala fama, van emergir projectes externs 

que feien la mateixa funció que l’emulador d’Android SDK, però molt més ràpid. 

Un d’aquests projectes és el que finalment s’ha convertit en Genymotion 

(Anteriorment Android VM)14 

Aquí tenim unes quantes comparacions entre els dos emuladors: 

 

Il·lustració 6: Comparació entre qemu i genymotion MFLOPS/Run Number. 
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Il·lustració 7: Comparació qemu i genymotion rendiment respecte qemu. 

 

Les conclusions són: 

 El rendiment de GPU és molt semblant (el resultat de 0.95x realment és 

una diferència de 1fps ). 

 En el rendiment de la CPU, ens hem trobat que Genymotion no és tant 

consistent. 

Llavors, perquè he escollit Genymotion? 

He escollit Genymotion perquè és molt més amigable de cara a l’usuari, aquest 

té una interfície molt maca i molt senzilla de fer-se utilitzar, llavors al veure que 

el rendiment tampoc és tant diferent l’un amb l’altre, la decisió va acabar sent 

senzilla. 

NETBEANS vs ECLIPSE 

En qualsevol projecte, escollir les eines correctes és fonamental per acabar 

desenvolupant amb més facilitat el codi, en el nostre cas no ha sigut menys i 

escollir l’IDE adequat per crear el programa per l’administrador ha sigut part de 

la feina.  

Tant Netbeans com Eclipse són IDEs molt famosos a la comunitat d’estudiants 

per tenir moltes funcionalitats i per ser un IDE gratuït, i escollir un dels dos és 

una tasca difícil, ja que aparentment tots dos són molt semblants entre ells. 
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Finalment jo he escollit Netbeans perquè permet crear interfícies gràfiques de 

manera més senzilla, ja que té una part gràfica que facilita aquesta tasca. 

IOS vs Android 

En el desenvolupament de l’aplicació de l’usuari ens hem trobat en la decisió 

d’escollir el SO en què crear l’aplicació, la decisió estava entre IOS o Android. 

En el meu cas he escollit el sistema operatiu android, i aquí es mostren els motius 

pels quals he escollit aquest sistema operatiu: 

 Quota de Mercat: 

Aquest és un dels factors claus pels quals s’ha escollit el SO Android en 

comptes de IOS. En el passat els dos sistemes operatius estaven molt 

emparellats, com bé es mostra en aquesta gràfica.15 

En aquesta gràfica es mostra com la quota de mercat ha canviat 

dràsticament durant aquests últims  anys:  

 

Il·lustració 8: Gràfica de la quota de mercat dels SO. 

 

L’any 2013 el Sistema Operatiu més utilitzat arreu del món era IOS amb 

més d’un 35% de quota de mercat i Android amb només 32% d’aquesta 

quota, a més a més hi havia altres Sistemes Operatius que també eren 

bastant utilitzats com per exemple Windows Phone. 
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Durant el pas del temps tots els altres Sistemes Operatius van anar 

desapareixent fins a quedar només els 2 més importants que ara regnen 

en aquest mercat: IOS i Android. 

Tot i que Android i IOS són els més importants, es veu clarament com 

Android li ha menjat molta quota de mercat aquests últims dos anys.  

Com es pot veure a la gràfica, Android ha passat del 32% a principis de 

gener a assolir quasi el 70% de la quota. Per contra, IOS ha passat de 

regnar el 2013 amb un 35% a baixar fins quasi el 20% a principis de 2018. 

Per aquest motiu, si la idea principal és que el màxim d’empleats puguin  

utilitzar aquesta aplicació l’elecció és senzilla, ja que no només al 2018 la 

diferencia de quotes de mercat és de quasi un 50% entre ells, sinó que la 

tendència d’Android és clarament a l’alça i per contra, la tendència d’IOS 

és a la baixa, com es pot comprovar a la gràfica. 

 

 Crear i publicar aplicacions: 

Les aplicacions Android es programen mitjançant C, C++ i Java. És una 

plataforma oberta, el que significa que tothom es pot baixar el codi font 

d’Android i el seu SDK gratuïtament (l’Android SDK està disponible per 

totes les plataformes MAC, PC i Linux). No és l’únic aspecte gratuït que 

té Android, ja que tothom pot crear i distribuir aplicacions Android sense 

haver de pagar, a més a més els usuaris són lliures de baixar les 

aplicacions des de fora de la botiga oficial “Google Play”. Tot i així aquells 

desenvolupadors que volen publicar les seves aplicacions a “Google 

Play”, han de pagar un únic cop per registrar-se. Les aplicacions 

publicades a Google play passen una revisió feta per Google. 

Les aplicacions IOS són programats utilitzant Objective-C. Els 

desenvolupadors han de pagar $99 cada any per poder accedir a l’SDK 

de IOS i tenir el dret de publicar a l’Apple Store. El SDK de IOS a 

diferència del d’Android, només està disponible a plataformes MAC.16 

Per tant, en aquest cas la decisió també és senzilla, ja que al ser un 

projecte de treball de fi de grau sense ànims d’obtenir diners, es prefereix 

utilitzar una plataforma que et facilita el desenvolupament d’aplicacions i 

és totalment gratuïta, a una altra que clarament acabes pagant per 

qualsevol cosa. 
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6. Desenvolupament del projecte 
 

6.1 Preparació de l’entorn 

El primer que es va fer abans de començar a programar, a més de planificar i 

organitzar el temps per complir les fites assignades, va ser preparar l’entorn. Això 

significa: analitzar quins IDEs s’adequaven més a les necessitats del meu 

projecte i quines tecnologies utilitzaria. Un cop analitzades, el pas següent va ser 

instal·lar totes aquestes al meu ordinador:  

 Visual Studio per crear el Web Service i la base de dades. 

 Android Studio per elaborar totes les funcionalitats relacionades amb 

l’aplicació Android per l’usuari 

 Genymotion: per testejar que l’aplicació de l’usuari funciona com és 

degut.  

 NetBeans per desenvolupar el programa destinat a l’Administrador de 

l’empresa 

En segon lloc vam haver de baixar-nos el Github i connectar-lo a les tres 

plataformes que utilitzaríem, això es va fer per fer més senzill el control de 

versions, ja que tenint el Github connectat a les plataformes, accedir a una versió 

antiga o superior serià qüestió d’un parell de clicks. 

Un cop passada la part inicial, vam haver d’importar diferents Jars i Llibreries que 

més endavant hauríem d’utilitzar en el desenvolupament del projecte, aquesta 

part no va ser tant trivial, ja que hi havia llibreries bastant desconegudes que per 

la creació del projecte va ser necessari baixar-les de llocs poc populars. També 

es va haver de configurar correctament el Genymotion per mostrar el mòbil amb 

el SDK  en el que es crearia l’aplicació.   
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6.2 Arquitectura del projecte 

La dificultat del nostre projecte recau precisament en l’arquitectura d’aquest i dels 

diferents components i tecnologies que s’han d’utilitzar i entrellaçar per acabar 

oferint el servei que finalment el client utilitzarà. La foto final del projecte acabarà 

sent aquesta:  

 

Il·lustració 9: Arquitectura del projecte. 

6.3 Components 

1. Aplicació per l’usuari: Es tracta d’una aplicació mòbil per l’usuari 

utilitzant el llenguatge Android i creada mitjançant L’IDE “Android Studio”. 

L’objectiu principal que té aquesta aplicació, és obtenir la localització del  

dispositiu. 

2. Programa per l’administrador: Aquest programa està creat mitjançant 

Java i utilitzant l’IDE NetBeans. Aquest programa és creat perquè 

l’Administrador de l’empresa pugui fer un control de presència exhaustiu 

de tots els seus usuaris. 

3. Base de dades de l’Administrador: Aquesta base de dades relacional 

SQL, està creada dintre del codi del programa de l’administrador i s’utilitza 

bàsicament per agilitzar el procés d’obtenció de dades dels usuaris, ja que 

a mesura que l’empresa creix i per tant el número d’empleats, cada 
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vegada hi haurien més dades que demanar i més feixuc es faria la 

transacció entre el Web Service i el programa administrador. 

4. Web Service: El Web Service és l’àncora principal del projecte, aquest és 

utilitzat per connectar l’aplicació mòbil de l’usuari amb el programa per 

l’administrador, és on l’aplicació deixarà les localitzacions de l’empleat, i 

serà on el programa agafarà les dades per després mostrar-les a 

l’administrador. El web Service està creat mitjançant c# amb el framework 

de ASP.NET. 

5. Base de dades del Web Service: Aquesta base de dades es diferencia 

de la de l’administrador en el fet que aquesta és la general, i per tant és 

on totes les dades quedaran emmagatzemades i d’on s’extrauran les 

dades que després es subministraran a la DB de l’administrador. Aquesta 

també és una base de dades relacional SQL. 

6. Comunicació: Un component molt important d’aquesta arquitectura és la 

comunicació entre ells, per fer-ho s’ha utilitzat JSON que com bé hem 

explicat anteriorment, es caracteritza principalment per la seva senzillesa 

tant per l’ull humà com a l’hora d’interpretar-lo i generar-lo per part del 

computador.  
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 6.4 Casos D’ús 

A continuació es mostra el diagrama de casos d’ús de l’aplicació. El diagrama 

s’ha dividit en dues parts, ja que tenim dos programes que interactuen amb 

l’usuari final. El primer de tots és el diagrama de l’aplicació per l’usuari i per l’altre 

costat s’ofereix el diagrama pel programa de l’administrador: 

Aplicació per l’usuari 

L’aplicació de l’usuari consta de dues funcionalitats una que l’activa l’actor 

“usuari” i un altre que és activat pel “temps”: cada interval de temps s’activa la 

funcionalitat. 

 

 

Il·lustració 10: Cas d’ús: interacció Usuari aplicació mòbil. 
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NOM Iniciar Sessió via Token 

DESCRIPCIÓ 

 L’aplicació mòbil demana a l’usuari validar la seva entitat 

mitjançant un token 

ACTORS Empleat 

PRECONDICIÓ - 

SEQÜÈNCIA 

D'ACTORS 

 

Accions 

1 S’introdueix un token 

2 S’envia token al Web Service 

3 En el Web Service es comprova si el token està 

disponible, comparant aquest amb el camp identificació 

de la taula Employee 

4 El Web Service retorna un booleà acceptant o denegant 

l’accés de l’usuari. 

5 Permet o denega accedir a l’usuari depenent del booleà 

retornat pel Web Service. 

POSTCONDICIÓ 

 

El sistema permet accedir a l’usuari que ha introduït un token 

vàlid. 

EXCEPCIONS 

 

Accions 

1.1 Si l’usuari introdueix una lletra o un caràcter especial,  

l’aplicació demanarà que introdueixi una altra vegada el 

token. 

2.1 Si no es pot connectar a internet, retorna un error de 

connexió: no s’executen els punts 3,4 i 5 

2.2 Si es perd la connexió a internet, retorna un error de 

connexió: no s’executen els punts 3,4 i 5 

2.3 Si no es troba l’endpoint, retorna un error de connexió: 

no s’executen els punts 3,4 i 5 

Taula 1: cas d’ús: Iniciar Sessió via Token. 
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Il·lustració 11: Cas d’ús: interacció Temps aplicació mòbil. 

 

 

NOM get location() 

DESCRIPCIÓ 

 L’aplicació mòbil obté la localització del dispositiu amb un 

interval de 15 minuts i l’envia al Web Service 

ACTORS Temps 

PRECONDICIÓ L’empleat ha d’estar registrat prèviament al dispositiu mòbil  

SEQÜÈNCIA 
D'ACTORS 

 

Accions 

1 L’alarma s’activa cada 15 minuts 

2 Es comprova que l’aplicació  tingui permesa la 

localització per part del dispositiu. 

3 Es comprova que la localització del dispositiu està 

activada  

4 Obtenció de longitud i latitud del dispositiu mòbil  

5 S’envia la informació (longitud, latitud, Dia, token) al Web 

Service 

6 En el Web Service es comprova si l’usuari ha estat a 

l’oficina en aquell instant de temps o no.  

7 Es comprova si ja hi ha informació d’aquell dia, obtenint 

la informació de la taula EmployeeAssistance 

8 Si no existeix la informació, crea una fila nova en la taula 

amb tota la informació. 
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9 Si existeix la informació, actualitza la taula amb la 

informació rebuda del mòbil  

POSTCONDICIÓ 
 

- 

EXCEPCIONS 
 

Accions 

2.1 L’aplicació no té permesa l’obtenció de la localització: 

cap punt s’executa 

3.1 L’aplicació no té activada la localització: es demana a 

l’usuari que l’activi 

3.2 Si l’usuari no l’activa, cap punt s’executa 

5.1 Problemes de connexió amb la xarxa (No es pot 

connectar a internet, es perd la connexió o no es troba 

l’endpoint): no s’envia la informació al Web Service i per 

tant del punt 6 al 9 no s’executen. 

Taula 2: cas d’ús: get location. 

 

Programa per l’administrador 

Respecte a aquest programa, hi ha una varietat de funcionalitats que poden ser 

activades per l’actor “Administrador”. 

 

 

Il·lustració 12: Cas d’ús: interacció Administrador Programa principal. 
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NOM Registre 

DESCRIPCIÓ 

El programa demana a l’usuari validar la seva entitat mitjançant 

el sistema tradicional d’usuari i contrasenya 

ACTORS Administrador 

PRECONDICIÓ -  

SEQÜÈNCIA 
D'ACTORS 

 

Accions 

1 S’afegeix un usuari i una contrasenya  

2 S’envien les dades al Web Service  

3 S’obté la contrasenya de la base de dades a partir de 

l’usuari introduït 

4 Es retorna la contrasenya al programa de l’administrador 

5 El programa comprova que la contrasenya introduïda per 

l’usuari i la tornada per el WS són les mateixes. 

6 Si la contrasenya coincideix, es permet entrar a l’usuari a 

la pantalla inicial 

7 Si no coincideix la contrasenya, permet entrar unes altres 

credencials.  

POSTCONDICIÓ 
 

El sistema permet accedir a l’administrador que ha introduït 

unes credencials vàlides. 

EXCEPCIONS 
 

Accions 

1.1 L’administrador pot clicar al botó de cancel·lar mentre 

s’estan comprovant si les credencials són correctes, es 

queda en stand by fins que s’introdueix uns valors als 

camps i és clicar al botó d’entrar. 

2.1 Problemes de connexió amb la xarxa (No es pot 

connectar a internet, es perd la connexió o no es troba 

l’endpoint): no s’envia la informació al Web Service i per 

tant del punt 3 al 7 no s’executen. 

Taula 3: cas d’ús: Registre 
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NOM Filtres 

DESCRIPCIÓ 

El programa permet filtrar a l’Administrador quines 

característiques vol que tinguin les sortides (assistència dels 

usuaris) mostrades per part del programa. 

ACTORS Administrador 

PRECONDICIÓ L’administrador ha d’haver iniciat sessió 

SEQÜÈNCIA 
D'ACTORS 

 

Accions 

1 S’omple els camps que més es desitgen (usuari, dia o 

assistència). 

2 Es clica en el botó de filtrar. 

3 Es comprova en la DB local si hi ha alguna entrada amb 

aquests valors afegits per l’administrador  

4 Es mostren els valors filtrats a la llista d’usuaris. 

POSTCONDICIÓ 
 

L’administrador pot obtenir més informació de l’usuari clicant a 

una de les files que es mostren a la llista. 

EXCEPCIONS 
 

Accions 

1.1 Si s’introdueix un valor diferent a una data (al camp dia), 

o un valor diferent a un percentatge en el (al camp 

assistència), no s’executa la resta de punts 

3.1 Si no hi ha cap valor afegit, no s’apliquen els filtres i es 

mostren totes les entrades possibles: el punt 4 no 

s’aplica. 

Taula 4: cas d’ús: Filtres 
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NOM Actualitzar 

DESCRIPCIÓ 

El programa permet actualitzar les dades mostrades a l’actor 

final i actualitzar la base de dades local del programa. 

ACTORS Administrador 

PRECONDICIÓ L’administrador ha d’haver iniciat sessió 

SEQÜÈNCIA 
D'ACTORS 

 

Accions 

1 L’administrador prem el botó d’actualitzar 

2 Es fa la crida al Web Service 

3 En el Web Service s’obté l’assistència dels usuaris per 

dies  

4 Es retorna la llista de totes les dades obtingudes al Web 

Service. 

5 El programa rep les dades i les emmagatzema a la base 

de dades local. 

6 Es mostren els valors actualitzats a la llista 

POSTCONDICIÓ 
 

- 

EXCEPCIONS 
 

Accions 

2.1 Problemes de connexió amb la xarxa (No es pot 

connectar a internet, es perd la connexió o no es troba 

l’endpoint): no s’envia la informació al Web Service i per 

tant del punt 3 al 6 no s’executen. 

3.1 No s’obté cap valor addicional i per tant el punt 5 i 6 no 

s’executen. 

Taula 5: cas d’ús: Actualitzar 
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NOM Afegir usuari 

DESCRIPCIÓ El programa permet afegir un usuari nou al sistema. 

ACTORS Administrador 

PRECONDICIÓ L’administrador ha d’haver iniciat sessió 

SEQÜÈNCIA 
D'ACTORS 

 

Accions 

1 L’administrador clica al botó afegir usuari. 

2 Es mostra en forma de pop up una pantalla per afegir 

l’usuari 

3 S’afegeixen dades d’un nou usuari i es clica el botó 

submit a l’acabar d’omplir tots els camps. 

4 El programa envia les dades introduïdes al Web Service 

5 En el Web service es comprova que no existeix l’email 

introduït a la base de dades. 

6 Afegeix l’usuari a la base de dades 

7 El Web service retorna l’identificador que posteriorment 

es tractarà com un token. 

8 El programa rep el token i el mostra per pantalla 

POSTCONDICIÓ 
 

- 

EXCEPCIONS 
 

Accions 

1.1 L’administrador en comptes de voler crear un usuari pot 

repensar-s’ho i clicar a l’altre botó disponible “cancel·lar”: 

retorna a la pantalla principal i no s’executen els altres 

punts. 

3.1 L’ administrador introdueix un caràcter especial en algun 

camp el que provoqui que no es pugui afegir 

correctament l’usuari, i per tant del punt 5 al 8 no 

s’executarien. 

4.1 Problemes de connexió amb la xarxa (No es pot 

connectar a internet, es perd la connexió o no es troba 

l’endpoint): no s’envia la informació al Web Service i per 

tant del punt 5 al 8 no s’executen. 
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5.1 Si l’email introduït per l’administrador ja està en comptes 

de retornar un token, retorna un valor null, per tant canvia 

la funcionalitat del punt 7 i 8. 

Taula 6: cas d’ús: Afegir Usuari. 

 

NOM Esborrar usuari 

DESCRIPCIÓ El programa permet treure un usuari del sistema. 

ACTORS Administrador 

PRECONDICIÓ L’administrador ha d’haver iniciat sessió 

SEQÜÈNCIA 
D'ACTORS 

 

Accions 

1 L’administrador clica al botó d’eliminar usuari. 

2 Es mostra en forma de pop up una pantalla per retirar 

l’usuari 

3 S’afegeix l’email de l’usuari que es vol eliminar i es clica 

al botó de retirar 

4 S’envien les credencials al Web Service 

5 Es comprova si existeix l’email dintre de la base de dades 

6 S’esborra la informació relacionada amb l’usuari (en el 

cas que existeixi l’email introduït) 

7 Es retorna un booleà informant si s’ha pogut esborrar 

l’email o en canvi, no ha sigut possible. 

8 Es mostra per pantalla un missatge per informar a 

l’administrador si s’ha pogut eliminar l’usuari 

POSTCONDICIÓ 
 

- 

EXCEPCIONS 
 

Accions 

1.1 L’administrador en comptes de voler esborrar un usuari 

pot repensar-s’ho i clicar a l’altre botó disponible 

“cancel·lar”: retorna a la pantalla principal i no s’executen 

els altres punts. 

3.1 L’administrador introdueix un caràcter especial en algun 

camp el que provoqui que no es pugui afegir 
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correctament l’usuari, i per tant del punt 5 al 8 no 

s’executarien. 

4.1 Problemes de connexió amb la xarxa (No es pot 

connectar a internet, es perd la connexió o no es troba 

l’endpoint): no s’envia la informació al Web Service i per 

tant del punt 5 al 8 no s’executen. 

Taula 7: cas d’ús: Esborrar usuari 

 

NOM Més informació de l’empleat 

DESCRIPCIÓ 

El programa permet clicar a alguna fila de la llista, per mostrar 

informació més detallada de l’usuari i la seva assistència. 

ACTORS Administrador 

PRECONDICIÓ L’empleat ha d’haver iniciat sessió 

SEQÜÈNCIA 
D'ACTORS 

 

Accions 

1 L’administrador clica a la fila de la taula que vol tenir mes 

informació relacionada. 

2 S’obtenen les dades de la DB local 

3 Es mostren les dades ampliades en forma de pop-up 

4 L’usuari pot tancar el pop-up clicant a la creueta en la part 

superior dreta. 

POSTCONDICIÓ - 

Taula 8: cas d’ús: Més informació de l’empleat 

 

NOM Tancar 

DESCRIPCIÓ El programa permet tancar l’aplicació. 

ACTORS Administrador 

PRECONDICIÓ L’empleat ha d’haver iniciat sessió 

SEQÜÈNCIA 
D'ACTORS 

 

Accions 

1 L’administrador clica al botó “exit” o a la creueta a la part 

superior dreta 

2 Es tanca el programa 

POSTCONDICIÓ - 

Taula 9: cas d’ús: Tancar 
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6.5 Funcionalitats 

Aquestes funcionalitats, descripcions i imatges són les definitives i intenten 

mostrar totes les pantalles que l’usuari o l’administrador poden tocar quan 

aquests interactuen amb les aplicacions, a més també es mostra la part interna 

del web service (les funcionalitats que ofereix i la base de dades amb les seves 

respectives columnes). 

 

 

 

Aplicació de l’usuari: 

Registre de l’usuari: Aquesta pantalla de 

registre és diferent al de la pantalla de registres 

que estem acostumats a utilitzar, ja que no tenim 

els camps per introduir el nom i la seva 

contrasenya. En aquesta pantalla, només hi 

haurà un camp, i serà per introduir un token. 

Aquest identificador serà donat per part de 

l’administrador a l’usuari que utilitzarà l’aplicació, 

i al ser únic significa que un cop s’utilitzi aquell 

token, ningú més el podrà utilitzar.  

 

Il·lustració 13: Registre de l’usuari 
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Cada token en realitat tindrà guardada a la base 

de dades informació d’aquest usuari, això passa 

degut a que en realitat, el token no és res més que 

l’identificador únic de la base de dades on 

prèviament s’ha guardat tota la informació de 

l’usuari creat. A més, un cop introduït el token a 

l’aplicació no es podrà introduir un altre diferent, 

de tal forma que cada mòbil tindrà només un 

usuari per fer-li el seguiment. 

 

Un cop finalitzat el procés de registre es mostrarà 

la pantalla de confirmació que notificarà a l’usuari 

que s’ha registrat correctament, i que a partir d’aquell moment se li farà un control 

de presència en la jornada laboral, si poguéssim allargar el projecte, podríem 

afegir una funcionalitat que permetés a l’usuari canviar l’horari de la jornada 

laboral o fins i tot que s’enviés una localització quan ell volgués. 

Si en canvi, el token introduït en la pantalla anterior, ja s’està utilitzant o no 

existeix, aquest mostrarà un pop up dient que utilitzi un altre token per registrar-

se 

L’important d’aquesta aplicació mòbil, recau en les tasques que fa en 

background, i que és imperceptible per l’ull humà. Cada 15 minuts l’aplicació 

enviarà al Web Service la seva localització, però això només ho farà en horari de 

treball, un cop acabi la jornada laboral, aquest seguiment es deixarà de fer. 

S’ha volgut crear una aplicació per l’usuari molt senzilla perquè es busca que 

aquest no s’hagi de preocupar per res a l’hora de què se li faci el seguiment i 

sigui totalment independent a ell. 

Il·lustració 14: Pantalla d’informació. 
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Programa per l’administrador: 

El segon node de cara al client és el programa de l’administrador. La funció que 

té, és mantenir informat a l’Administrador de quantes hores han estat els seus 

empleats a l’oficina. A part d’aquesta funció en té d’altres complementaries que 

tot seguit es mostraran: 

Login: 

 

Il·lustració 15: Login del programa per l’Administrador. 

 

El primer que ens trobem a l’obrir el programa és el login de l’administador, on 

s’haurà d’afegir el nom de l’usuari i la seva corresponent contrasenya, després 

de clicar el botó “Login” s’enviaran aquestes dades al Web Service on estan 

guardades totes les credencials, en allà es farà una comprovació i depenent de 

si les dades introduïdes són correctes o no, es deixarà accedir al programa o 

s’hauran de tornar a introduir les dades. 
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Pantalla principal: 

 

Il·lustració 16: Pantalla principal del programa per l’Administrador 

 

Un cop accedit al programa, ens trobem la pantalla principal, on hi ha diferents 

aspectes rellevants: 

 Llista d’empleats: Aquest apartat és el més important, ja que és on es 

mostren les dades dels empleats (identificador, usuari, email, assistència, 

dia i lloc). Es mostra una fila per cada usuari i dia distints. 

 Filtres: Per fer més elaborat la llista i poder donar informació més detallada 

i concisa, s’ha creat un mètode de filtratge per poder acotar aquesta llista. 

Els filtres estan a la part de dalt a l’esquerra on hi ha 3 camps: 

NOM/ASSISTÈNCIA/DIA i tant es poden utilitzar per separat com es 

poden combinar per acabar creant un filtratge avançat. 

 Actualitzar: En aquest programa, el procés que es segueix per obtenir les 

dades és manual, el que significa que si es volen saber les dades del dia, 

s’haurà de clicar en el botó “actualitzar”, d’aquesta manera la llista 

quedarà  actualitzada.  
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Per no mostrar dades incompletes, aquest botó només podrà ser clicat 

una vegada al dia, i mostrant només les dades del dia anterior, ja que si 

es mostressin dades del mateix dia, es mostraria l’assistència d’empleats 

que encara no haurien acabat la seva jornada laboral.  

 Afegir un usuari: Quan es clica en aquest botó, es mostra una pantalla on 

es poden introduir les dades necessàries per acabar creant un usuari. 

 Retirar un usuari: Quan es clica en aquest botó, es mostra una pantalla 

per retirar un usuari. 

 Mostrar més informació de l’usuari: Quan es clica a una fila de la taula es 

mostra més informació de l’usuari, el seu email i la seva assistència en 

aquell dia seleccionat. 

 Exit: Finalment aquest és el botó per sortir de l’aplicació. 

Afegir usuari: 

 

Il·lustració 17: Pantalla d’afegir usuari del programa per l’Administrador. 

Aquesta pantalla es mostra després de clicar el botó “add user” de la pantalla 

principal, i es mostren diferents camps que s’han d’omplir (Nom, Cognom, 

Contrasenya, Email, Direcció, Telèfon, DNI), aquests camps són obligatoris, per 

tant han d’estar tots omplerts abans d’enviar les dades. Abaix d’aquests camps 

hi ha dos botons: el botó “afegir” que enviaria les dades al Web Service per 

acabar creant el nou usuari, i el botó cancel·lar que anul·laria la creació. 
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La funció principal d’aquesta pantalla és crear nous empleats, si s’afegeix 

correctament l’empleat, es mostrarà per pantalla el token únic (identificador) 

d’aquest nou usuari, en cas contrari es mostrarà un missatge d’error. 

Retirar usuari: 

 

Il·lustració 18: Pantalla de retirar usuari del programa per l’Administrador. 

Aquesta pantalla es mostra després de clicar el botó “delete user” de la pantalla 

principal, i es mostren bàsicament dos camps que s’han d’omplir el nom i la 

contrasenya, aquests camps són obligatoris, per tant han d’estar tots omplerts 

abans d’enviar les dades. Abaix d’aquests camps hi ha dos botons: el botó 

“retirar” que enviaria les dades al Web Service per acabar esborrant el nou 

usuari, i el botó cancel·lar que anul·laria la sol·licitud de retirada. 

La funció principal d’aquesta pantalla és esborrar empleats, si el procediment 

finalitza correctament, es mostrarà per pantalla un missatge de confirmació, en 

cas contrari es mostrarà un missatge d’error. 
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Mostrar més informació de l’usuari 

 

Il·lustració 19: Més informació 

Es pot accedir a aquesta pantalla quan es fa doble click a una de les files dels 

usuaris. Al fer aquesta acció es mostra un pop-up amb la informació més 

detallada: l’email i l’assistencia d’aquell dia seleccionat. 

Base de dades: 

La base de dades creada en aquest programa de l’administrador és calcada a la 

del Web Service, només amb la diferència de què només té la taula de 

EmployeeAssistance, ja que mantenir una taula amb les dades personals de tots 

els usuaris localment, té molts riscs de seguretat. 

Principalment s’utilitza per facilitar l’obtenció de l’assistència dels empleats, ja 

que les dades sempre estaran actualitzades a aquesta base de dades i no 

s’hauran d’anar a buscar al Web Service, l’únic que s’haurà de fer és clicar el 

botó d’actualitzar a la pantalla principal una vegada al dia. 
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Web Service: 

El Web Service és el responsable d’emmagatzemar les dades remotament, en 

el nostre cas s’ha decidit publicar-lo localment, és a dir, que només puguin 

accedir a ell els dispositius que comparteixin la mateixa xarxa interna. El Web 

Service té 2 funcions importants: 

 Obtenir les coordenades del mòbil de l’usuari, fer-li un tractament i acabar-

les guardant a la seva base de dades. 

 Proporcionar aquestes dades emmagatzemades a l’administrador per 

aquest poder fer un seguiment. 

Per oferir aquests serveis, aquí es mostren totes les funcionalitats que el Web 

Service ofereix per tal que tot es pugui complir.  

 

Il·lustració 20: Funcionalitats del Web Service. 

 Login: 

Aquesta funció va destinada al programa per l’administrador, i té com a 

objectiu permetre o no, accedir a l’usuari. 

Els paràmetres que rebrà aquesta funció són el nom de l’usuari en 

concret, i retorna la contrasenya d’aquest, si el nom passat no està 

registrat a la base de dades, es retornarà null. 

 Add_data: 

Aquesta funció va destinada a l’aplicació mòbil de l’usuari, i té la funció de 

guardar la posició actual del dispositiu utilitzant un token. 

Els paràmetres que rebrà aquesta funció són la longitud i la latitud del 

mòbil (valors que es necessiten per després obtenir la posició real), el dia 
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en què s’han enviat les dades i finalment el token, que no és res més que 

l’identificador de l’usuari. Es retorna un booleà que indica si tot el 

procediment ha funcionat de manera correcta o no s’han pogut guardar 

les dades.  

Al rebre aquests paràmetres, si no hi ha una fila amb el mateix 

identificador i el mateix dia, en crea una de nova afegint els paràmetres 

de “hores totals” i “assistència”. 

Si ja existeix la fila amb els mateixos identificadors, es modifica aquella 

fila actualitzant les hores totals i l’assistència depenent de si l’usuari està 

a l’oficina o en canvi està fora d’ella. 

 Add_user: 

Aquesta funció va destinada al programa per l’administrador, i té com a 

objectiu afegir un empleat o administrador nou. 

Els paràmetres que rebrà aquesta funció són el nom de l’usuari, l’email, la 

contrasenya, el telèfon, la direcció, el DNI de l’usuari i si aquest és 

administrador o un empleat. 

S’intentarà afegir l’usuari amb les seves corresponents dades personals 

a la base de dades del Web Service, en el cas d’intentar afegir un 

administrador es retornarà un booleà per indicar si s’ha pogut introduir tot 

correctament o ha succeït algun error. 

En el cas d’afegir correctament un empleat es retornarà el token d’aquest, 

en canvi si no s’ha pogut afegir, es retornarà un valor null. 

 checkToken: 

Aquesta funció va destinada a l’aplicació mòbil de l’usuari, i té la funció 

comprovar si el token enviat està disponible o no. 

L’únic paràmetre que es rebrà en aquest cas és el token (identificador) de 

l’usuari, i si aquest ja està sent utilitzat o encara no existeix a la base de 

dades, es retornarà false. D’altra banda si existeix el token i encara no 

està sent utilitzat, es retornarà true. 

 delete_user: 

Aquesta funció va destinada al programa per l’administrador, i té com a 

objectiu retirar un empleat. 

Els paràmetres que rebrà aquesta funció són l’email de l’usuari i la seva 

respectiva contrasenya. 
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S’intentarà retirar l’usuari i les seves corresponents dades personals de la 

base de dades del Web Service, en el cas de retirar satisfactòriament 

l’empleat, es retornarà un booleà amb valor true, i si en canvi no s’ha pogut 

retirar, es retornarà false. 

 readDB: 

Aquesta funció va destinada al programa per l’administrador, i té com a 

objectiu obtenir totes les dades respecta l’assistència dels empleats. 

En aquest cas, no es rebrà cap paràmetre extern, i el que es farà és agafar 

totes les dades disponibles de l’assistència dels usuaris i enviar-les al 

programa de l’administrador perquè aquest les guardi a la seva base de 

dades. 

 readDB_user: 

Aquesta funció va destinada al programa per l’administrador, i té com a 

objectiu obtenir totes les dades personals d’un empleat en concret. 

Els paràmetres que es rebrà en aquesta funció és només l’email de 

l’usuari, i a partir d’aquest email, s’obtindran totes la informació personal 

introduïda anteriorment, si no existeix cap usuari amb aquest email, es 

retornaran ull. 

Per guardar les dades que són enviades tant per l’usuari com per l’administrador 

utilitzarem una base de dades amb diferents taules: 

  



53 
 

Taula 1 Employee: 

En aquesta taula es guarda la informació personal dels empleats de l’empresa, 

per tant serà una taula que majoritàriament serà utilitzada pel programa de 

l’administrador, aquests són els camps de la taula: 

 

Il·lustració 21: Taula Employee de la DB del Web Service. 

 

Taula 2 EmployeeAssistance: 

En aquesta taula es guarda l’assistència total de l’usuari per dia, aquesta base 

de dades serà modificada principalment per l’aplicació de l’usuari i s’obtindran 

les dades del programa de l’administrador, aquests són els camps de la taula: 

 

 

Il·lustració 22: Taula EmployeeAssistance de la DB del Web Service 
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7. Metodologia 
 

7.1 Metodologia de treball 

En aquest projecte hem intentat utilitzar el “desenvolupament iteratiu i 

incremental”, ja que s’ha intentat fer diferents reunions amb la directora del 

projecte per comprovar si el projecte seguia el camí idoni. Degut a la falta de 

temps, les reunions no han sigut tan seguides com es va planificar inicialment, 

tot i així, en comptes de ser totes presencials, algunes interaccions s’han fet a 

través de correu electrònic. 

 

7.2 Eines  

S’utilitzaran principalment dues eines per fer que el projecte avanci: 

• Pel codi, s’utilitzarà un sistema de control de versions, que en aquest cas 

serà l’anomenat GitHub que dóna l’opció de fer un tractament de les 

versions antigues quan és necessari2. 

• També s’utilitzarà Google Drive per emmagatzemar tots els apunts 

apresos i documents que s’hagin de lliurar en aquest projecte, ja que 

d’aquesta manera es podrà obtenir aquests documents en diferents 

dispositius de manera senzilla. 
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7.3 Mètode de Validació 

La metodologia de validació que hem utilitzat en aquest projecte és anar 

comprovant que totes les funcionalitats que s’han anat implementant 

funcionessin correctament i no tenien cap error, aquesta part només l’he fet jo, i 

es basava en fer un testeig ràpid, comprovant tots els casos diferents. Un cop 

tota l’aplicació ha estat creada, s’ha fet una comprovació general intentant tocar 

tots els punts que poden provocar un error, per fer-ho s’ha desenvolupat abans, 

un joc de proves específics per cada node. En aquest últim punt s’ha deixat 

provar la part a altres persones, ja que això ha fet que es faci un testeig de caixa 

negra (aquests no saben com funciona l’aplicació) i ha fet que es trobin errades 

que el creador no hi havia pensat. 

Tot i això, degut a anar dividint el testeig en petites parts ha fet que quan s’ha 

arribat a l’hora de comprovar que tota l’aplicació general funciona, els errors que 

ens hem trobat hagin sigut insignificants o pràcticament descartables. 

Al principi, la idea principal era fer reunions amb la directora del projecte (com a 

mínim enviar e-mails informant de com portava el projecte), però a meitat de 

projecte em va sorgir el treball i va ser difícil mantenir aquesta freqüència de 

comunicació amb la professora. 
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8. Descripció de les tasques 
 

En aquest punt s’explica els canvis provocats per les desviacions patides durant 

el desenvolupament del projecte.  

8.1 Durada del projecte 

Inicialment el projecte estava pensat fer-se en 4 mesos, unes 400 hores de treball 

(Es pot comprovar en el gantt del final). Però aquesta planificació va quedar 

totalment obsoleta quan vaig decidir accedir a una oferta de treball a principis de 

novembre, provocant tenir molt poques hores d’estudi diàries. Faig jornada 

completa a una companyia situada a Barcelona mentre resideixo a Mataró, això 

implica que el desplaçament s’ha de fer en transport públic, per tant a més de les 

hores dedicades a treballar es dediquen 3 hores diàries al trajecte. 

Mentre que el projecte ha estat sempre de 400 hores, el meu canvi en la 

disponibilitat va fer que el projecte no pogués acabar-se en els 4 mesos 

planejats, per tant, un cop vist com portava el projecte a mitjans de Desembre 

vaig decidir que la millor opció era posposar la data d’entrega fins a Abril.  

8.2 Tasques 

Definició de las fases del projecte  

A continuació, es defineixen cada una de les fases, tant com les dependències 

que existeixen entre elles, en aquest cas només parlarem de les fases del 

desenvolupament del projecte (aplicació mòbil, Web Service i Programa de 

l’administrador) . 

1. Aprenentatge: Abans de crear cada node és molt important saber les 

bases del llenguatge que es té pensat utilitzar, aquesta fase és molt 

important. Sempre és recomanat estudiar abans el llenguatge a utilitzar, 

que no aprendre’l sobre la marxa, ja que de la segona manera, sempre hi 

haurà punts que es perdran pel camí i no quedaran clars. 

2. Anàlisis de requisits: En aquesta fase es farà un estudi de tots els 

elements necessaris per completar el projecte de forma exitosa. És la fase 
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principal i la primera que s’ha de contemplar. S’identifiquen tots els 

elements que intervindran perquè el projecte assoleixi els objectius 

marcats. 

3. Disseny: Abans de començar amb la implementació de l’aplicació és molt 

recomanable fer un disseny previ amb el que guiar-se a l’hora 

d’implementar tot el projecte. Gràcies a aquest disseny previ, s’arribarà a 

la fase d’implementació amb una idea més clara del resultat que es vol 

obtenir. 

4. Implementació: un cop acabat la fase del disseny es començarà a 

programar cada node de manera individual, seguint les guies creades 

anteriorment en els punts de “Anàlisi de requisits” i “Disseny”. 

5. Realització de proves: després d’implementar una nova eina, és 

necessari aplicar-li una sèrie de proves per verificar que tot funciona 

correctament, per això s’han fet proves en diferents punts del 

desenvolupament del projecte i un cop acabat cada node per comprovar 

que tot funciona com és degut. 

Planificació 

Les tasques, al ser un problema de disponibilitat no de planificació, no han 

canviat exageradament, per tant segueixen dividides d’aquesta manera (amb 

petites variàncies). Les tasques que han variat de la planificació inicial a la final 

estan marcades amb vermell el valor inicial i en verd el final, en canvi, si les 

tasques no han variat durant aquest procés, només tenen el valor inicial que 

coincideix amb el valor final : 
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TASQUES  HORES 

Gestió del projecte 80 

• Definició d’abast 20 

• Planificació temporal 15 

• Gestió econòmica i sostenible  15 

• Presentació preliminar 10 

• Condicions 5 

• Presentació oral i document final 15 

Aplicació Mòbil 120 > 130 

• Aprenentatge   10 > 20 

• Anàlisis de requisits 10 

• Disseny 20 > 10 

• Implementació 70 > 80 

• Realització de proves  10 

Creació del Servidor 130 > 210 

• Aprenentatge   20 > 30 

• Anàlisis de requisits 10 

• Disseny 20  

• Implementació 70 > 140 

• Realització de proves 10 

Programa Administrador 120 > 140 

• Aprenentatge   10 

• Anàlisis de requisits 10 

• Disseny 20 > 30 

• Implementació 70 > 80 

• Realització de proves 10 

Documentació 40 

• Redacció de la memòria 30 

• Preparació de la defensa 10 

Total 490 > 600 

Taula 10: Duració de les tasques i subtasques. 
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Com es pot veure en la taula anterior, la majoria de tasques s’han avaluat amb 

bastant precisió tot i així hi ha hagut altres que han sigut més difícils i més 

llargues de l’esperat com per exemple la creació del Web Service. 
8.3 Desviacions i Millores  

En aquest apartat explicarem les diferents modificacions i aplicacions de millores 

que ha sofert el projecte: 

Millora d’autenticació a l’aplicació de l’empleat 

En primera instància, la idea de registre per l’usuari era que aquest tingués un 

usuari i la seva contrasenya corresponent, però després de donar-li voltes vaig 

decidir implementar una nova manera de registrar-se més senzilla. 

La nova manera de registrar-se es basa a utilitzar un token. L’administrador, un 

cop ha registrat l’usuari a la base de dades, rep un token que serà únic per 

l’usuari, llavors l’únic que ha de fer l’administrador és donar-li aquest token a 

l’usuari i aquest que l’introdueixi al camp que surt quan obres l’aplicació per 

primera vegada. Aquesta nova manera de registrar-se va simplificar el disseny 

de l’aplicació, però en canvi va suposar més esforç (un total de 10 hores) a l’hora 

d’implementar-ho. 

Simplicitat en l’aplicació de l’usuari 

Originalment, en l’aplicació de l’usuari es tenia pensat tenir molts camps per 

mantenir informat al propi usuari, però un cop treballant en l’aplicació vam veure 

que molts dels camps de l’aplicació eren irrellevants i què era millor mantenir 

l’aplicació neta. Com sempre, és millor mantenir la simplicitat que no pas 

complicar les coses sense sentit. 

Base de dades al programa de l’administrador 

A mitjans de projecte es va decidir implementar una millora de rendiment, 

aquesta millora consistia a implementar localment una base de dades pel 

programa per l’administrador, aquesta base de dades tindria l’objectiu 

d’emmagatzemar només totes les dades de l’assistència dels usuaris. Les dades 

corresponents a la identificació de l’usuari i dades més privades, s’ha decidit no 

guardar-les en aquesta base de dades per temes de seguretat. A l’afegir aquest 
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nou component al programa per l’administrador va fer incrementar les hores 

dedicades al disseny de l’aplicació, el que també va suposar un increment 

d’hores en la implementació   

Millora interna del tractament dels registres d’assistència en el Web Service 

La primera implementació que teníem del tractament dels registres d’assistència 

creaven una entrada a la base de dades per cada localització enviada (enviada 

cada 15 minuts), el que feia augmentar la base de dades ràpidament. Pensant 

en una millora de la funcionalitat, hem pogut modificar aquesta per acabar tenint 

només una entrada a la base de dades per dia. 

Publicació del Web Service 

El punt més difícil trobat en tot el desenvolupament del projecte ha sigut aquest, 

ja que es va crear una versió del web service junt amb la seva base de dades 

bastant ràpid, però a l’hora de publicar-lo és on van sorgir tots els problemes, ja 

que no es pot publicar el web service de manera pública gratuïtament, i es va 

buscar l’opció de publicar el web service localment, fent que només es pogués 

veure de manera local. La tasca no va ser senzilla, ja que van sorgir molts 

problemes que va ser molt difícil identificar els seus orígens i per tant poder-los 

solucionar, per tot lo explicat anteriorment ha provocat que es dediqués el doble 

d’hores de l’esperat 

Reducció d’implementacions 

Al tardar tant a publicar el Web Service, s’han reduït les funcionalitats que es 

volien implementar en un primer moment, com per exemple el sistema de 

seguretat entre nodes o canviar l’horari laboral de l’usuari. 
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8.4 Gantt 

Aquí ens trobem el Gantt inicial que volíem seguir i ens dóna una imatge general 

de les tasques fetes, i l’ordre en que es volia implementar cada tasca.  

 

Il·lustració 23: Diagrama de Gantt 
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8.5 Recursos 

L’únic recurs personal del qual es disposa per la realització del projecte serà d’un 

sol treballador. Aquest treballador farà totes les funcions necessàries per 

finalitzar el projecte. 

De les 20/ 30 hores setmanals que tenia pensat dedicar el treballador, pel canvi 

de circumstàncies explicades anteriorment, s’han reduït a 10/15 hores 

setmanals, tot i que en els moments de terminis d’entrega aquestes hores 

augmenten.  

Respecte als recursos materials (Hardware i Software), aquesta taula indica tots 

els recursos que s’utilitzaran:  

Recurs Finalitat 
Ordinador Portàtil Lenovo Z580 Eina Hardware. Ordinador on es 

desenvolupa tot el projecte i es testeja el 
programa per l’administrador. També és 
el host del webservice  

netbeans  Eina Software per desenvolupar el 
projecte enfocat per crear el programa 
de l’administrador. 

Android Studio Eina Software per desenvolupar el 
projecte enfocat per crear l’aplicació 
mòbil. 

Git i Github Eina Software per fer el control de 
versions del projecte i servidor on es 
guardarà el codi. 

Correu Electronic Gmail Eina de comunicació que s’utilitzarà per 
tenir contacte amb la directora del 
projecte 

Teamgantt Eina Software per crear el diagrama de 
Gantt, que servirà per gestionar el temps 
dedicat a cada secció del projecte. 

One Plus one Mòbil per testejar l’aplicació que 
l’empleat haurà d’usar. 

GenyMotion Eina per emular un mòbil i així 
comprovar que l’aplicació mòbil funciona 
com és degut. 

Taula 11: Taula de Recursos 
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9. Valoració d’alternatives i pla d’acció 
9.1 Riscs 

En aquest apartat es presentarà els diferents riscos que es van analitzar pel 

projecte. Aquest anàlisi es va dur a terme per les diferents etapes del projecte. 

Aquest anàlisi atorga, a cada problema que pot sorgir, un grau de risc (Risc baix, 

mitjà o alt). 

Gestió del projecte: En aquesta etapa no hi haurà cap tipus de desviació perquè 

consisteix a crear un document en unes dates marcades, i si no s’acaba fent el 

document en el temps donat, aquest document queda suspès. 

Aplicació mòbil: Un dels problemes que podria sorgir en aquest apartat seria si 

el mòbil personal que es té en compte per testejar l’aplicació mòbil deixa de 

funcionar a l’hora de comprovar que l’aplicació funciona correctament, o d’altra 

banda que el SO del mòbil sigui inferior al que l’aplicació necessita. Aquest seria 

un risc mitjà, ja que s’hauria de buscar un altre mòbil amb el SO actualitzat per 

córrer l’app. 

Un altre problema que podria passar és la creació de l’aplicació utilitzant uns 

mètodes que al final requerissin ajuts per part del SO mòbil, que aquest no donés 

l’opció de fer-ho. Aquest risc ja seria un Risc Alt, ja que moltes hores dedicades 

a programar haurien estat en va, i s’haurien de refer parts.  

Creació del servidor: L’única desviació que es podria trobar en aquesta etapa és 

sobretot monetària, ja que seria possible necessitar components per la creació 

del servidor que és necessites pagar per obtenir-los. El risc serià mitjà, ja que en 

la creació d’aquest projecte, no s’havia plantejat pagar cap tipus d’import. 

Programa Administrador: Tal com està plantejat el projecte, una possible 

desviació seria que es tardés molt a obtenir les dades del servidor per part del 

programa administrador, i que s’hagués de millorar aquest aspecte 

necessàriament. Si això succeís, s’hauria de modificar el disseny del projecte, 

fent que s’hagués de modificar implementacions ja fetes.  

Documentació: En aquest apartat s’ha de documentar tot el projecte fet, per tant 

no hi haurà entrebancs. 
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9.2 Alternatives i pla d’acció 

En aquesta secció es mostren les solucions als riscos analitzats a l’apartat 

anterior. 

Parlant del problema de la comprovació de l’aplicació, aquest té una solució 

senzilla, ja que es buscaria familiars o amics que poguessin deixar prestats els 

seus mòbils, a més a més si no es trobés ningú, es podrien usar emuladors. 

En aquests moments és difícil que el SO Android no deixi utilitzar funcionalitats 

a aplicacions. Però si es donés el cas, es buscaria la solució que impliques fer 

menys modificacions. 

Respecte al problema monetari, si no fos una quantitat desmesurada de diners i 

fos totalment necessari, s’acabaria comprant el component requerit, en canvi, si 

el preu s’excedís, utilitzaria altres alternatives gratuïtes com per exemple 

firebase.  

En el cas d’haver de modificar tot el disseny del projecte, primer es faria un estudi 

de quines modificacions causarien menys impacte en el projecte, i llavors si es 

trobés una solució simple, es portaria a terme. En canvi, si totes les modificacions 

necessitessin grans canvis, es mantindria la versió poc eficient, i s’aplicarien les 

modificacions en actualitzacions posteriors. 
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10. Gestió econòmica del projecte 
 

10.1 Introducció 

En aquesta secció s’analitza l’increment de costós que hi ha hagut durant el 

projecte, però com bé em explicat anteriorment, l’única incidència que hem tingut 

amb el projecte ha sigut de disponibilitat per part de l’estudiant. Tot el referit a 

costos tant humans com materials no han sofert grans canvis (degut a que la 

majoria dels costos són hipotètics, com per exemple els costos humans), per 

tant, els costos exposats a continuació són molt similars als inicials. 

10.2 Pressupost Inicial 

Costos Humans  

Tot i que en el nostre cas, només hi hagi un treballador que faci tots els rols 

(analista, programador, cap de projecte, dissenyador, tester), es calcularan tots 

els costos humans amb dades i valors reals. 

Després de fer un estudi, aquests seran els diners que cobrarà cada rol: 

 Cap de Projecte: 50€/hora 

 Programador: 15€/hora 

 Analista: 30€/hora 

 Dissenyador: 30€/hora 

 Tester: 15€/hora 
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TASQUES  HORES Rol Salari(€/h) Cost(€) 

Gestió del projecte 80   4000 

Definició d’abast 20 Cap de 

Projecte 

50 1000 

Planificació temporal 15 Cap de 

Projecte 

50 750 

Gestió econòmica i 

sostenible  

15 Cap de 

Projecte 

50 750 

Presentació preliminar 10 Cap de 

Projecte 

50 500 

Condicions 5 Cap de 

Projecte 

50 250 

Presentació oral i 

document final 

15 Cap de 

Projecte 

50 750 

Aplicació Mòbil 120   2250 

Aprenentatge   10 Programador 15 150 

Anàlisis de requisits 10 Analista 30 300 

Disseny 20 Dissenyador 30 600 

Implementació 70 Programador 15 1050 

Realització de proves  10 tester 15 150 

Creació del Servidor 130   2400 

Aprenentatge   20 Programador 15 300 

Anàlisis de requisits 10 Analista 30 300 

Disseny 20 Dissenyador 30 600 

Implementació 70 Programador 15 1050 

Realització de proves 10 Tester 15 150 

Programa 

Administrador 

120   2250 

Aprenentatge   10 Programador 15 150 

Anàlisis de requisits 10 Analista 30 300 

Disseny 20 Dissenyador 30 600 

Implementació 70 Programador 15 1050 
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Realització de proves 10 Tester 15 150 

Documentació 40   2000 

Redacció de la memòria 30 Cap  de 

projecte 

50 1500 

Preparació de la defensa 10 Cap  de 

projecte 

50 500 

Total 490   12900 

Taula 12: Taula de Costos de Recursos humans. 

Costos de recursos materials  

Els recursos materials es divideix en dos grans aspectes, els recursos hardware 

i els recursos software. 

Recursos Hardware: 

Recurs 

Hardware 

Preu Unitats Vida 

útil 

Amortització/h Hores Amortització 

total(€) 

Ordinador 
Portàtil 
Lenovo Z580 

759 1 3 0,1265 490 62 

Mòbil One 
plus one 

319 1 3 0.0532 250 13,3 

Total      75,3 

Taula 13: Taula de Costos de Recursos Hardware. 

Per calcular l’amortització/h, s’intenta obtenir les hores útils del producte a partir 

de la vida útil, en aquest cas hem decidit que hi ha 250 dies laborals l’any, i que 

la jornada laboral són 8 hores per dia, de tal forma que el càlcul acaba sent 

aquest: 
   ( )   ( )   ( )

 , llavors l’únic que 

s’ha de fer és l’amortització/h * hores treballades per obtenir l’amortització total. 
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Recursos Software: 

Respecte als recursos software, tant el portàtil com el mòbil mencionats abans 

ja tenen els seus S.O. inclosos, el que significa que aquests costos ja s’han inclòs 

a la taula anterior. Respecte a l’altre software utilitzat, Google drive, Git, 

Teamgantt, Android Studio, Netbeans... són gratuïts o tenen una versió gratuïta 

el que significa que el cost total del software serà 0€. 

Altres costos 

Un cop calculats els costos humans i els costos de recursos materials (hardware 

i software), passem a calcular altres costos que també són importants dintre del 

projecte: 

 Costos indirectes 

Parlem de cost indirecte quan ens referim a costos que afecta el procés productiu 

en general. En el nostre cas llogaríem un local durant 4 mesos, a part del local 

hauríem de contractar diferents serveis com l’internet, el llum i l’aigua.         

Aquesta seria la taula resultant dels costos indirectes:  

Producte Preu (€/mes)  Cost estimat (€) 

Internet 63 252 

Local 350 1400 

Llum 40 160 

Aigua 15 60 

Total 468 1872 

Taula 14: Taula de Costos Indirectes 
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Contingència  

Es reserva un tant per cent de diners com assegurança per si sorgeix algun error 

durant la producció del projecte que faci que augmentin les despeses. En aquest 

cas hem decidit que ens reservarem un 15% del cost humà, el cost material i 

l’indirecte: 

 

Costos Percentatge(%) Preu (€) Cost(€) 

Costos humans 15 12.900 1935 

Costos materials 15 75,3 11,295 

Costos indirectes 15 1872 280,80 

Total   2227,095 

Taula 15: Taula de Contingència 

Imprevistos 

En aquest apartat obtindrem un valor per tots els imprevistos i contratemps que 

ens podem trobar creant el projecte: 

• Avaria en el portàtil: si sorgís aquest incident, s’hauria de reparar el 

portàtil o depenent de la magnitud de l’avaria comprar un ordinador nou. 

Comptant que en el nostre projecte tenim un temps límit per entregar-lo i 

que reparar l’ordinador suposaria perdre’l durant un cert temps, la millor 

opció serià comprar-ne un de nou. El preu mitjà d’un bon ordinador ronda 

els 700€, però la probabilitat de que l’ordinador acabi avariat és d’un 10%, 

ja que parlem d’un ordinador vell que està al final del seu cicle de vida. 

• Avaria en el mòbil: En aquest cas igual que en l’anterior, tindríem dues 

possibles solucions, la de reparar el dispositiu, o el de comprar-ne un de 

nou. Per problemes de temps acabaríem escollint la de comprar un mòbil 

nou. En aquest cas un telèfon mòbil amb bones característiques val al 

voltant de 300€, i la probabilitat de què s’acabi espatllant és d’un 15%, ja 

que no només és un mòbil bastant antic, sinó que a més és un dispositiu 

molt fràgil que en qualsevol moment pot tenir un accident greu i trencar-

se components hardware. 
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• Retard en la implementació del projecte: Això faria que s’hagués de 

pagar al programador les hores necessàries per finalitzar el projecte. 

Veient que el temps per fer el projecte és escàs, es calcula que hi ha un 

15% de probabilitats de què aquest contratemps succeeixi, tot i així es 

compta que amb dues setmanes laborables ja podríem acabar 

correctament el projecte (10 dies).   

La formula seria: 10 dies* 8h/dia*8€/h* 15 %probabilitats = 96€ 

Imprevistos Percentatge(%) Preu (€) Cost(€) 

Avaria portàtil 10 700 70 

Avaria mòbil  15 300 45 

Retard  15 640 96 

Total   211 

Taula 16: Taula d’Imprevistos 

 

Pressupost total  

Per tant el pressupost total acaba sent la suma de tots els costos calculats 

anteriorment: 

  

Despeses Cost(€) 

Costos humans 12.900 

Costos materials 75,3 

Costos indirectes 1.872 

Contingència 2.227,1 

Imprevistos 211 

Total 17.285,4€ 

Taula 17: Taula del Pressupost total 

 

  



71 
 

Control de gestió 

En aquesta secció es descriuen diferents mètodes per controlar que el 

desviament del pressupost sigui mínim al pressupost original. 

Tots els components necessaris per crear el projecte, s’han comprat abans de 

començar-lo, de tal forma que no hi haurà cap desviació en aquest aspecte. Amb 

els costos generals succeeix quelcom semblant, no es pot fer un control 

d’aquestes despeses, degut a que no depenen del projecte en si. 

Amb el que si es pot fer un control de desviacions, és amb el retard en la 

implementació del projecte. El que farem serà cada vegada que finalitzem una 

tasca, comprovarem en el gantt si hem  fet la tasca en el temps assignat, o per 

contra hem utilitzat més temps de l’indicat.  

Si al final, per qualsevol motiu, el cost real per recursos humans supera la xifra 

inicial, serà quan s’haurà d’utilitzar el fons de contingència per cobrir les 

despeses extres.  

 

10.3 Sobrecostos 

A continuació, s’exposen els canvis produïts en el pressupost inicial a causa de 

les desviacions produïdes durant el desenvolupament del projecte. Els costos 

que s’han hagut d’incrementar se li ha canviat el color de la lletra a vermell, i els 

que no s’han modificat a verd: 

Recursos humans 

En aquesta secció, s’exposa un desglossament de les hores dedicades per cada 

rol a cada fase diferent. Aquesta taula és la conseqüència de la taula 10 (punt 

8.2) on es veu la diferència d’hores que hi ha hagut entre la fase inicial i la final  

 Cap de Projecte: 50€/hora 

 Programador: 15€/hora 

 Analista: 30€/hora 

 Dissenyador: 30€/hora 

 Tester: 15€/hora 
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Fase Cap de 

projecte 

Programador Analista Dissenyador Tester 

Gestió de projecte 80 - - - - 

Aplicació Móbil  100 10 10 10 

Creació del servidor  170 10 20 10 

Programa admin.  90 10 30 10 

Documentació 40     

Total 120 360 30 60 30 

Taula 18: Variacions d'hores dedicades dels rols 

Fase Cost Final 

Gestió de projecte 4000 

Aplicació Móbil 2250 

Creació del servidor 2550 

Programa admin. 2700 

Documentació 2000 

TOTAL 13500 

Taula 19: Cost final recursos humans 

L’increment és aquest, ja que la majoria d’hores incrementades han sigut del 

programador, i al ser el rol que menys es paga (15€), la diferencia de costos 

també ha sigut mínim. 

Costos directes 

Recursos Hardware: 

Recurs 

Hardware 

Preu Unitats Vida 

útil 

Amortització/h Hores Amortització 

total(€) 

Ordinador 
Portàtil 
Lenovo Z580 

759 1 3 0,1265 600 76 

Mòbil One 
plus one 

319 1 3 0,0532 290 15,5 

Total      91,5 

Taula 20: Costos finals Recursos hardware 
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Recursos Software: 

En els recursos software com bé hem explicat en punts anteriors, no hem 

destinat diners a assolir cap llicència, ja que tot el programari utilitzat és gratuït.  

Costos indirectes 

A l’allargar el projecte 3 mesos més, tots els costos indirectes s’han hagut 

d’incrementar: 

Producte Preu (€/mes)  Cost estimat (€) 

Internet 63 441 

Local 350 2450 

Llum 40 280 

Aigua 15 105 

Total 468 3276 

Taula 21: Costos Indiretes Finals 

Resum dels sobrecostos 

Motiu Pressupost inicial Pressupost final Sobrecost(€) 

Recursos Humans 12.900€ 13.500€ 600€ 

Recursos Hardware 75,3€ 91,5€ 16,2€ 

Costos Indirectes 1.872€ 3.276€ 1.404€ 

TOTAL   2020,2 

Taula 22: Resum Sobrecostos 

 

Observacions 

En el pressupost inicial, es va reservar una quantitat de diners del total de 

pressupost destinat a imprevistos i Contingències. Aquesta quantitat és de 

2.438€, que es reparteixen en 2.227€ per contingències i 211€ per imprevistos. 

Com bé hem calculat a la taula inferior, els sobrecostos donats durant tot el 

projecte han sigut de 2020,2€. Per tant aquest sobrecost es pot cobrir amb el 

capital reservat a l’inici del projecte, sobrant una quantitat de diners de 218€ què 

es podria dedicar a treballar un mes més per polir i millorar el projecte. 
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11. Identificació de lleis i Regulacions 
 

NORMATIVA ESPANYOLA  
 

Per a determinar els drets  i obligacions de l’empresari i treballador en relació a 

l’utilització de mecanismes de control per part de l’empresari mitjançant una 

aplicació en el mòbil del treballador, cal combinar dues normatives:  

 

1.- Ley Orgánica 15/1999  de Protección de Datos de Caracter Personal:  

Aquesta llei indica com a principi general que cal el consentiment de l’afectat per 

al tractament de dades personals. Però estableix que no cal el consentiment 

quan les dades personals es recullin en el marc d’una relació laboral i siguin 

necessàries per al seu compliment.  

 

Artículo 6. Consentimiento del afectado    

1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento 

inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa. 

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se 

recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones 

públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de 

un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y 

sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento 

de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los 

términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren 

en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la 

satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por 

el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los 

derechos y libertades fundamentales del interesado. 
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2.- Estatuto de los Trabajadores. En el seu Article. 20, apartat 3, indica:   

 “El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de 

vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus 

obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la 

consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la 

capacidad real de los trabajadores con discapacidad.” 

 

Per tant, en base a l’anterior, cal concloure que a l’Estat Espanyol l’empresari 

pot implantar un sistema de control (mitjançant una aplicació al mòbil per 

exemple) de les ubicacions dels treballadors, complint almenys els següents 

requisits:  

- ha d’informar prèviament per escrit als treballadors de l’existència de l’aplicació 

i de les seves finalitats. No cal el consentiment del treballador, només se l’ha 

d’informar.  

- s’ha de referir al control dels treballadors en horari laboral.  

- el mecanisme de control només es pot utilitzar pels fins de millora de la 

productivitat, control de compliment de tasques laborals, etc... , i mai per altres 

fins ni per controlar les activitats dels treballadors en el seu àmbit privat.  

- les dades s’han de conservar només durant el temps necessari per als fins 

establerts.  
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12. Sostenibilitat i compromís econòmic 
 

12.1  Informe de sostenibilitat inicial 

Dimensió econòmica  

 El cost del projecte ve donat pels recursos humans, materials (hardware i 

software), indirectes i altres costos descrits en els apartats anteriors. La majoria 

del cost del projecte ve donat pels recursos humans (el temps que dedica el 

treballador per fer el projecte), tot i així la resta de despeses són inevitables, ja 

que encara que no s’estigués desenvolupant el projecte, les despeses haguessin 

sigut les mateixes. 

El projecte té un cost molt ajustat que té poques despeses, això significa que ja 

s’ha buscat la manera d’utilitzar els menors recursos possibles i fer-ho en el 

menor temps possible, a part d’això si s’hagués d’actualitzar el software, o 

s’haguessin d’arreglar alguns bugs, l’única despesa extra seria contractar les 

hores necessàries el treballador per fer el treball de manteniment. 

Dimensió social 

En aquests moments on tothom intenta buscar els serveis més econòmics, el 

meu projecte tindria un gran impacte, ja que tindria un preu bastant assequible i 

no requeriria d’altres components extres, com seria per exemple una targeta o 

una clau.  

Aquest projecte milloraria la vida dels empleats de les empreses, ja que aquests 

no necessitarien ningun dispositiu mes que el seu mòbil per poder fer el control 

de presència. Tot i així si el meu projecte no es tirés endavant, els controls de 

presència creats fins ara farien que no es trobés a faltar un sistema com el del 

projecte. 

Dimensió ambiental  

En aquest projecte com bé s’ha dit en altres punts, els recursos físics que es 

necessitaran a part dels recursos indirectes (llum, gas) seran l’ordinador portàtil 

per la creació de tot el projecte, i el mòbil per testejar que l’aplicació mòbil 

funciona bé. L’impacte ambiental de la utilització de l’ordinador portàtil, i del mòbil 
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ve marcat pels components d’aquests, ja que per crear aquests dispositius s’ha 

requerit de molta mà d’obra (en situacions poc favorables pel treballador) i de 

productes naturals tot i així per crear el projecte, s’ha preferit utilitzar els 

dispositius vells que ja s’utilitzen per la vida quotidiana, que comprar la nova 

gama, així intentant reduir l’impacte ambiental. Sense l’existència del meu TFG, 

no s’hauria de documentar tant precisament tot el procés seguit, a l’igual que els 

aspectes menys rellevants, el que significa que es reduiria la utilització de tant 

paper per imprimir. A l’intentar ser el màxim de sostenibles possible hem intentat 

reduir al màxim els recursos utilitzats i l’energia utilitzada de tal forma que molt 

difícilment es podria reduir i/o reutilitzar més aquests aspectes.  

Al ser una simple aplicació no necessitarà de matèries primes ni es crearà cap 

tipus de residu quan aquesta es quedi en l’oblit, tot i així durant la creació del 

projecte sí que es contaminarà, ja que la utilització dels components nomenats 

abans ja contaminaran per si sols. Per tant es pot dir que durant la creació del 

projecte augmentarà casi de manera insignificant la petjada ecològica, però a 

l’hora de treure-la al mercat, la reduirà, ja que reemplaçarà altres sistemes de 

control de presència que contaminen més que el propi projecte (utilitzen claus o 

targetes per fer aquest seguiment). 

Matriu de sostenibilitat 

En la matriu següent es mostra la valoració final de la sostenibilitat del projecte, 

basant-se amb els 3 punts anteriors. Les puntuacions individuals van de 0 a 10 i 

la puntuació final (la suma de les 3 puntuacions anteriors) és de 0 a 30. 

 PPP Vida útil 
Ambiental Consum del disseny Petjada ecològica 

6/10 6/10 
Econòmic Factura Pla de viabilitat 

10/10 9/10 
Social Impacte personal Impacte social 

7/10 9/10 
Rang de sostenibilitat 23/30 24/30 

47/60 
Taula 23: Matriu inicial de la valoració de la sostenibilitat 
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12.2 Informe de sostenibilitat final 

Dimensió econòmica  

En els costos econòmics calculats a la part inicial  no contàvem que haguéssim 

de dedicar tantes hores a estudiar. Tot i haver assignat hores a l’estudi, finalment 

les hores dedicades a entendre un llenguatge de programació nou i comprendre 

el seu correcte funcionament han sigut moltes més de les esperades. 

Un altre punt que també ens ha afectat ha sigut la nostra inexperiència en 

diferents tecnologies, ja que ha fet que ens costes més desenvolupar el projecte 

i trobar-nos molts errors mai tractats anteriorment, això ha provocat invertir-hi 

més hores de les esperades, i per tant el cost total de l’aplicació s’ha incrementat. 

Pensant en el futur de l’aplicació se li hauria d’afegir un extra de diners, ja que 

tot i haver quedat tancat el projecte, encara està en una fase bastant inestable i 

bàsica, per això seria recomanable poder afegir en el futur millores de rendiment 

i funcionalitats a més de solucionar bugs que s’anessin trobant.  

Tot i això considero que el preu del projecte estaria bastant ajustat i seria una 

solució molt econòmica als altres projectes similars a aquest, ja que en aquest 

tots els diners han sigut invertits a desenvolupar el projecte, mentre que als 

altres, deuen dedicar una part de l’economia a altres factors com el marketing i 

que per tant fan incrementar el preu del producte final.   

Dimensió social 

El desenvolupament d’aquest projecte m’ha aportat molts coneixements nous. 

Primer de tot he après a com afrontar un gran projecte amb diferents tecnologies 

connectades entre elles, havent-me de planificar i organitzar per tenir un flux de 

treball eficient. Un altre aspecte molt important que he après en aquests mesos 

de treball, ha sigut a confiar més amb mi mateix i ha tirar endavant tot i les 

adversitats, ja que m’he trobat sol davant la immensitat del projecte i he hagut de 

resoldre molts problemes que no sabia com tractar-los. L’últim aspecte general 

que considero que he après és que tinc un coneixement ínfim de totes les 

tecnologies que ens envolten i de tots els llenguatges que encara tinc per 

aprendre, i això em motiva a seguir tirant endavant.  
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Com a aprenentatge específic puc dir que m’he immers en un món que per mi 

era totalment desconegut, els Web Services, havent-ne de crear un sense tenir 

un mínim coneixement, a més d’aprendre el llenguatge C# que he utilitzat per 

crear-lo. C# no és l’únic llenguatge que he tocat en aquest projecte, també he 

hagut d’utilitzar Android i Java què, tot i tenir un coneixement previ d’aquests, he 

pogut aprendre funcionalitats extres.  

Com bé vaig explicar a la part inicial, aquest projecte milloraria la vida dels 

empleats de les empreses, ja que aquests no necessitarien cap dispositiu més 

que el seu mòbil per poder fer el control de presència, tot i així s’ha de tenir 

present que potser els empleats poden tenir la sensació de que es senten 

controlats, ja que durant la jornada laboral l’empresa sabrà on estan en cada 

moment, per aquest motiu s’ha de deixar clar perquè s’utilitzaran les dades i que 

no es vol fer un ús maligne d’aquestes. Un sector de l’empresa que sortiria 

guanyant amb l’adquisició d’aquest sistema són els empleats de Recursos 

humans, ja que podrien fer un seguiment més acurat de tots els seus 

treballadors. 

Dimensió ambiental  

A la part inicial es va fer una gran èmfasi als materials dels dispositius que estem 

usant per fer el projecte, ja que cada dispositiu està format per molts materials 

que han hagut de ser sostrets de manera poc ètica, i utilitzant mètodes que 

produeixen un gran impacte ambiental a la zona d’extracció, però aquesta no és 

l’única manera que els nostres dispositius provoquen impacte ambiental. 

La simple utilització d’aquests components fa que també tinguin un impacte, ja 

que consumeixen energia per funcionar. A l’incrementar-se les hores de treball, 

ha fet que s’hagin d’utilitzar durant més temps els dispositius i per tant que 

consumeixin més energia, augmentant així l’impacte ambiental.  

Per part de l’arquitectura creada, s’ha intentat fer el màxim d’eficient possible, ja 

que s’ha afegit una base de dades a la banda del programa per l’administrador 

per així disminuir la càrrega de dades que s’envien entre el web service i el 

programa, el que provoca que no es consumeixi tanta energia per enviar-se les 

dades. Tot i així, el no tenir gaire experiència i coneixement en aquest àmbit fa 
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que segurament hi hagi punts que siguin ineficients o que es puguin optimitzar i 

se’m passin per alt.  

Matriu de sostenibilitat 

 PPP Vida útil Riscos 
Ambiental Consum del disseny Petjada ecològica Riscos Ambientals 

6/10 14/20 -4/-20 
Econòmic Factura Pla de viabilitat Riscos Econòmics  

10/10 18/20 -5/-20 
Social Impacte personal Impacte social Riscos Socials 

9/10 18/20 -3/-20 
Rang de sostenibilitat 25/30 50/60 -12/-60 

63/90 
Taula 24: Matriu final de la valoració de la sostenibilitat. 

Conclusions 

Després de fer l’anàlisi sobre l’impacte del projecte puc dir què estic content 

perquè he aconseguit crear un projecte que no tingui gaire impacte ambiental 

intentant reutilitzar els dispositius vells que tinc per casa per crear el projecte, a 

més de garantir que tindrà un impacte social beneficiós pels empleats, i que ha 

tingut un gran impacte personal. Finalment, al dedicar tota l’economia a crear el 

projecte i no a altres aspectes com podria ser el marketing, faria que l’impacte 

econòmic també fos molt reduït. 

Entenc que aquest impacte podria haver sigut encara menor si hagués tingut 

experiència en totes les tecnologies utilitzades en el projecte, ja que s’hagués 

reduït el temps per crear-lo implicant reduir l’impacte econòmic (s’haurien de 

pagar menys hores laborals), i reduint l’impacte ambiental (s’utilitzarien menys 

els dispositius).  
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13. Conclusions del projecte 
 

Després d’acabar el meu projecte final, puc dir que estic molt satisfet d’haver 

pogut crear aquest projecte des de 0, ja que he tingut moltes complicacions 

durant tot el projecte (no haver fet mai ús abans de les tecnologies que finalment 

he utilitzat al projecte, problemes amb la comunicació entre els 3 nodes o fins i 

tot que a mitjans de novembre, decidís treballar en una empresa a jornada 

completa), tot i les complicacions explicades, mai he desistit i sempre he tret 

forces per tirar endavant el treball de fi de grau.  

Tot i estar satisfet per haver acabat el projecte, considero que encara està molt 

lluny de la idea inicial que tenia, on volia que tots els nodes i la comunicació 

fossin estables i que les dues aplicacions tinguessin moltes més funcionalitats 

que les que hi ha implementades ara mateix. Tot i així entenc que amb el poc 

temps donat, haver arribat fins a aquest punt és una gran fita, sempre pensant 

que el projecte no queda tancat, ja que tinc pensat desenvolupar-lo fins acabar 

tenint la versió final que tenia ideat en un primer moment. 

Considero que la meva idea, un cop acabada i polida, tindria un forat al mercat i 

podria arribar a ser un punt d’inflexió dintre d’aquest món, ja que oferiria moltes 

més funcionalitats a l’empresa de les que ofereixen ara els controls de presència 

tradicionals, amb l’avantatge de què seria molt senzilla de cara a l’usuari. 
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