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Resum 

 

Les existències o estocs són una part important de gairebé qualsevol negoci, i no disposar 

d'una eina per gestionar aquests estocs pot ser devastador. 

El projecte dut a terme està compost primerament per una base que ha de permetre als 

desenvolupadors estendre d'ella per així crear la seva classe amb les seves necessitats 

particulars per a gestionar els seus estocs, de forma que gràcies a aquesta implementació a 

partir de la base proporcionada es pugui dur un control sobretot el que es posseeix, qui ho 

ha obtingut, què resta al magatzem o en el nostre poder, qui ho ha usat, construir gràfics 

amb aquestes dades i moltes altres opcions. 

A partir d'aquesta base s'ha desenvolupat una implementació per exemplificar com estendre 

la classe base i extreure'n una altra preparada per a les nostres necessitats, que en aquest 

cas es tracta d'una llista de la compra distribuïda entre aquella gent que comparteix la llista. 

El projecte s'ha dut a terme entre dues persones a causa del gran volum de treball que 

s'havia previst, i s'ha repartit en dues parts clarament diferenciades: el frontend i el backend. 

Aquest document conté tot el treball realitzat per a desenvolupar el frontend, que consisteix 

en una aplicació iOS que permet dur la llista de la compra que qualsevol persona pot tenir al 

post-it de la nevera al mòbil o telèfon intel·ligent, permetent que tothom que hi pertanyi 

pugui consultar i editar la llista amb els objectes que manquen. 

El document conté també totes les decisions que s'han pres sobre quines tecnologies 

utilitzar per a desenvolupar l'aplicació i un estudi de la plataforma en què s'ha programat. 
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Resumen 

 

Los existencias son una parte importante de casi cualquier negocio, y no disponer de una 

herramienta para gestionarlos puede ser devastador. 

El proyecto llevado a cabo está compuesto primeramente por una base que tiene que 

permitir a los desarrolladores extender de ella para así crear su clase con sus necesidades 

particulares para gestionar sus existencias, de forma que gracias a esta implementación a 

partir de la base proporcionada se pueda llevar un control sobre lo que se posee, quien lo 

ha obtenido, que permanece en el almacén o en nuestro poder, quien lo ha usado, construir 

gráficos con estos datos y muchas otras opciones. 

A partir de esta base se ha desarrollado una implementación para ejemplificar como 

extender la clase base y conseguir otra clase preparada para nuestras necesidades, que en 

este caso se trata de una lista de la compra distribuida entre la gente que la comparte. 

El proyecto se ha llevado a cabo entre dos personas debido al gran volumen de trabajo que 

se había previsto, y se ha repartido en dos partes claramente diferenciadas: el frontend y el 

backend. 

Este documento contiene todo el trabajo realizado para desarrollar el frontend, que consiste 

en una aplicación iOS que permite trasladara la lista de la compra que cualquier persona 

puede tener en el pósit de la nevera al dispositivo móvil, permitiendo que todo el que 

pertenezca a la lista pueda consultarla y editarla con los objetos que faltan. 

El documento contiene también todas las decisiones que se han tomado acercan de qué 

tecnologías usar para el desarrollo de la aplicación y también un estudio de la plataforma en 

la que se ha programado 
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Abstract 

 

Stocks are an important part of nearly any business, and not having any tool to manage 

those stocks can be devastating. 

The project contains a base that must permit developers to extend from it and therefore be 

able to create their own class with their particular needs to manage their stocks, and thanks 

to this implementation, manage our stocks, know who has obtained an object, what's left in 

the warehouse, who has used it, build graphs with this data and lots of other options 

From this base, an implementation to exemplify how to extend the base class and get 

another one prepared for our necessities has been done. In our case, this implementation 

will be a distributed shopping list between those people sharing the list. 

The project has been made by 2 persons due to a high volume work prevision, and it has 

been divided into two clearly differentiated parts: backend and front-end. 

This document contains all the work in order to develop the front-end, that consist of an iOS 

application that permits bring a shopping list that any person could have on a Post-it in the 

door of their fridge into a smartphone, permitting anyone belonging to that list to make 

changes and add the stocks that left on it. 

The document also contains all decisions made about what technology has been used to 

develop the application and also a study of the platform where it has been developed. 
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Introducció 

Les noves tecnologies han anat evolucionant any rere any trobant noves solucions als 

problemes quotidians de la societat i aconseguint així facilitar moltes labors. Un dels 

avenços més destacables de l'actualitat i del qual gairebé tota la població en depèn és el 

telèfon intel·ligent. 

Gràcies a aquests dispositius i a les tecnologies que els acompanyen com la connectivitat a 

internet entre moltes altres, s'ha obert un mercat immens gràcies a les aplicacions, que ens 

permeten dur a terme una quantitat immensa d'accions utilitzant només el telèfon 

intel·ligent, quan abans era necessari l'ús de diversos objectes per aconseguir la mateixa 

funcionalitat, deixant així altres dispositius en desús com la calculadora, la ràdio, la televisió 

o inclús l'ordinador, i pel que sembla és una tecnologia que encara li queda molt recorregut i 

disposa d'un gran potencial. 

És clar doncs, que és un molt bon moment per introduir-se en el món de les aplicacions 

mòbils i dels telèfons intel·ligents. 

 

Actualment els telèfons intel·ligents són una realitat per a gairebé qualsevol persona, I junt 

amb el nostre entusiasme per submergir-nos en aquest món amb tantes oportunitats formen 

el punt de partida d'aquest projecte: Estudiar, aprendre i desenvolupar el frontEnd d'una 

aplicació mòbil general o base que permetrà als usuaris gestionar els seus estocs de forma 

distribuïda, podent consultar la informació actualitzada dels seus estocs en qualsevol 

moment sempre i quan tinguin connectivitat a internet. D'aquesta base més tard se'n podran 

extreure moltes altres implementacions amb pocs canvis. 

Per tal d'exemplificar-ho, hem desenvolupat una implementació partint d'aquesta base que 

servirà per gestionar els estocs d'una llista de la compra compartida que qualsevol casa pot 

necessitar. 

A partir d'aquesta implementació i gràcies a la base, més tard serà molt senzilla la 

implementació de qualsevol control d'estocs que una empresa o particular necessiti.  
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Objectius 

 

El principal objectiu del treball és desenvolupar el frontend 1d'una aplicació mòbil i integrar-

ho amb el backend 2fet pel meu company de treball per aconseguir una aplicació mòbil 

completa que permetrà als usuaris que l'utilitzin gestionar els seus estocs de forma 

distribuïda gràcies a llistes compartides, que s'actualitzaran per a tots els usuaris que hi 

pertanyin a l'instant en cas de tenir connectivitat a internet o, en cas contrari, tan aviat com 

es disposi de connectivitat. 

Per aconseguir el nostre objectiu és clar que primer haurem d'assolir altres objectius que 

ajudaran a completar l'objectiu principal: 

- Comparar i decidir la plataforma en què desenvoluparem l'aplicació i decidir també el 

llenguatge de programació que utilitzarem. 

- Estudiar les característiques de la plataforma en què es desenvoluparà l'aplicació 

per poder utilitzar les eines adequadament. 

- Definir les necessitats i establir els casus d’ús de la nostra aplicació 

- Crear un disseny intuïtiu per a l'usuari que minimitzi el nombre de seleccions i sigui 

agradable i sobretot funcional. 

- Definir el protocol d'intercanvi de dades amb el servidor per tal que no hi hagi errors 

inesperats degut a possibles talls de connexió o d'interacció amb l'aplicació mentre 

no es disposa de connexió i la seva posterior sincronització. 

- Aprenentatge del llenguatge escollit per programar el frontend de l'aplicació. 

- Desenvolupament d'un model de dades general que funcioni com a nucli de les 

diferents implementacions que se'n podrien fer a partir d'ell, afegint alguns camps 

extres i canviant les vistes però mantenint sempre el mateix funcionament. 

A tots aquests objectius se’ls suma una dificultat important, que serà la de treballar en equip 

i haver d’integrar les diverses parts fetes per cadascú de forma que les dues s’hagin fet 

tenint en compte les mateixes idees i tenint com a mínim una idea general de què està fent 

el company i com ho està fent per així facilitar la integració. Per tant, s’haurà d’estudiar 

també tot el relacionat amb el desenvolupament en equip. 

 

 

 

  

                                                
1 Anomenarem frontend al frontal o interfície gràfica de l’aplicació 
2 Anomenarem backend a la base de dades tant local com remota on es du a terme tota la logística de l’aplicació 
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Estructura 

Aquest document començarà descrivint la planificació que s'ha fet per a dur a terme el 

projecte, seguit de la metodologia utilitzada a l'equip per avaluar cada tasca i decidir el pas 

a la següent. A continuació s'exposara tant la decisió sobre la plataforma que s'ha elegit per 

a fer el desenvolupament de l'aplicació com també els aspectes tecnològics d'aquesta i el 

llenguatge de programació escollit dins d'aquesta plataforma. 

 

Un cop decidida la plataforma i el llenguatge de programació, s’entrarà en i en els 

requeriments que l’aplicació ha de complir i en el seu disseny, i posteriorment s’entrarà més 

en detall en les llibreries lliures no natives de la plataforma que han ajudat a completar 

l’aplicació i també en com s’ha integrat amb el backend desenvolupat pel meu company 

d’equip. 

 

A continuació s’avaluarà si s’han complert els requeriments exposats per a l’aplicació i es 

mostraran els resultats obtinguts en el desenvolupament. 

 

Finalment s’exposaran les conclusions del projecte i les possibles opcions que pot tenir la 

base creada en un futur com també les millores que es podrien aplicar per a ser més 

completa. 
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Planificació del treball 

 

A l'hora de començar qualsevol projecte, és important planificar el temps que serà necessari 

per dur-lo a terme abans de començar a desenvolupar-lo, ja que mitjançant una bona 

planificació es poden evitar molts possibles dubtes que podrien aparèixer sense una 

correcta planificació o també possibles increments de temps no previstos. 

És per aquest motiu que s'ha començat el treball amb la creació d'un diagrama de Gant que 

intenta incloure les problemàtiques amb què ens podem trobar i també indica 

aproximadament quant temps es preveu per a cada tasca. 

 

 
Figura 1, Diagrama de gant després del critical review 

 

En aquest diagrama de Gant es preveia que el projecte es podria finalitzar en un breu temps 

extra respecte de la planificació feta en el pla de projecte, i es va endarrerir en dues 

setmanes, ja que es creia que eren suficients per a fer bé el work package 5, la integració 

amb el backend. La realitat però no ha estat així, ja que la integració dels dos projectes no 

ha estat gens senzilla i han aparegut molts problemes, allargant així aquesta tasca i 

endarrerint tot el projecte. Amb aquest temps que s'ha allargat, s'han implementat millores 

de disseny dins l'aplicació i s'han afegit funcionalitats. 

 

 
Figura 2, Diagrama de Gantt definitiu 

 

Així doncs, podem dir que tant la tasca 4 (desenvolupament de l'aplicació) com la tasca 5 

(integració amb el backend) han estat més extenses i han endarrerit el projecte. 
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El work package de desenvolupament de l'aplicació s'ha allargat en un mes en la tasca de 

programació de funcions, ja que s'ha redissenyat l'aplicació utilitzant mètodes més 

complexes i el funcionament de les notificacions push s'ha complicat. 

Per altra banda, el work package d'integració amb el backend ha donat problemes amb 

algunes creacions de dades creades pel frontend que resultaven buides en consultar-les. 
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Metodologia de treball 

 

La metodologia de treball que s'ha seguit per a desenvolupar l'aplicació consisteix en una 

metodologia en cascada[1]. Es defineix el treball a dur a terme i els temps aproximats de 

cada tasca, per intentar evitar així possibles problemes de planificació, creant un 

cronograma de treball exposat en el project plan (i editat posteriorment en el critical review a 

causa d'errors de planificació) per tal de treballar així per etapes dins de l'equip. 

El treball realitzat s'ha avaluat cada setmana mitjançant reunions d'equip, integrant així la 

feina que s'havia realitzat per cada part de l'equip i, en cas de necessitat, allargant la tasca 

realitzada per tal de retocar els aspects que no s’adapten al que es desitja o per tal de 

realitzar les millores desitjades. 

 

Per altra banda, s'han utilitzat dues eines per ajudar-nos tant a planificar tasques internes 

dins d'un bloc definit en el cronograma com per ajudar-nos a integrar el que l'altre integrant 

del grup ha desenvolupat. 

La primera eina anomenada Trello[2], un gestor de tasques, que hem utilitzat internament 

per dividir en tasques més petites cadascun dels blocs definits en el cronograma, fent així 

més fàcil el seguiment del progrés de cada tasca. 

L'altra eina utilitzada s'anomena bitBucket[3], la qual permet dipositar el codi en un repositori 

privat en què els dos integrants del grup tenim accés i tenim així l'opció d'editar i actualitzar 

el mateix codi. Amb l'ajuda de l'aplicació sourceTree, que permet gestionar els repositoris de 

forma més senzilla i sense necessitat d'entrar al aplicatiu web, hem creat diverses branques 

del projecte, que un cop creiem que el codi fa l'acció desitjada, unifiquem amb l'altre branca 

per provar el comportament conjunt dels dos desenvolupaments. 
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Entorn de programació 

Plataforma de desenvolupament 

Quan es pensa en una aplicació distribuïda que pugui ser consultada en qualsevol moment i 

des de qualsevol lloc en l'actualitat es pensa en una aplicació mòbil, ja que el telèfon 

intel·ligent és un dispositiu que qualsevol persona porta amb ella a totes hores, i per tant és 

el dispositiu perfecte. 

Dins d'aquest dispositiu, actualment podem distingir clarament entre tres plataformes ben 

distingides: iOS[4], Android[5] i Windows Phone[6]. D'entre aquestes tres plataformes les 

dues amb més popularitat són iOS i Android, i són aquestes dues plataformes les que hem 

considerat i s'ha elegit la plataforma en què s'ha desenvolupat l'aplicació, ja que tot i que 

existeixen softwares que permeten programar en un llenguatge auxiliar i que després ho 

exporten a les tres plataformes comentades aquests softwares o bé no ho exporten en codi 

natiu i per tant apliquen una major càrrega computacional o bé són excessivament cares 

com per plantejar-se el seu ús. 

Per una banda i com podem veure a la imatge comparativa entre milions d'usuaris Android i 

iOS, actualment Android supera a iOS des del primer quart del 2013, i consultant dades més 

actuals podem observar que la distància s'ha anat fent cada cop més i més gran. Android té 

tant de poder gràcies a ser un sistema operatiu de codi lliure en el qual moltes companyies 

han pogut adoptar per al seu dispositiu, mentre que iOS és tancat i només és utilitzat pels 

productes Apple. 

 

 
Figura 3, Gràfic  evolutiu d’usuaris iOS vs Android, Font: [Ref 1] 
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Figura 4, Gràfic comparatiu de les descàrregues I els ingressos entre iOS I Android, Font: [Ref 2] 

 

Això significa que el conjunt d'usuaris que podria utilitzar l'aplicació és major en Android que 

no pas en iOS, però també que s'haurien de tenir en compte molts dispositius a l'hora de fer 

proves per tal que no hi hagués problemes depenent del dispositiu en què s'utilitza 

l'aplicació. 

Malgrat la diferència en usuaris però, el consum d'aplicacions no gratuïtes i també el 

consum dins de la mateixa aplicació en microtransaccions o qualsevol altre mètode de 

pagament en usuaris que utilitzen iOS és fins a 4 vegades major respecte el consum 

d'usuaris Android, el que la transforma en una plataforma molt interessant per a 

desenvolupar aplicacions. Quant a ofertes laborals i basat en experiències pròpies, els 

programadors iOS acostumen a ser més buscats degut al fet que per programar i compilar 

aplicacions iOS es requereix disposar d'articles d'Apple com per exemple un Macintosh i per 

tant és més commode programar per exemple en Android directament. 

Finalment, Android es basa en el llenguatge Java (ja que encara que també es pot 

programar en c, java és el que està més extès i els IDEs de programació android inclouen 

eines per a compilar i autocompletar funcions en java) per programar les seves aplicacions, 

llenguatge que s'ha utilitzat molt en la carrera i del que ja es té un previ coneixement i inclús 

s'han programat aplicacions en Android anteriorment, mentre que iOS es basa en Objective-

C o bé Swift i no es disposa d'experiència prèvia tot i tenir coneixement del seu gran ús.  

Tenint en compte tots aquests motius, s'ha decidit que la plataforma en què es programarà 

de forma nativa sigui iOS, ja que disposem d'equips per programar-les, les oportunitats 

econòmiques són majors, i que ja tenim coneixement per desenvolupar aplicacions en 

Android, i per tant serà menys costós desenvolupar-la en aquest sistema operatiu un cop ho 

hàgim fet en el desconegut que no pas al revés. Aquest aspecte també requerirà d'un major 

aprenentatge i per tant un major repte. 
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Objective-C o Swift? 

Un cop presa la decisió que l’aplicació es desenvoluparà per a dispositius iOS manca 

decidir en quin llenguatge de programació es farà.  

Tenint en compte que per motius econòmics i de càrrega computacional es prefereix una 

programació nativa a utilitzar un software que permet exportar a diversos llenguatges, 

queden tan sols dues opcions dins del desenvolupament natiu iOS: Objective-C i Swift. 

 

Objective-C 

Objective-C és el primer llenguatge de programació que Apple va posar a disposició dels 

desenvolupadors d'aplicacions mòbil i té els seus orígens en C, ja que n'és un super 

conjunt, i per tan qualsevol codi C dins d'un codi escrit en Objective-C compilaria i 

funcionaria sense cap tipus d'error [7]. 

És un llenguatge orientat a objectes i hereta la sintaxi, els tipus primitius i el control de flux 

del llenguatge C, afegint sintaxi per definir classes i mètodes. 

 

Swift 

Swift va ser presentat per Apple al WWDC (WorldWide Developers Conference) en 2014 

com al futur llenguatge de programació per a aplicacions iOS i es va presentar com un molt 

bon llenguatge capaç de desbancar inclús al llenguatge C per a aplicacions en plataformes 

Apple [8]. 

És un llenguatge orientat a protocols que continua sent compatible dins d’un mateix 

programa amb el llenguatge anterior (Objective-C) i també amb el llenguatge C, tot i que 

aquest últim sota alguns requisits. 

 

Decisió 

Hem de començar la comparació considerant que Apple ja tenia un bon llenguatge de 

programació per a desenvolupar aplicacions mòbils, però tot i això en va crear un altre de 

nou, seguint la mateixa línia i partint dels anteriors afegint característiques i fent-lo orientat a 

protocols i no només a objectes. 

Molts autors consideren al igual que en aquest article de InfoWorld [9] que des d’Apple 

es creu que Swift té potencial suficient per a ser el llenguatge del futur, i per això han creat 

un nou llenguatge amb tantes millores:  

- Swift és més fàcil de llegir i entendre per al programador transformant-lo en un 

llenguatge elegant i agraït en el que programar, ja que al no ser construit en C pot 

unificar totes les paraules clau i eliminar els símbols @ que Objective-C porta devant 

de cada objecte. També redueix el nombre de "[ [] ]" que s'utilitzen, elimina els 

parèntesis en els condicionals i no és necessari l'ús del ";" al final de cada línia. 

- Swift és fàcil de mantenir, ja que no necessita que el llenguatge C evolucioni per 

poder evolucionar ell, com passa en el cas de Objective-c, que n'és un super 

conjunt. 

- Swift és més segur per programar, ja que les constants i variables sempre tindran un 

valor i en cas de ser nul el programa fallarà, fent més fàcil la detecció de l'error. En 
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Objective-C en canvi, si un mètode o variable és null s'ignora i segueix l'execució. El 

que es pot pensar en un avantatge perquè el programa no es tanca per un error 

acaba sent un problema per descobrir on és aquest error dins el codi. 

- Swift s'ocupa sempre internament de la gestió de memòria mentre que Objective-C, 

en algunes APIs de baix nivell com CoreGraphics no ho fa, i és el programador qui 

s'ha d'ocupar de la gestió de la memòria, podent ocasionar greus problemes. 

- Swift requereix menys codi per programar el mateix programa i no és necessari 

aprendre caràcters especials de C (%s,%d...). 

- En ser un llenguatge de més baix nivell, swift és més ràpid que no pas Objective-C 

Tots aquests punts, junt amb la creença de què Apple se centrarà en un dels dos 

llenguatges de programació per a evolucionar i que gairebé amb tota seguretat serà el 

llenguatge nou que està donant bons resultats i s'està veient amb bons ulls, s'ha triat 

desenvolupar l'aplicació en Swift natiu, actualment Swift 3.0 

Per últim, per a programar en swift aplicacions per Apple s'ha utilitzat XCode, el IDE gratuït 

d'Apple que és l'entorn recomanat i gairebé obligatori que proporciona Apple amb tots els 

seus ordinadors, tot i que hi ha altres opcions com programar amb arxius de text on s'ha de 

tenir sota control totes les eines necessàries per fer build/test/deploy i totes les funcions de 

les quals es poden disposar a la perfecció, així que XCode sembla una molt bona opció per 

a fer-ho, ja que ajuda molt en aquestes tasques mencionades. 
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Cicle de vida d’una applicació iOS 

Una aplicació iOS consisteix en una interacció complexa entre el codi desenvolupat pel 

programador i el framework del Sistema [10]. Aquest framework proporciona la 

infraestructura bàsica que qualsevol aplicació necessita per executar-se mentre que el codi 

aportat pel programador personalitza aquesta infraestructura i dóna a l'aplicació l'aspecte i 

les funcionalitats que necessita. 

El framework de iOS es basa en el patró model-view-controller i en delegacions per a la 

implementació d'aplicacions i té la seva base en el llenguatge C; a causa d'això, el punt 

d'entrada a qualsevol explicació és la funció Main, tot i que en aquest cas el programador no 

escriu la funció Main, sinó que xCode la crea com a part del projecte base i el programador 

no hauria de canviar gairebé mai aquesta funció. 

La funció Main 

La funció Main serveix per ocupar-se del control del framework UIKit i cridar 

UIApplicationMain, que crea els objectes principals de l'aplicació, carregant la interfície 

d'usuari donada pels fitxers del storyboard, on es pot observar l'esquema de vistes, cridant 

el codi del programador permetent donar valors inicials mitjançant la classe AppDelegate 

que el programador sí que pot utilitzar i finalment posant en funcionament el run loop de 

l'aplicació. 

 

Estructura d’una applicació 

En el centre de qualsevol aplicació podem trobar l'objecte UIApplication, que facilita la interacció 

entre el sistema i la resta d'objectes de l'aplicació. 

Com podem veure en la següent imatge, per a la programació en iOS i també per a tota la 

programació d'aplicacions mòbils s'utilitza l'arquitectura model-vista-controlador, que és important 

sobretot a l'hora d'executar l'aplicació en diversos dispositius que tenen diverses mides de pantalla. 

A continuació s'explicarà per a què serveix cada una de les parts que es pot observar en l'esquema 

de model-vista-controlador d'una aplicació iOS. 
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Figura 3, Model-Vista-Controllador en una aplicació iOS, Font: [Ref 3] 

La funció de l'objecte UIApplication com ja hem dit, és la de gestionar el loop d'esdeveniments i 

altres comportaments d'alt nivell de l'aplicació, a part de ser responsable també de les transicions 

que es fan entre vistes i esdeveniments especials com el tractament de notificacions. 

L'objecte AppDelegate és el centre de qualsevol codi, ja que treballa conjuntament amb l'objecte 

UIApplication per a la inicialització de l'aplicació, transicions i altres esdeveniments d'alt nivell. 

Aquest objecte serà present en qualsevol aplicació, així que és molt normal que s'utilitzi per fer les 

primeres inicialitzacions. 

L'objecte view controller gestiona la presentació de l'aplicació i el contingut que es mostra per 

pantalla. Cada view controller gestiona una vista i les seves possibles vistes filles. La classe base és 

anomenada UIViewController i proporciona funcionalitats per carregar, presentar rotar les vistes i 

molts altres possibles comportaments. El framework UIKit entre altres defineix view controllers 

addicionals per permetre agregar taules de dades al controlador, barres de navegació o barres de 

seccions com és el nostre cas i moltes altres funcionalitats. 

Els documents i data objects és on es guarden els continguts i dades de l'aplicació i varia per a cada 

cas. L'ús d'objectes de dades és molt comú en gairebé totes les aplicacions mentre que els 

documents no s'acostumen a observar tant tot i que són útils per agrupar dades que corresponen a 

un sol arxiu. 
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L'objecte UIWindow coordina la presentació de les vistes a les diferents pantalles en cas que hi 

hagués un display addicional on es poguessin mostrar més dades. 

Les vistes són objectes que presenten el contingut desitjat en una àrea rectangular i realitza accions 

depenent en els esdeveniments. Els controls i els layer objects són UIObjects, els quals els controls 

són un tipus especial de vista responsables d'implementar objectes d'interfície gràfica com botons o 

camps de text i els layer objects són objectes que representen contingut visual com capes de colors. 

 

Main run loop 

El main run loop processa tots els esdeveniments que un usuari pot realitzar i es defineix en 

arrancar l'aplicació per l'objecte UIApplication, de forma que així tots els esdeveniments es 

fan de forma seqüencial en el mateix ordre que s'han creat. 

 

 

En la imatge es pot observar com funciona 

l'arquitectura del main run loop. Cada cop que 

l'usuari interacciona amb l'aplicació es crea una 

resposta relacionada amb l'acció de l'usuari i és 

enviada del sistema a l'aplicació mitjançant un port 

especial donat pel framework UIKit. 

Aquests esdeveniments són emmagatzemats en una 

cua i processats un per un pel main run loop per a 

l'execució. Com que l'objecte UIApplication és el 

primer que rep els esdeveniments, és ell l'encarregat 

de decidir què s'ha de fer en cada cas. 

Els esdeveniments més comuns en qualsevol aplicació són taps a la pantalla, control remot, 

localització, acceleròmetre, etc. Molts d'ells són entregats mitjançant el main run loop directament, 

però altres són enviats a un objecte delegate o a qualsevol altre bloc escrit pel programador (cadena 

de resposta) i són tractats lleugerament diferent, passant per objectes més específics fins que un pot 

tractar-los i executar-los en el main run loop. 

Estats d’una aplicació 

Depenent de si l'aplicació s'està utilitzant, s'ha utilitzat i ha passat a segon pla perquè l'usuari ha 

clicat el botó home o rep una trucada, de si l'aplicació no s'ha obert o bé si s'ha tancat per complet, 

l'estat de l'aplicació varia. Els possibles estats d'una aplicació són: 

No s'està executant: L'aplicació no s'ha executat o bé ha estat finalitzada pel sistema 

Inactiva: L'aplicació s'està executant en primer pla però no està rebent esdeveniments, tot i que pot 

executar un altre codi. Aquest estat normalment apareix durant un breu temps mentre l'aplicació 

està canviant d'estat. 

Activa: L'aplicació s'està executant en primer pla o foreground i està rebent esdeveniments. Aquest 

estat és el normal per a les aplicacions en primer pla. 

Tractament d’events en uan aplicació iOS [12] Figure 4, Tractament d’events en iOS, Font: [Ref 3] 
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Background o de fons: L'aplicació està en segon pla, de fons o background executant codi. 

Normalment s'entra en aquest estat abans de ser suspesa, però pot romandre en aquest estat per 

més temps si es necessita temps d'execució extra. Si una aplicació s'ha executat directament en 

background no es posa inactiva. 

Suspesa: L'aplicació està en background i no s'està executant codi. El sistema mou les aplicacions a 

aquest estat de forma automàtica sense notificar-les abans i mentre estan en aquest estat només 

consumeixen memòria per romandre suspesa però sense executar codi. A més a més, si es requereix 

memòria extra, el sistema podria tancar algunes aplicacions suspeses sense prèvia notificació per a 

aconseguir així memòria extra per a l'aplicació en primer pla que ho requereix. 

La majoria dels canvis d'estat fan una crida als mètodes dels objectes d'AppDelegate i permeten així 

al programador respondre a canvis d'estat de forma apropiada: 

willFinishLaunchingWithOptions: Primera possibilitat d'executar codi en temps d'execució 

didFinishLaunchingWithOpcions: Permet al programador realitzar qualsevol inicialització abans que 

l'aplicació es mostri a l'usuari. 

applicationDidBecomeActive: Avisa a l'aplicació que està a punt d'aparèixer en primer pla per poder 

així fer qualsevol preparació d'última hora. 

applicationWillResignActive: Avisa a l'aplicació que s'està a punt de fer la transició per sortir del 

primer pla. Aquest mètode s'usa per posar l'aplicació en un estat inactiu i preparar-se per la 

inactivitat. 

Figura 5, Diagrama d’estats d’una aplicació iOS Font: [Ref 3] 
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applicationDidEnterBackgroud: Avisa a l'aplicació que s'està executant en background i pot ser 

suspesa en qualsevol moment. 

applicationWillEnterForeground: Avisa a l'aplicació que tornarà a executar-se en foreground des del 

background però encara no està activa. 

applicationWillTerminate: Avisa a l'aplicació que serà finalitzada. Aquest mètode no es crida si 

l'aplicació està suspesa. 

Finalització de l’aplicació 

Les aplicacions han d'estar preparades per ser finalitzades en qualsevol moment, i no haurien 

d'esperar per guardar dades o executar tasques crítiques, ja que encara que les aplicacions poden 

finalitzar de forma normal sent notificades que finalitzaran, també poden finalitzar sense ser 

notificades degut a un mal comportament de l'aplicació o a causa de no respondre a esdeveniments 

de forma oportuna. A més, les aplicacions suspeses no reben notificació en ser finalitzades. 

 

  



23 

Diagrama de blocs, l’arquitectura iOS 

Al nivell més alt, iOS actua com a intermediari entre el hardware i les aplicacions 

desenvolupades [11]. Aquestes no es comuniquen directament amb el hardware, sinó que 

s'hi comuniquen a través d'uns sistemes d'interfícies ben definits. Aquestes interfícies 

faciliten el desenvolupament d'aplicacions sense importar quines capacitats tingui el 

hardware. 

Les capes de més alt nivell aprofiten les de baix nivell i aporten serveis i tecnologies més 

sofisticades. 

 

És preferible que al escriure codi s'utilitzin frameworks d'alt nivell davant de frameworks de baix 

nivell, ja que normalment amb frameworks d'alt nivell es redueix la quantitat de codi que s'ha 

d'escriure i encapsular característiques potencialment complicades com per exemple threads o 

sockets. 

Capa cocoa touch 

La capa cocoa touch conté tots els frameworks claus per desenvolupar aplicacions iOS. 

Aquests frameworks defineixen l’aparença de l’aplicació i també proporcionen la 

infraestructura i el suport per a tecnologies clau com multitasking, entrades a l’aplicació per 

mitjà tàctil, notificacions push i molts altres sistemes d’alt nivell. 

 

Media Layer 

La capa media conté les tecnologies que s'utilitzen per implementar experiències multimèdia 

com àudio i vídeo. Aquesta capa en el projecte s'ha utilitzat per a poder realitzar una 

fotografia al producte desitjat mitjançant el framework AVFoundation proporcionat per Apple 

Core Services Layer 

Figura 6, Capes de l’arquitectura iOS Font: [Ref 3] 
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La capa Core Services conté els serveis fonamentals del sistema per a les aplicacions, com 

per exemple els frameworks CoreFoundation i Foundation (que defineixen els tipus bàsics 

que totes les aplicacions utilitzen). Aquesta capa també conté tecnologies individuals per 

suportar característiques com localització, iCloud, mitjans de comunicació i tecnologies 

relacionades amb xarxes. 

 

Core OS 

La capa Core OS conté les característiques de més baix nivell sobre les que la majoria de la 

resta de tecnologies es basen. Inclús si no s’utilitzen directament aquestes tecnologies en 

les aplicacions, són usades constantment per altres frameworks, i en qualsevol situació que 

el programador necessita tractar explícitament amb temes de seguretat o comunicar-se amb 

un hardware extern, es fa mitjançant frameworks que es troben en aquesta capa. 
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Eines de gestió per al desenvolupament d’aplicacions iOS 

Itunes Connect 

Itunes Connect és l'eina que tot desenvolupador iOS utilitza per gestionar les seves 

aplicacions, ja que et permet, un cop ets desenvolupador iOS i per tant disposes de tots els 

avantatges, gestionar molts aspectes en relació amb les teves aplicacions, com pot ser 

penjar les aplicacions a l'App Store, pujar-les en mode de prova per rebre feedback dels 

provadors de l'aplicació, observar anàlisis de les aplicacions publicades, vendes d'aquestes, 

pagaments i informes financers, i altres opcions [12]. 

En la secció de "les meves apps" disposes de totes les aplicacions que has pujat a itunes 

connect per presentar a l'equip d'aprovació d'aplicacions i en cas satisfactori pujar a 

l'AppStore. 

Dins de cada aplicació pots triar la descripció desitjada per a què es mostri a l'AppStore, un 

vídeo de presentació, pots agregar els provadors interns i externs on la diferència principal 

radica en si són també desenvolupadors d'Apple i poden provar l'aplicació de forma més 

ràpida que els externs que són provadors que no són desenvolupadors (els dos s'agreguen 

mitjançant un mail), i per últim l'activitat de l'aplicació, com quants usuaris se l'han instal·lat 

en els últims dies o quins han tingut errors en l'aplicació. 

 

Apple Developer Center 

L'altra eina de gestió que qualsevol desenvolupador iOS necessita és el Apple Developer 

Center, on el desenvolupador disposa de la seva informació d'afiliació i pot crear i consultar 

tots els certificats que ha d'utilitzar en la seva aplicació, com per exemple el certificat de 

desenvolupament i de producció per a les notificacions o bé crear la identificació d'aplicació 

on aplicar-hi la resta de certificats [13]. 
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Anànisi 

Tal com es pot intuir en el nom de l'aplicació i com s'ha explicat breument en els objectius, 

l'aplicació desenvolupada ha de permetre als usuaris gestionar els seus estocs de forma 

distribuïda mitjançant llistes compartides, que s'actualitzaran de forma automàtica per a tots 

els usuaris que hi pertanyin en cas de tenir connectivitat a internet o, en cas contrari, tan 

aviat com es disposi de connectivitat. 

L'aplicació ha de permetre a un usuari registrar-se a l'aplicació. Un cop ja disposa d'usuari, 

s'ha de poder autenticar i començar a utilitzar l'aplicació de forma completa, i per tant ha de 

poder crear llistes de forma compartida entre usuaris també registrats per a gestionar els 

objectes d'aquella llista i també ha de poder editar aquestes llistes i sortir d'elles. 

Dins una llista compartida, els usuaris que hi pertanyen han de ser capaços d'agregar 

objectes per a comprar a la llista, tenint la possibilitat d'escanejar el codi de barres per 

omplir automàticament tots els camps de l'objecte i així no haver d'omplir-los tots un per un 

manualment. Un cop l'aplicació ja disposa d'elements per comprar, qualsevol usuari 

pertanyent a la llista compartida ha de poder comprar els objectes per a comprar, utilitzar els 

objectes restants de què disposa o bé tornar-ne a afegir per a ser comprats perquè s'està 

esgotant, observar els elements comprats (tenint la possibilitat de desfer l'acció de compra 

en cas que el temps transcorregut entre la compra i l'accés a la secció de comprats on es 

pot executar l'opció desfer sigui de menys de cinc minuts) i també podent observar un gràfic 

de despeses realitzades per cada component pertanyent al grup compartit. 

Per últim, l'usuari ha de poder canviar la configuració de com es mostren els objectes a la 

llista d'objectes per comprar (si vol que estiguin sota el títol de secció o en quin ordre vol 

que s'ordenin, ja que es pot triar entre nom, data i preu), seleccionar quin caràcter vol 

utilitzar com a moneda i pot veure també el correu electrònic que està utilitzant per al seu 

compte, podent tancar la sessió si així ho desitja. 

Requeriments de l’aplicació mòbil 

A partir de la descripció del que ha de resoldre l’aplicació, podem resumir en punts les 

accions que un usuari que utilitzi l’aplicació  ha de poder efectuar: 

- Crear-se un compte únic per poder utilitzar l'aplicació 

- Autenticar-se a l'aplicació 

- Visualitzar, crear, eliminar i editar una llista a la qual pertanyi 

- Convidar altres usuaris a la seva llista per tal de compartir-la amb l'usuari 

- Visualitzar, crear, editar, eliminar i comprar elements d'una llista 

- Consultar el registre d'elements comprats 

- Consultar, afegir i usar els elements restants en una llista 

- Consultar gràfics de costs sobre aquella llista 

- Notificar als altres usuaris convidats de la llista que han estat afegits a la llista, s'ha 

comprat un element de la llista o que es té la intenció de fer la compra en breus 

instants. 

- Activar o desactivar les diferents notificacions que els seus companys de llista poden 

enviar 

Per altra banda, l’aplicació haurà de complir un seguit de requeriments de funcionalitat: 

- Tenir un disseny intuïtiu i fàcil, que vagi de la mà amb les funcionalitats habituals de 

la seva plataforma 



27 

- Tenir un temps de resposta per a qualsevol de les seves accions inferior a 2 segons 

en un entorn mínimament favorable 

- Possibilitat de funcionament offline sense efectuar canvis o bé completa en cas que 

la llista que s’està gestionant no sigui compartida. 
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Vistes i casos d’ús 

Autenticació i registre d’usuaris 

El primer cop que s’accedeix a l’aplicació o bé després d’haver efectuat un logout, 

apareixerà la pantalla de login i registre d’usuari. Segons si l’usuari clica sobre el botó de 

registrar-se o sobre el de login es mostrarà un camp extra (el de confirmar la contrasenya 

per al cas del registre) a banda dels camps que podem veure de correu, contrasenya, botó 

per tirar enrere i botó per continuar. 

Si les comprovacions de correu i contrasenya són correctes, l’usuari s’autenticarà contra el 

servidor o bé es crearà i apareixerà el menú principal. 

 
Figura 7, Vista de login de l’aplicació 

El menú principal 

Tan sols entrar a l'aplicació després de registrar-se o autenticar-se, es visualitza el menú 

principal, on es mostra la llista que hàgim tingut oberta amb anterioritat o, si és el primer 

cop, la llista que engloba la resta de les llistes en la pestanya d'objectes per comprar. S'ha 

triat així, ja que normalment quan un usuari entri a l'aplicació serà amb intenció de comprar 

o afegir un objecte a aquella llista. 

El menú principal disposa de quatre vistes, tot i que només se'n mostra una a la vegada, 

controlat per la secció que s'hagi seleccionat. En cada una d'aquestes vistes l'usuari hi pot 

trobar informació diversa sobre la llista que està gestionant: 

En la secció de comprar pot visualitzar quins objectes s'han de comprar, pot canviar a una 

nova vista per introduir nous objectes clicant en el botó "+", pot seleccionar "més opcions" 

per eliminar o bé editar la llista en la qual es troba i també pot seleccionar una cel·la per 

veure l'objecte més detallat o fer-la lliscar a dreta i esquerra per eliminar o comprar aquell 

objecte respectivament. 
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Si se selecciona una cel·la per obtenir més informació de l'objecte, també hi ha la 

possibilitat de comprar-lo o eliminar-lo clicant botons, però aquesta tan sols seria una funció 

addicional, ja que fer lliscar la cel·la és molt més elegant i també més ràpid que haver de 

clicar primer a l'objecte desitjat i més tard a comprar o eliminar. 

 

 
Figura 8, Vistes del menu principal de l’aplicació 

Seguint el mateix raonament, en els objectes restants de la llista (aquells que l'usuari 

acumula), serà obvi pensar que en lliscar la cel·la cap a la dreta es pugui afegir aquell 

element (triant-ne la quantitat i el preu si s'escau) o bé informar a l'aplicació que se n'ha fet 

ús i que per tant s'ha gastat i és necessari actualitzar el valor lliscant a l'esquerre. 

 

En la secció d'elements comprats, l'usuari podrà visualitzar quins objectes s'han comprat 

ordenats cronològicament, quina quantitat s'ha comprat i per quin valor, i podrà també 

desfer la compra si es clica en el botó de "desfer" abans que passin cinc minuts des de la 

compra de l'objecte. En aquest cas l'acte de desfer s'ha fet amb un botó que apareix si és 

possible realitzar l'acció perquè l'usuari se n'adoni que aquella opció es pot fer, ja que 

permetre l'acció de desfer fent lliscar la cel·la a l'esquerre només quan sigui dins l'interval de 

temps pot ser un maldecap per a l'usuari a l'hora d'entendre-ho. 

 

Finalment, a la secció de pagaments, l'usuari podrà consultar un gràfic que donarà 

informació sobre quant ha gastat exactament (i no només en percentatge visible al gràfic) 

cadascun dels usuaris de la llista, diferenciant-los per colors i amb una llegenda sota el 

gràfic. 
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Perfil i configuració 

 

Si ens posicionem en la llista anomenada "totes les 

llistes" veurem un botó a dalt a la dreta amb un 

engranatge, que serveix per accedir als ajusts de 

l'aplicació per a totes les llistes. Al accedir podrem 

observar aquesta vista, on podrem elegir si volem que 

els objectes per comprar estiguin ordenats per 

categories o que estiguin tots barrejats, si volem 

ordenar els objectes per nom, preu o data de creació 

(sempre en ordre ascendent, pel que si està ordenat 

per nom, estarà ordenat amb la A a dalt de tot i la Z a 

baix de tot), podrem escollir un caràcter per utilitzar 

com a moneda i podrem veure el nostre usuari o mail 

que estem utilitzant. 

  

Figura 9, vista de perfil i configuracions 
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Afegir Objecte 

 

Al clicar el boto "+" per afegir un objecte a la llista s'obriria 

la vista d'afegir objecte, on podríem seleccionar el botó 

d'escanejar el codi de barres, que accediria a la càmera i 

l'usuari hauria d'apuntar el requadre cap al codi de barres 

de l'objecte i en cas de trobar-se dins la base de dades tots 

els camps de la vista s'omplirien automàticament; en cas 

contrari, només s'ompliria el camp codi de barres (si en 

crear l'objecte tots els camps han estat omplerts, aquest 

nou objecte passaria per un filtre d'autenticació i en cas de 

superar-lo seria afegit a la nostra base de dades per poder 

ser utilitzat posteriorment per un altre usuari en escanejar 

el codi de barres). 

Com es pot observar, hi ha la possibilitat d'introduir nom, 

preu, quantitat (que en clicar-hi a sobre s'obriria un petit 

pop up que et deixaria seleccionar quants paquets es 

volen, de quina mida i de quina unitat predeterminada es 

vol), escanejar el codi de barres, seleccionar a quina 

categoria d'objectes es vol posar i es podria també incloure 

una imatge de l'objecte, que es podria agafar del àlbum de 

fotos del dispositiu o bé fer-la en aquell moment. Aquesta 

última opció encara no és funcional i només s'utilitza en el 

frontEnd, però les fotografies no es guarden ni s'envien al 

servidor, però si es clica sobre la imatge un cop ha estat 

pujada al controlador, es pot obrir en pantalla completa per 

veure la fotografia més detallada i també es pot fer zoom en ella, tant fent l'acció de pinça 

sobre la pantalla com clicant dues vegades seguides a la pantalla per fer el màxim de zoom 

permès si encara no s'ha augmentat la imatge o tornar a la mida original si ja està 

augmentat. 

 

En crear cada objecte, el menú principal es carrega de nou per mostrar l'objecte o objectes 

que acabem d'afegir quan tornem enrere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10, Vista d’afegir objecte 
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Editar Objecte 

En clicar un objecte de la llista d'objectes per comprar 

del menú principal s'entraria en aquesta vista, que com 

es pot observar és la mateixa que la d'afegir un nou 

objecte incloent dos botons que permetran a l'usuari 

comprar o vendre des d'aquesta vista com a funcionalitat 

extra tot i no ser el principal mètode. 

La vista es reutilitza per tal de reduir la quantitat de 

memòria ocupada per l'aplicació, i depenent de si s'ha 

accedit mitjançant el botó d'afegir nou objecte o bé 

clicant una cel·la, la vista mostra o amaga diversos 

camps i també canvia alguns noms, com per exemple el 

títol de "New Item" seria substituït pel nom de l'objecte 

en qüestió i el botó "Create" seria substituït per "Edit" o 

"Save" depenent de si s'està editant o només observant 

l'objecte. 

A més a més, mentre l'objecte no s'estigués editant tots 

els camps es deshabilitarien per prevenir canvis no 

intencionats a l'objecte. 

En guardar l'objecte que s'està editant, s'actualitza el 

menú principal perquè al tornar enrere l'objecte editat 

aparegui ja canviat. 

Menú lliscant 

 

En clicar el botó de dalt a l'esquerre de qualsevol de les 

vistes del menú principal apareixerà un menú lliscant per la 

part esquerra, desplaçant la vista actual a un costat però 

sense eliminar-la del tot i que permetrà a l'usuari 

seleccionar una llista per visualitzar o bé canviar a una 

vista que ens permetrà crear una nova llista clicant a 

l'última cel·la amb nom nova llista. 

La funcionalitat del menú lliscant és més elegant que no 

pas una vista sencera que s'utilitzi tan sols per seleccionar 

a quina llista ens volem posicionar i és la que es va elegir 

després de provar i programar ambdues. 

En cas que es vulgui tancar el menú lliscant sense canviar 

de llista tan sols s'ha de tornar a clicar sobre el botó que 

hem utilitzat per fer-la aparèixer, ja que les funcionalitats 

del menú principal visibles a la pantalla del dispositiu 

segueixen funcionant correctament (qualsevol altra acció 

com per exemple canviar de secció faria que la vista 

tallada canvies i passés a l'altra secció però no es tancaria 

el menú lliscant). 

Figura 11, Vista d’editar objecte 

Figura 12, Vista del menu lliscant 
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Nova Llista 

 

En clicar "nova llista" en el menú lliscant s'obrirà una nova 

vista que permetrà crear una llista que tindrà el nom que 

s'hagi escrit en el requadre per introduir el nom, i es 

compartirà entre els usuaris que hi hagi a la taula de 

"compartint amb:". Per agregar usuaris a la taula i per tant 

per compartir la llista amb altres usuaris tan sols s'ha 

d'introduir el mail de l'usuari amb qui es vol compartir la 

llista i a continuació clicar en el botó "+"; el requadre es 

buidarà preparant-se per a la introducció d'un nou usuari i 

la taula s'omplirà amb el correu escrit prèviament en el 

requadre per afegir usuaris. 

Un cop l'usuari clica en el botó "crear" la llista es crearà i 

el menú principal mostrarà la llista que s'acaba de crear, 

que estarà buida i preparada perquè s'entrin nous 

objectes. 

El menú lliscant s'actualitzarà en crear-se la nova llista 

per poder mostrar el nom de la nova llista que acabem de 

crear en aquell instant. 

 

Editar Llista 

 

En seleccionar el botó més opcions d'una llista en concret 

i clicar "editar llista" del menú desplegable es mostraria 

aquesta vista, que com es pot veure és la mateixa que la 

de crear una nova llista canviant el botó "crear" per 

"editar" en un principi, el qual provocarà que tota la llista 

estigui deshabilitada perquè no es puguin introduir valors 

no intencionats i en clicar en el botó aquest canviï a "fet", 

que ens permetrà canviar valors com el nom de la llista o 

afegir nous usuaris per a compartir aquella llista. Un cop 

l'usuari hagi efectuat els canvis clicarà en el botó fet i es 

tornarà al menú principal, on el nom de la llista i els 

participants ja hauran canviat, ja que s'actualitzarà abans 

que es faci la transició al menú principal. 

  

Figura 13, Vista per a fer nova llista 

Figura 14, Vista per editar la llista 
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Selecció de Quantitat 

 

En crear-se un nou objecte i seleccionar el text d'entrada 

de quantitat o bé al utilitzar/gastar un restant apareix un 

pop up com el que es pot observar a la imatge que tindrà 

més o menys informació depenent des de quina vista 

s'hagi cridat i quina funció es vol fer, ja que tot i ser la 

mateixa vista si només volem seleccionar una quantitat en 

crear un objecte només apareixerà per seleccionar quants 

packs, de quina quantitat és cada pack i la unitat junt amb 

el botó ok, ja que si volem agregar un restant per comprar 

de nou apareixerà el pop up més complet, que és el que 

podem veure a la imatge. Perquè s'entengui millor, en el 

primer cas la vista es reduiria a la franja central on 

apareixen els dos text d'entrades, el selector de quantitat i 

el botó ok (ja que la posició entre preu, text d'entrada de 

preu i coin s'intercanviaria amb el botó ok) 

En aquest cas però, el controlador del selector de 

quantitat no és el mateix que el controlador de la vista 

actual, que en el cas de la imatge és el menú principal en 

la secció restants. 

 

 

  
Figura 15, Vista per seleccionar 
la quantitat 
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Disseny 

Per a relitzar totes aquestes tasques d’una forma ordenada i amb un sentit, el disseny és 

una de les parts més importants, ja que és el que l’usuari veurà el primer cop que obri 

l’aplicació i el que primer jutjarà, així que és important tenir-lo molt en compte, ja que un bon 

disseny pot fer una aplicació molt interessant, mentre que un de dolent o mal pensat pot 

causar que l’aplicació doni una mala impressió al usuari i no la utilitzi. 

Destacar primerament, que totes les icones utilitzades en el disseny són de llicència lliure i 

que per tant no s’ha hagut de pagar per cap d’elles, tot i que sí que s’ha d’incloure en el 

projecte la font [14] d’on s’han tret. 

En el disseny podem distingir entre dues parts diferenciades, que són per una banda 

l’aspecte visual i per l’altre la disposició dels elements i la forma d’interactuar entre l’usuari i 

l’aplicació. 

Aspecte visual 

Quant a l'aspecte visual, s'ha creat una classe auxiliar que serveix només per canviar valors 

visuals de l'aplicació, i conté els valors més típics que es poden voler canviar de cada 

objecte i de cada vista, com el color fons dels botons (tant sense seleccionar com 

seleccionats), de la vista, de les cel·les de cada pestanya, de les barres de navegació i de 

les seccions, etc. Així, en cas de voler canviar certes vistes a causa de canvis en l'aplicació 

o ja pensant per a futures implementacions, en comptes de buscar el valor corresponent 

dins el controlador de la vista o dins de la vista pròpiament, només s'haurà de buscar la 

variable corresponent al valor que es vol canviar al fitxer de disseny. 

Interfície d’usuari 

Per tal d'ajudar als usuaris a entendre la interfície d'usuari i fer-la intuïtiva ens centrarem en 

la filosofia del "skeuomorphism", que radica en intentar dipositar els diferents elements de 

l'aplicació acord amb el que estem acostumats a veure i a interactuar en la vida quotidiana, 

com per exemple que els botons siguin quadrats o rectangulars i hi hagi un canvi de color o 

so en clicar-los. 

Partint d'aquest concepte i aprofitant les opcions que ens permet Apple i altres parts de codi 

lliure de tercers correctament adaptades a les nostres necessitats, s'ha dissenyat una 

aplicació que intenta ser molt intuïtiva i amb accions molt útils i ràpides un cop l'usuari està 

familiaritzat amb el disseny. 

Aquest disseny s'ha dut a terme primerament amb un primer esbós a mà, ja que la pluja 

d'idees i la representació que se'n pot treure és molt major fent esbossos ràpids a mà sense 

pensar massa que no pas dibuixant amb una eina informàtica o bé provant només amb els 

elements disponibles a l'eina de disseny de què es disposa. 

Un cop obtinguda la idea principal, s'ha plagiat amb l'ajut d'un programa de creació de 

mockups anomenat Balsamiq, que tot i només disposar d'un mes de llicència gratuïta, 

destaca entre altres per ser molt fàcil d'utilitzar tenint així una corba d'aprenentatge breu, 

disposant dels elements que qualsevol aplicació que utilitza menús podria tenir i sobretot 

per tenir, a més dels elements compartits i tots els elements utilitzats en Android, elements 

exclusius d'aplicacions iOS com per exemple el datePicker, els switches típics d'iOS o les 

seccions d'un menú. 
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Implementació 

Nivells de memòria 

En cas que qualsevol aplicació requereixi guardar dades de qualsevol tipus serà necessari 

considerar els nivells de memòria disponibles per a guardar-les adequadament, ja que sinó 

pot ocasionar errors de funcionament o ocupar memòria innecessària del dispositiu. 

En aquest projecte s'ha fet ús dels tres nivells de memòria, dels quals el primer seria la 

memòria interna de més baix nivell utilitzada tan sols per guardar dades simples com enters, 

strings, etc. El segon nivell de memòria equivaldria a bases de dades dins del dispositiu 

mòbil i finalment al tercer trobaríem la base de dades remota, però tot i haver-se tractat i 

decidit quina solució triar entre els dos components de l'equip, en el frontEnd només s'ha 

utilitzat el primer nivell de memòria. 

Primer Nivell 

NSUserDefaults  

NSUserDefaults s'utilitza per atributs menors i valors de configuració i només admet atributs 

bàsics com strings, booleans o enters i no pas variables més elaborades que estenguin 

d'una classe [15]. 

Això permet personalitzar l'aplicació segons les preferències d'usuari i són guardats amb un 

valor i una clau que l'identifica. 

Aquests valors són guardats a la memòria caché per evitar l'accés a la base de dades cada 

cop que es necessita consultar un valor de configuració. El mètode de sincronització, que es 

crida automàticament de forma periòdica, sincronitza el que es té en memòria caché amb la 

base de dades de NSUserDefaults. 

Els valors retornats per NSUserDefaults són immutables i són atòmics gràcies a la 

sincronització automàtica. 

Keychain 

El keychain s'utilitza per emmagatzemar dades delicades com passwords i evita l'entrada a 

la sandbox de l'aplicació, on un hacker podria treure dades de l'app (en moltes ocasions, 

amb la necessitat primer d'efectuar un jailbreak al dispositiu) [16]. 

El keychain proporcionat està escrit en llenguatge C, així que Apple ha desenvolupat un 

wrapper anomenat Generic Keychain que s'encarrega de totes les interaccions amb els 

serveis natius de keychain oferint una interfície simple en forma de NSDictionary. 

Esquema d’arxius .plist  

Els arxius .plist poden crear-se allà on el programador desitgi dins de la carpeta de 

l'aplicació, i pot estar arxivat en format binari, tot i que no hi ha cap inconvenient en 

transformar aquest format en un altre arxiu comprensible per a una persona i està 

totalment desencriptat. De fet, NSUserDefaults el que fa és escriure en un arxiu .plist. 
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Utilització 

En el projecte dut a terme, s'ha utilitzat únicament NSUserDefaults, ja que és el més útil per 

les necessitats del projecte, el qual només requereix guardar si es volen mostrar els 

objectes dins de cada categoria, per quin camp es vol ordenar els objectes i quina és la 

moneda per defecte (que tan sols serà un símbol qualsevol que l'usuari entri). 

En el cas de l'usuari i la contrasenya, se segueix utilitzant NSUserDefaults, però es guarda 

el hash de la contrasenya, de forma que tot i tenir accés a la base de dades del dispositiu no 

es podrà retreure la contrasenya. 
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Classes destacades 

UITableView 

Classe per defecte que proporciona Swift per a instanciar una llista de cel·les. Aquesta llista 

que conté les cel·les és l'encarregada de, mitjançant diverses funcions obligatòries i 

opcionals, definir com es mostraran les cel·les i quina informació tindran, com per exemple 

quantes cel·les es mostraran a la taula o el nombre de seccions que hi haurà entre altres. 

Al definir qualsevol taula s'ha de definir de quin tipus seran les que s'utilitzen, ja que poden 

ser les cel·les per defecte que proporciona Swift, anomenades UITableViewCell o bé cel·les 

programades completament pel programador, a les que anomenarem cel·les 

personalitzades. 

 

UITableViewCell 

Classe per a cel·les per defecte que proporciona Swift i aporten una infinitat d'opcions 

diferents i fàcils d'utilitzar, com per exemple la possibilitat de fer aparèixer una extensió de la 

cel·la en lliscar-la per, per exemple, eliminar aquella cel·la o bé qualsevol altra funció que es 

vulgui. Aquesta opció però, requeriria d'un lliscament i un tap per a realitzar una acció, cosa 

que en haver-se de fer de forma repetida en comprar una llista completa de la compra 

podria no ser la millor opció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel·les personalitzades 

Com ja s'ha dit anteriorment, un objecte de la secció buy es pot comprar o bé eliminar fent 

lliscar la cel·la que conté l'objecte desitjat, i de la mateixa forma un objecte restant de la 

secció restants es pot afegir per a comprar o usar de la mateixa forma. 

Per realitzar aquesta funcionalitat de les cel·les, ha estat necessari crear una classe 

específica per a les cel·les i instanciar en el controlador pare conté la taula que les cel·les 

utilitzades són d'aquell nou tipus de classe, i no pas del tipus per defecte que Swift et 

proporciona. 

Dins d'aquesta classe s'ha implementat un reconeixement de gests (proporcionada per 

Swift) que ajuda a distingir si l'acció de l'usuari és un tap, si comença un lliscament i on 

acaba aquest. Això s'ha utilitzat per saber si s'ha de mostrar la vista que detalla la 

informació de l'objecte o, com s'ha exposat abans, la vista d'editar llista (si l'usuari fa tap 

dins la cel·la), comprar/eliminar/usar/agregar l'objecte en cas que la posició final de la cel·la 

després del lliscament (quan l'usuari deixa de tocar la pantalla) sigui major a la distància de 

mitja pantalla (ha arrossegat la cel·la més enllà de la meitat de la pantalla) o bé tornar a la 

posició inicial si la posició final de la cel·la després del lliscament és inferior a la meitat de la 

Figura 16, UITableViewCell amb l’opció 
per eliminar la cel·la activada 
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pantalla. Per ajudar l'usuari a saber quan es realitza l'acció i quan no, s'han afegit labels que 

només apareixen quan l'usuari comença un lliscament cap a qualsevol dels dos costats i 

que passa de color blanc amb transparència a vermell, verd o blau depenent de l'acció que 

es duu a terme en acabar el lliscament de forma satisfactòria (verd per comprar l'objecte o 

agregar de nou un restant per comprar, blau per utilitzar un restant i vermell per eliminar un 

objecte de la llista de la compra). 

Un cop finalitzat el lliscament correctament, si la cel·la és de la secció buy s'eliminarà tant 

de la vista amb un efecte de difuminat i també de la base de dades, tant interna com externa 

que serà tractat pel meu company de treball, ja que per part meva només hauré de cridar la 

funció creada per ell que permeti eliminar o comprar l'objecte desitjat. 

Per al cas dels objectes restants, en finalitzar el lliscament correctament primer s'haurà de 

seleccionar quant es vol usar o gastar i, en cas d'haver-se usat per complet es mostrarà un 

pop up preguntant si vol eliminar l'objecte restant de la llista o bé vol tenir-lo llistat amb 

quantitat 0 per a saber que s'ha de tornar a afegir. 

  

Figura 17, Acció de comprar objecte en 
una cel·la personalitzada 
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Comunicació entre controladors 

Alguns cops, com en el cas de voler escollir una quantitat, és necessària una comunicació 

entre classes, una forma de passar informació que només té la classe A i que la classe B 

necessita, o bé d'efectuar una acció que es troba en un altra classe perquè el programa 

funcioni adequadament; és aleshores quan els protocols i els NSNotificationCenter tenen 

gran importància. 

Els dos funcionen de forma similar, ja que ambdós utilitzen 2 parts per a dur-se a terme, que 

són notifier/delegator i listener/delegate per a NSNotification i protocol respectivament. A 

continuació i amb l’ajut d’un article [17] els describim a continuació. 

 

NSNotificationCenter  

 

Quan s'instancia un NSNotificationCenter 

s'afegeix un observer on s'informa de quin 

mètode es cridarà i a quina classe es troba 

aquell mètode i una clau d'identificació que 

definirà el nom a l'hora de voler utilitzar-lo. 

Així doncs, quan es vulgui utilitzar una 

funció d'una altra classe es notificarà al 

NotificationCenter aportant una clau 

d'identificació, i aquell o aquells listeners que tinguin aquella clau d'identificació s'executaran 

en l'ordre que el notificador ho indiqui. Posem doncs un exemple on són necessàries tres 

execucions de tres controladors externs al controlador on ens trobem; hi hauria dues 

possibilitats mitjançant NSNotificationCenter. Una seria instanciar els tres observadors amb 

la mateixa clau d'identificació, per així utilitzant només una crida amb una única clau 

compartida s'executarien els tres mètodes; per fer això però, s'hauria de tenir clar que l'ordre 

de les execucions no altera el resultat, ja que no es té control sobre l'ordre en el qual arriben 

les notificacions a cada observador. L'altra solució seria la de definir tres observadors amb 

tres claus d'identificació diferents, utilitzant tres crides al notificador (una crida per a cada 

observador) per així controlar l'ordre de les execucions. 

 

Protocols 

En instanciar un protocol, s'informa de 

quins valors es passaran a la classe B (el 

nom del protocol serà el delegate del que 

ha d'estendre la classe B), i dins del codi 

d'execució de la classe A es crearà un 

delegator que estendrà del protocol que 

s'ha creat. Quan A necessiti que B realitzi 

una acció només haurà de cridar la funció 

del protocol que es necessita i aquesta 

funció (que haurà de ser descrita en la 

classe B) s'executarà utilitzant els valors passats per referència a la classe A. 

Diagrama de funcionamet de NSNotificationCenter [4] 

Diagrama de funcionament de Protocols [4] 

Figura 18,Esquema de NSNotificationCenter Font : [Ref 4] 

Figura 19, Esquema de protocols iOS Font: [Ref 4] 
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Un protocol utilitzarà una comunicació de un-a-un, deshabilitant la possibilitat de broadcast 

que permet NSNotificationCenter i també els problemes que això pot comportar. 

Una classe A que estengui d'un protocol haurà de definir totes les funcions instanciades al 

protocol (el que en Java i en molts altres llenguatges de programació en diríem interfície). 

Ús en l’aplicació 

En el projecte realitzat s'han inclòs els dos mètodes de comunicació entre classes, ja que 

era una bona oportunitat per aprendre'n les diferències amb experiència pròpia i poder així 

aportar un punt de vista personal al tema. 

Personalment crec que els dos mètodes són molt potents i són també molt clars per al 

programador, ja que en els dos casos pots incloure un nom (ja sigui en nom de la funció del 

protocol o també inclús en el protocol en el cas dels protocols o en la clau d'identificació en 

el cas dels NSNotificationCenter). Tot i això, crec que és important poder controlar l'ordre 

d'execució de les funcions en cas que tots els mètodes que es vulguin executar siguin tan 

sols d'una classe externa, però si es dóna el cas que s'han d'executar diverses parts de 

diverses classes sense que l'ordre d'execució afecti al resultat final com ha estat el cas, l'ús 

de NSNotificationCenter és molt adequat. 

Tan sols per exemplificar, en el nostre projecte s'ha fet ús dels protocols a l'hora de retornar 

la quantitat escollida per a un objecte (passant informació del controlador de selecció de 

quantitat cap al controlador d'afegir objecte o bé el del menú principal en la secció de 

restants) i s'ha fet ús també de NSNotificationCenter a l'hora d'actualitzar les llistes en rebre 

una notificació informant que havíem estat afegits a una nova llista o bé que s'havia realitzat 

algun canvi a la vista on l'usuari es troba, ja que el control de notificacions es troba a la 

classe AppDelegate. 
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Notificacions 

Les notificacions són útils per avisar l’usuari quan s’ha realitzat una acció, com per exemple 

que se l’ha afegit en un nou grup, s’han afegit elements per comprar o s’ha realitzat la 

compra. És una eina molt utilitzada per a qualsevol aplicació distribuïda i per tant no hi podia 

faltar. 

 

Apple Push Notifications  

El servei de les notificacions push d'Apple són la peça central de les notificacions per a 

aquesta plataforma [18]. És un servei robust i altament eficient per propagar informació 

entre dispositius OS, on cada dispositiu estableix una connexió IP xifrada amb el APNs i rep 

notificacions a través d'una connexió persistent. En cas que una notificació arribi quan 

l'aplicació no s'està executant el dispositiu alerta a l'usuari que l'aplicació té noves dades per 

a ell. 

El servei de ANPs s'encarrega d'encaminar la notificació al dispositiu adequat gràcies al 

token de dispositiu que s'envia junt amb la petició, mentre que el sistema operatiu del 

receptor s'encarrega de fer arribar la notificació a l'aplicació client corresponent. 

 

 
Figura 20, Trajecte d’una notificació d’un proveïdor a una alter aplicació client Font: [Ref 5] 

Si el dispositiu està apagat o fora de cobertura i ha de rebre una notificació, el sistema 

guarda la notificació per un període limitat de temps, entregant la notificació un cop el 

dispositiu torna a estar disponible, tot i que tan sols en guarda una en el sistema de tal 

forma que el receptor només rebrà l'última notificació si es confia en el servei de APNs. 

 

Per tal d'assegurar la comunicació segura, el servei de APN regula els punts d'entrada entre 

proveïdors i dispositius mitjançant dos nivells de confiança: per token i per connexió. 

La confiança per connexió estableix que el APNs està connectat a un proveïdor autoritzat 

per a qui Apple ha acceptat per entregar notificacions, i aquesta confiança també s'utilitza 

amb el dispositiu per assegurar la legitimitat del dispositiu. 

La confiança per token assegura que les notificacions només passen per rutes legitimades i 

per fer-ho s'utilitza mitjançant un token de dispositiu, que consisteix en un identificador 

assignat a una aplicació i dispositiu específics, de forma que cada aplicació té un 

identificador únic (aquest identificador es crea cada cop que s'instal·la una aplicació, així 

que un mateix dispositiu pot tenir tokens diferents si s'instal·la vàries vegades). Amb el 

token s'assegura que la notificació només s'entrega a l'aplicació i dispositiu que es desitja. 

Per aconseguir el token s'ha de disposar de connectivitat a internet, ja que es consulta al 

APNs i es guarda per la seva futura utilització. 
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Google Cloud Messaging  

Google Cloud Messaging (GCM) és un servei gratuït que permet als desenvolupadors 

enviar missatges entre servidors i aplicacions client en les dues direccions que funciona 

mitjançant també id's i tokens a través del protocol http, guardant el missatge i enviant-lo 

quan sigui possible [19]. 

Actualment GCM està obsolet, ja que han tret una nova versió anomenada Firebase Cloud 

Messaging a la que recomanen que es migri qualsevol aplicació que utilitzés GCM. 

 

 

Firebase Cloud Messaging 

Firebase Cloud Messaging o FCM és la nova solució de Google per a enviar i rebre 

notificacions de forma gratuïta i segura, una solució multiplataforma que permet sincronitzar 

nova informació tant a una aplicació client com a un servidor [20]. Els missatges que 

s'envien a una aplicació client poden ser de fins a 4 KB. 

Per al cas d'aplicacions iOS, utilitza el APNs per enviar notificacions de fins a 2 KB 

d'extensió, i no pas mitjançant els seus servidors. Això és degut al fet que Apple vol 

controlar que les notificacions cap als seus dispositius són de confiança i ho vol comprovar 

per ell mateix. 

Per a fer això, es necessita d'igual forma crear un certificat ssl i també un perfil 

d'aprovisionament per a aquella aplicació en la AppStore, la qual ens permetrà obtenir un id 

d'aplicació que utilitzarem per crear el certificat ssl. 

 

Decisió 

Tot i que FCM és una molt bona opció perquè és fàcil d'implementar i serveix alhora per 

dispositius Android i iOS, quant a millor funcionament és obvi pensar que utilitzar 

directament la tecnologia d'Apple és més eficient que utilitzar un framework de Google que 

internament utilitza la tecnologia d'Apple. A més a més, ja que l'objectiu del projecte és fer-

ho tot en natiu i conèixer millor la casuística d'Apple, i com que només es traurà al mercat 

l'aplicació per a iOS i iPads, creiem que és una millor opció utilitzar directament APNs. 
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Llibreries i classes auxiliars 

Totes les llibreries i frameworks usats en el projecte són de codi lliure i amb permís de fer 

amb ells el que es desitgi sempre i quan a la classe es mantingui el comentari de copyright, 

per tant, no hi ha cap problema en utilitzar-lo ni en desenvolupament ni en producció de 

l'app. 

 

SWRevealViewController 

Controlador d'una vista que permet que aquesta es pugui utilitzar com a menú lliscant, 

permetent que ambdues vistes (la principal i la superposada) segueixin funcionant 

correctament tot i compartir l'espai de la pantalla del dispositiu al mateix temps [21]. 

Desenvolupada per Joan Lluch el 2013 en Objective-c i adaptada al projecte, en el qual 

gràcies a XCode i Swift tan sols es requereix un import en un fitxer de suport anomenat 

"Bridging-Header", on totes aquelles classes d'Objective-c importades en aquest briding 

header podran ser utilitzades sense problema per Swift. 

Per fer-ho, s'ha de crear una vista buida que s'instància amb la classe importada al projecte, 

SWRevealViewController i que es connecta mitjançant "segues" de tipus 

"revealViewController push controller" a les altres vistes que s'han de mostrar amb els 

identificadors de segue o transició "sw_rear" per a la vista que s'ha de veure com a principal 

(la classe encarregada del tabBar o, dit d'una altra forma, de les seccions) i "sw_front" per a 

la que s'ha de superposar (el menú lliscant). Per últim, s'ha d'incorporar un botó perquè es 

mostri la vista lliscant, i tan sols seran necessàries dues línies de codi escrites en el mètode 

viewDidLoad() de cada controlador de vista que hagi de permetre l'aparició de la vista 

lliscant que proporciona la llibreria en un exemple per fer que aquesta vista lliscant es 

mostri. 

 

 

iOS Charts 

Framework desenvolupat en llenguatge Swift per Daniel Gohen Gindi inspirat en el 

framework MPAndroidChart desenvolupat per Phillip Jahoda com a solució per a 

representar gràfics en iOS, ja que no hi havia moltes solucions viables i fer-ho utilitzant la 

llibreria gràfica de Apple anomenada core graphics és costós [22]. Per altra banda, Daniel 

Gohen ha desenvolupat el framework el més semblant possible al framework en el que està 
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inspirat, MPAndriodChart, així que es pot considerar que l'esforç d'aprendre com 

representar gràfics en iOS és útil a l'hora de fer-ho amb MPAndroidChart per android, ja que 

no s'haurà d'aprendre a utilitzar un nou framework. Per últim, el framework disposa de 

documentació per Android (per iOS el programador ha d'extreure'n la idea i es programa de 

la mateixa forma) i s'actualitza regularment (l'última actualització ha estat el 3/09/2016), així 

que és una molt bona solució gratuïta per a representar gràfics en una aplicació mòbil per 

iOS. 
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Reutilització de la base desenvolupada 

Un cop disposem de la base del control d'estocs, es poden fer diverses implementacions, 

una de les quals és la que s'ha dut a terme amb la llista de la compra. 

Per demostrar que és fàcilment exportable a un altre tipus d'aplicació totalment diferent es 

presenta una idea de segona implementació, la qual tan sols es deixa plantejada. 

 

La segona implementació consisteix en una aplicació enfocada a les escoles, professors 

particulars i alumnes, on es podrà donar deures de forma més senzilla, portar un control de 

quins alumnes fan la feina i si es desitja veure un rànquing de les millors puntuacions entre 

els participants de la llista. 

 

Una de les coses que s'hauria d'afegir que la base no té seria els rols, ja que l'aplicació 

seria diferent si és un professor el que accedeix o és un alumne. 

Un professor ha de poder crear les seves classes amb els seus alumnes, gestionar què s'ha 

de fer per a quines dates i poder consultar els rànquings de les avaluacions dels alumnes, 

entre altres configuracions. Per altra banda, els alumnes també tindrien la seva llista 

d'assignatures però no en podran crear, on podrien entrar i veure la feina que han de 

realitzar per a cada assignatura, la data de venciment i podrien pujar fotos per demostrar 

que han fet la feina que se'ls demana. 

D'aquesta forma, s'evitaria que l'alumne despistat no s'adonés dels deures que s'han de fer 

per un dia en concret o que en pocs dies hi ha programat un examen, ja que si es té les 

notificacions activades, el sistema enviaria notificacions a aquells que no hagin realitzat 

encara les seves feines un o dos dies abans i notificaria també la data de l'examen quan 

aquest estigués pròxim. 

Per altra banda, com que tant professors com alumnes poden veure les tasques i exàmens 

que s'han de realitzar pròximament, els professors poden tenir en compte el volum de feina 

al que estan sometent als seus alumnes, i poden quadrar els dies d'exàmens parcials de 

forma més senzilla. 

El menú principal seria el mateix tant per professors com per a alumnes, però només els 

professors podrien afegir tasques a realitzar i tan sols cada alumne veuria quan ha entregat 

les seves tasques. Un cop es cliqués sobre una tasca, les vistes serien diferents, ja que els 

professors podrien revisar i acceptar la feina realitzada per l'alumne o bé refusar-la i també 

podrien observar estadístiques sobre la feina dels alumnes. Per la seva banda, els alumnes 

només podrien accedir a l'enunciat de la tasca i penjar la seva resposta, ja sigui en format 

de text o foto. 

Es requerirà d'un aplicatiu web per a crear les classes i quins professors fan cada 

assignatura, ja que un cop inicialitzat, si no hi ha excepcions, no haurien de poder sortir 

alumnes ni professors d'un grup. 

 

 

  



47 

Incidències 

 

Al llarg del desenvolupament de l'aplicació en equip ens hem trobat amb diverses 

incidències, que han provocat retards en el projecte. Entre aquestes, destacaríem les 

incidències amb la programació de les notificacions i també la incidència amb què ens hem 

trobat amb el framework per mostrar el gràfic de costs. 

Quant a incidències amb la programació de les notificacions, destacaríem primerament que 

per enviar la petició de notificació a APNs és necessari fer-ho mitjançant TLS per temes de 

seguretat, cosa que no proporcionava el servidor que s'està utilitzant, i per tant es va haver 

de buscar una alternativa que permetés enviar-ne. Per altra banda i també per a les 

notificacions, Apple requereix dos certificats diferents per a aplicacions en desenvolupament 

(quan es prova l'aplicació instal·lant-la directament al dispositiu des de l'ordinador) o bé en 

producció (instal·lant l'aplicació des de l'AppStore o bé a través de TestFlight), i es va tardar 

un temps a descobrir-ho fins que es va solucionar. 

Per últim, una altra incidència important que s'ha sofert ha estat l'actualització del framework 

utilitzat per a mostrar el gràfic de la secció costs gairebé quan ja s'havia acabat d'adaptar el 

framework i funcionava gairebé per complet, permetent l'opció de visualitzar el gràfic rodó o 

bé de barres. En tornar a mirar el framework dos dies més tard per acabar d'adaptar-lo com 

es desitjava al projecte, havia sofert una gran actualització amb grans canvis a l'hora de 

programar els gràfics, provocant que només es pogués mostrar com es desitjava el gràfic en 

forma rodona, ja que no s'ha aconseguit mostrar la llegenda ni els valors per a cada usuari, 

ja que la informació d'entrada no havia canviat per al cas dels gràfics rodons, però si per als 

de barres, i la documentació no donava gaire informació, ja que acaba d'aparèixer 

l'actualització i s'ha preferit utilitzar la versió més nova i afegir l'opció d'elegir la forma del 

gràfic més endavant. 
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Execució i joc de proves 

A continuació es detallen un seguit de proves d’execució per avaluar el funcionament de 

l’aplicació i la interacció del frontend amb el backend. Per a cada prova s’analitza si el tems 

de resposta és adequat i també si realitza la funció de forma adequada, resultant així en el 

comportament esperat. 

 

Escenari de proves 

Les proves s’han realitzat amb més d’un dispositiu obtenint els mateixos resultats, que són 

els següents: 

- iPhone 5s 

- iPhone 6 

- Emulador iPhone 4s 

- iPad 2 

Proves realitzades i resultat 

Correu electronic erroni 

S’intenta registrar, autenticar o bé compartir amb algú que té amb un mail erroni (el seu 

format no coincideix amb X@Y.Z) per comprovar si s’envia a servidor. 

Apareix un missatge d’error informant que el correu introduït no és correcte. 

 

Afegir un objecte buit 

S’afegeix un objecte sense omplir cap camp i s’observa si es crea o no l’objecte. 

Apareix un missatge d’error informant que no podem agregar un objecte on el nom no 

contingui almenys un caràcter alfabètic. En cas d’omplir el nom i deixar tots els altres camps 

buits, esc rea un objecte amb el nom introduït, de quantitat per defecte 1x1 unitats, de 

categoria altres, preu 0 i codi de barres en blanc per si no es vol portar un control estricte i 

només es vol utilitzar l’aplicació com a llista de la compra nominal. 

 

Preu negatiu 

S’intenta crear un objecte amb preu negatiu o bé editar-ne un de creat anteriorment i 

canviar-li el preu a un valor negatiu. 

Com que el tipus de teclat que es mostra està fixat a decimal, tan sols es pot aconseguir fer-

ho mitjançant un teclat extern o bé utilitzant un emulador. En cas que s’introdueixi un preu 

de valor negatiu, apareix un missatge d’error informant que el preu d’un objecte no pot ser 

negatiu. 

 

 

 

 

mailto:X@Y.Z
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Canviar configuració sense guardar 

A la vista de configuració, es clica en editar, es canvien alguns valors i se surt sense 

bloquejar la vista amb el botó guardar. 

En tornar al menú principal, els objectes per comprar segueixen amb la configuració de la 

què es disposava abans de canviar-la de forma errònia. 

 

Gràfic amb pagaments de valor 0 

A la pestanya de pagaments, s’observa què passa si tots els objectes comprats tenien un 

preu de 0.  

En la vista de pagaments es pot observar com on hauria de mostrar el gràfic mostra un 

missatge per defecte informant que no es pot mostrar un gràfic si tots els elements comprats 

són de preu 0. 

 

Opció desfer 

Es compra un objecte i, en un temps menor al temps que tarda a desaparèixer l’opció 

desfer, se selecciona la secció de comprats. Un cop allà s’espera fins que s’exhaureix el 

temps per realitzar la opció desfer. 

En cas que s’accedeixi abans que el temporitzador de l’acció desfer es compleixi, l’acció 

continuarà sent executable encara que s’hagi exhaurit el temps, però si es torna a carregar 

aquella secció un cop s’ha exhaurit el temps per a l’acció desfer, aquesta acció 

desapareixerà. 

 

Compartir amb un usuari no registrat 

S’intenta compartir la llista amb un correu electrònic que no es troba a la base de dades del 

servidor. 

S’envia el correu introduït per l’usuari al servidor, que retorna si aquell correu està o no 

registrat a la base de dades del servidor. En cas afirmatiu, l’agrega a la llista per a compartir 

la informació entre tots els usuaris pertanyents a la llista. En cas negatiu, es notifica l’usuari 

que aquell correu no es troba a la base de dades de l’aplicació i si vol enviar un e-mail a 

quella atreça de correu per notificar-li que es descarregui l’aplicació. 

 

Eficàcia del reconeixament per codi de barres 

Encara que l’objecte sigui corbat com per exemple una llauna o amb rugositat com un 

paquet d’arròs no s’ha tingut cap problema reconeixent el codi de barres, tan sols quan 

aquest està clarament desgastat o arrugat o bé l’entorn disposa de molt poca llum el 

reconeixement no s’ha pogut efectuar.   
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Treball relacionat 

Sempre que es desenvolupa una aplicació és important informar-se primer sobre possibles 

implementacions ja desenvolupades per altres programadors i veure així si les aplicacions ja 

fetes compleixen els requeriments de la proposta que es vol fer o, per contra, tenen diverses 

mancances que fan que la nostra proposta sigui una molt bona opció per a desenvolupar. 

Si observem la App Store i introduïm "Shopping List", ens apareixeran diferents aplicacions 

per a fer la llista de la compra. Es descriurà a continuació les que semblen més interessants 

i s'exposarà què aporta la nostra proposta respecte de la resta d'aplicacions. 

 

Buy Me a Pie! 

Aplicació de la llista de la compra que et deixa crear de forma gratuïta fins a tres llistes per a 

compartir amb altres usuaris utilitzant el correu electrònic, que el pots entrar escrivint o bé 

treure dels contactes del dispositiu [23]. També es pot enviar un correu informant al 

destinatari que ha estat inclòs en una llista perquè es baixi l'aplicació. Disposa de 

notificacions i opcions de la llista com recordatoris, dos possibles temes a escollir per als 

colors de l'app i idioma d'introducció dels objectes, ja que l'acte d'afegir-los és mitjançant un 

buscador amb objectes predeterminats prèviament introduïts o bé introduint un nom 

qualsevol i un color per la vora de l'objecte a l'hora de visualitzar-lo a la llista. 

 

Bring! 

Aplicació de la llista de la compra compartida entre diversos usuaris que et permet crear 

tantes llistes com es desitgi utilitzant e-mails per agregar usuaris a la teva llista [24]. 

Possibilitat d'enviar tres tipus diferents de notificacions de forma manual (em disposo a fer la 

compra, la llista s'ha actualitzat i compra realitzada) i la introducció d'objectes a la llista 

d'aliments és molt semblant a l'anterior aplicació, aportant tota la informació en una sola 

vista que actua tant de buscador o creador d'objectes com de llista on es visualitza el que 

queda per comprar. 

 

Distributed StockList 

A la nostra proposta d'aplicació li manquen algunes característiques respecte les dues 

anteriors com podrien ser l'extracció dels mails dels usuaris a partir dels contactes del 

dispositiu o bé una base de dades que disposi de tots els noms dels elements (tot i que 

aquest aspecte s'inclourà dinàmicament gràcies a l'ús dels usuaris i un filtre d'autenticació 

d'objectes controlat per un administrador). 

La nostra proposta d'aplicació partint de la base d'administrador d'estocs inclou, a més a 

més de les funcionalitats bàsiques que una llista de la compra compartida hauria de tenir, la 

possibilitat de consultar els registres dels elements comprats perquè els usuaris en puguin 

portar un seguiment, inclou també un gràfic de les despeses de cadascun dels integrants de 

la llista per poder observar així qui és el que gasta més o bé per veure quant es deu a un 

altre usuari per la compra realitzada. Per últim, al ser una implementació nascuda des d'una 



51 

base per gestionar estocs permet també consultar i actualitzar si es desitja els aliments que 

encara li queden a l'usuari per consumir, i permet agregar un mateix element de forma 

senzilla des de la llista de restants. Així un usuari pot saber, si utilitza correctament 

l'aplicació controlant tot el que compra i utilitza, quant queda a la seva nevera o al seu 

apartament, controlant millor així què ha de comprar inclús sense la necessitat d'estar a 

casa per poder observar què manca. 
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Costs 

En aquest apartat del document s'informa dels costs del projecte en cas que hagués 

estat una aplicació comercial i no pas gratuïta com és el cas. També és un indicador per 

saber aproximadament quant costaria una nova implementació, tot i que seria més 

barata, ja que la corba d'aprenentatge ja està feta i el model de dades o la base es 

podria reutilitzar per a una segona implementació. 

 

Tipus de cost Concepte Despesa 

Fixe 2 MacBook Pro (Per poder 
programar per iOS) 
 
iPhone ( per  al testing 
d’aplicacions ) 

2400 € 
 
 
499€ 

Variable Llicència desenvolupador 
Apple 
Hosting 

99€/any 
 
15,68€/any 

 

Tenint aquestes dades en consideració, es necessita una inversió inicial 

d'aproximadament 3013,68 €, I a partir del primer any té un cost de manteniment de 

114,68 €/any si incloem la llicència d'Apple de cada any, en cas contrari com seria 

normal el cost seria de 15,68 € més un percentatge de manteniment de l'aplicació, que 

podrien ser 20 més, uns 35,68 €. 

 

Per últim, podem també considerar el cost per a desenvolupar el projecte, que per al 

frontend s'ha dedicat totes les hores de l'assignatura a fer-lo, per la qual cosa serien 24 

crèdits per 30 h (que és el que ETSETB considera que s'hauria d'invertir per cada crèdit 

de l'assignatura), donant un resultat de 720 hores de treball per cada persona, per tant 

1140 hores entre els dos components del grup. 

Agafant el sou que la UPC estableix com a salari per a becaris que es contracten de la 

seva escola, que són 8h/hora, el cost de desenvolupament del frontend seria de 

11520 €. 

 

En resum: 

Cost per al desenvolupador el primer any: 1813,68 € 

Cost per al desenvolupador els anys següents: 114,68 € 

Cost per al comprador del frontend de l’aplicació i el seu manteniment el primer any: 

1555,68 € 

Cost per al comprador del frontend l’aplicació I el seu manteniment la resta d’anys: 

35,68 €  
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Conclusions 

Partint d'una idea inicial molt centrada i focalitzada en la llista de la compra, s'ha donat una 

volta a aquesta idea i s'ha i aconseguit una base que permet desenvolupar qualsevol 

aplicació de control d'estocs en un temps molt inferior a una que s'hagués de desenvolupar 

per complet per a un tipus determinat d'estocs. Aquesta base ha tingut en compte la majoria 

de camps que qualsevol aplicació de control d'estocs hauria de tenir, permetent la seva 

extensió a una classe més enfocada a les necessitats del programador en cas que siguin 

necessaris altres camps. A partir d'aquesta base, s'ha desenvolupat una implementació per 

a gestionar la idea inicial, una llista de la compra distribuïda, tot i que amb igual facilitat o 

inclús més tenint en compte que ja s'ha fet un cop, es podria desenvolupar qualsevol altre 

gestor d'estocs distribuït. 

 

L'aplicació desenvolupada disposa de tot el que es requeria en les especificacions i també 

compleix amb els requeriments de funcionalitat, però això no significa que estigui finalitzada. 

Aquesta aplicació, i més concretament la base que s'ha desenvolupat per a implementar 

aquesta aplicació, disposa d'un gran potencial que intentarem aprofitar, i no finalitzar tot 

aquest treball amb la finalització del treball de fi de grau, ja que creiem que igual que la 

implementació feta serà molt utilitzada, també ho seran altres implementacions més 

concretes implementades per a particulars a diferència de l'aplicació ja desenvolupada per a 

la majoria de la societat, que serà de lliure utilització i completament gratuïta per donar-nos 

a conèixer. 

 

Quant a la implementació de llista de la compra, l'aplicació està rebent el feedback 

proporcionat pels testers i també pels propis desenvolupadors, que utilitzem l'aplicació per 

al dia a dia i veiem millor que ningú quines millores es podrien fer. Aquestes millores es 

llisten a continuació: 

- La quantitat mostrada pels objectes restants hauria de ser les unitats restants, i no pas els 

paquets com ho són en l'actualitat, per així poder informar a l'aplicació que, per exemple, 

resten 200g d'un paquet d'arròs que anteriorment tenia 500g. 

- Els codis de barres per a productes comprats al nostre país o bé a un altre varien, així que 

s'hauria d'aprofitar per a retornar el producte en l'idioma adequat en llegir el codi de barres 

en cas de tenir el dispositiu en aquell idioma (si el producte és d'Espanya i el llenguatge del 

sistema operatiu és el castellà, retornar el nom del producte en castellà i no en català o 

anglès) 

- Poder editar un objecte i comprar-lo en la mateixa vista, ja que ara mateix al editar un 

objecte es torna enrere a la llista d'objectes per comprar i s'ha de tornar a seleccionar per 

després clicar al botó comprar o bé lliscar la cel·la a la dreta. 

- A l'hora d'afegir un objecte a la llista, disposar de l'opció de buscar un objecte determinat 

per nom i que tota la informació s'agregués per si sola si es desitja. 
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Annexe 

 

Storyboard 

 

Esquema de vistes de l’aplicació 
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Codi 

LoginViewController 
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ListViewController (Secció per comprar) 
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TableViewCell (Classe customitzada per les cel·les d’objectes a 

comprar) 
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BoughtListViewController (Secció de comprats) 
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BillsViewController (Secció de pagaments) 
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RemainingItemsViewController (Secció d’objectes restants) 
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RemainingViewCell (Classe customitzada per a les cel·les d’objectes 

restants) 
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ListsViewController (Menú lliscant) 
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NewListController (Afegir nova llista) 
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ContainerViewController (Amb qui s’està compartint la llista) 
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AddItemController (Agregar nou objecte) 
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ItemImageController (Veure la fotografia realitzada al objecte) 
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ScannerViewController (Per escanejar els codis de barres) 
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QuantitySelectorViewController (Selector de quantitat) 
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SettingsViewController (Perfil i configuració) 
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AppListState (Guardar l’estat de l’aplicació) 
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