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2. Resum	
Aquest treball pretén desenvolupar un model genèric per a aplicacions de llistes 
d’estocs compartides entre diferents usuaris per permetre portar un control 
sobre les quantitats restants de cada un dels productes en estoc. El model està 
dissenyat per ser una base sòlida sobre la qual es puguin desenvolupar, amb 
poques modificacions, projectes que requereixin d’un control d’estocs. El model 
ha estat dissenyat i programat per a iOS en llenguatge Swift. Per posar en 
pràctica el model creat s’ha desenvolupat una aplicació de llista de compra 
compartida que l’implementa.  
 
Aquest Treball Final de Grau titulat “Back-end d'un sistema de gestió i 
control distribuït d'estocs”, escrit per Oriol Campderrós, explica el disseny i la 
implementació del model general de dades i la seva posterior especificació per 
crear una llista de compra compartida. La part de la vista i el controlador de 
l’aplicació de la llista de compra forma part del treball de Carles Cano. 
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3. Resumen	
Este Trabajo pretende desarrollar un modelo genérico para aplicaciones de 
listas de un inventario compartidas entre distintos usuarios para permitir tener 
un control sobre las cantidades restantes de cada uno de los productos en el 
inventario. El modelo está diseñado para ser una base solidad sobre la qual e 
puedan desarrollar, con pocas modificaciones, proyectos que requieran de un 
control de los objetos en un inventario. El modelo ha sido diseñado y 
programado para iOS en lenguaje Swift. Para poner en práctica el modelo 
creado se ha desarrollado una aplicación de una lista de compra compartida 
que lo implementa. 
 
Este Trabajo Final de Grado titulado “Back-end d’un sistema de gestió i 
control distribuït d’estocs”, escrito por Oriol Campderrós, explica el diseño i 
la implementación del modelo general de datos i su posterior especificación 
para crear una lista de compra compartida. La parte de la vista i el controlador 
de la aplicación de la lista de compra forman parte del trabajo de Carles Cano.   
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4. Abstract	
This project aims to develop a generic model for applications that uses shared 
lists between different users of stocks allowing them to take control over the 
remaining quantities of each product in stock. The model is designed to be a 
solid base on which is easy to develop, with few modifications, projects that 
require a stock control. The model has been programmed and designed for iOS 
using Swift language. To test the model we have created a shared shopping list 
that implements the general model. 
 
This Final Project titled " Back-end d'un sistema de gestió i control distribuït 
d'estocs" written by Oriol Campderrós, explains the design and implementation 
of the general data model and subsequent specification to create a shared 
shopping list. The view and controller of the shopping list is part of the project of 
Carlos Cano.  
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5. Introducció	
El segle XXI és el segle de la tecnologia. És una ciència en constant evolució. 
Internet i les xarxes socials són punts molt importants en la vida de les 
persones i de les ciutats. Cada cop sorgeixen més aplicacions que recopilen 
dades sobre qualsevol tema del nostre entorn, disposades a fer-nos la vida 
més fàcil. Internet ha deixat de ser només una tecnologia utilitzada per 
compartir documents científics entre diferents universitats a fi d’estar present en 
el dia a dia de les persones. La tecnologia està, més que mai, a l’accés de 
qualsevol persona. 
 
Un clar exemple són els Smartphone: els telèfons intel·ligents. Ordinadors 
portàtils tan miniaturitzats que tots portem a la butxaca perquè s’han convertit 
en una eina essencial a la vida quotidiana.  
En l’actualitat els telèfons intel·ligents estan presents a la vida de la majoria de 
persones dels països desenvolupats. Segons un estudi realitzat per We Are 
Social1 a l’inici del 2016, els Smartphone representaven el 80% del total de 
terminals mòbils de l’Estat espanyol i a nivell europeu les connexions mòbils 
superen el 130% en comparació amb el nombre d’habitants.  
Per tant, actualment, és gairebé impensable trobar una persona sense telèfon 
mòbil o trobar-ne un sense connexió a Internet, ja sigui a través de tecnologies 
de dades mòbils (GPRS, UMTS, LTE...) o amb connexió WIFI.  
 
Vivim en un món hiperconnectat on sabem, gairebé a l’instant, el que acaba de 
passar a l’altra punta del món. Un món on un dubte sobre qualsevol tema no 
dura més que una consulta a Google i no cal esperar-nos a buscar-lo en una 
enciclopèdia a la primera biblioteca que trobem pel carrer. Un món on estem en 
constant contacte amb amics i familiars i seguim parlant/xatejant amb ells just 
moments després d’haver-nos separat. Un món on gran part de la població té 
tota la seva vida penjada a la xarxa i podem saber que han dinat, que escolten, 
per on han passat o si han trobat retencions de camí a la feina.  
 
La nostra idea és aprofitar tot aquest panorama per crear una aplicació capaç 
de permetre a un grup de persones conèixer en tot moment l’estat de les 
existències de qualsevol producte que hagin llistat així com, la possibilitat 
d’elaborar una llista d’elements que falten per poder-los comprar a posteriori. 
Aquesta informació s’actualitzaria en temps real a tots els dispositius 
connectats.  
 
Aquest treball pretén desenvoluparà un model general per permetre el control i 
la gestió d’estocs de productes associats a una llista compartida entre diferents 
usuaris. Posteriorment es farà una implementació més específica d’aquest 
model que permetrà a un altre estudiant, en Carles Cano, implementar la vista i 
el controlador d’una aplicació de llista de compra compartida.   
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6. Objectius	
El principal objectiu del projecte és crear un model d’aplicació general i sòlid 
capaç de dur a terme un control d’estocs distribuït de tal manera que sigui fàcil, 
i poc laboriós, crear diferents implementacions d’aquest per a diferents llistes 
específiques.  
 
El model ha de facilitar la creació de llistes d’estocs separades i completament 
autònomes que permetin a l’usuari gestionar la quantitat restant de cada 
producte així com, també, la possibilitat d’elaborar un llistat de productes. Ha 
de ser capaç de poder gestionar els estocs sense necessitat de connexió a 
Internet per evitar problemes de bloqueig en cas de pèrdues de connexió, per 
tant ha d’existir un control de versions entre els diferents dispositius. 
 
Posteriorment es farà una implementació concreta d’aquest model en forma 
d’aplicació per a iPhone que permeti controlar una llista de compra compartida 
entre, per exemple, companys d’un pis d’estudiants. L’aplicació gestionarà 
l’estat dels elements de la llista donant l’opció de marcar-los, o no, com a 
comprats; així com, també, la gestió del total de productes restants de la 
comanda, el llistat de productes comprats, ordenats per data de compra, o 
l’elaboració de gràfics de despeses per a cada membre del grup. 
 
A fi de poder arribar satisfactòriament a acomplir aquest projecte caldrà marcar-
nos una sèrie d’objectius secundaris: 
 

§ Disseny d’un model general de classes abstractes que permeti herència 
per poder personalitzar i expandir el model. 

§ Disseny d’un control de versions que s’adapti a les necessitats del 
projecte. 

§ Especificació del disseny del model general per a l’aplicació de la llista 
de compra.  

§ Valoració dels diferents tipus de models distribuïts: servidor remot. 
§ Creació del back-end al servidor. 
§ Comparació de les diferents tecnologies de base de dades i 

implementació d’aquesta. 
§ Implementació del model general i específic per a iPhone. 
§ Correcta integració entre el model (back-end) i la vista i controlador 

(front-end) de l’aplicació. 
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Figura	1	–	Cicles	PDCA	
Wikipedia.	(2016).	PDCA	multi	Loop.	Recuperat	

de	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/PD
CA-Multi-Loop.png	

7. Metodologia	de	treball	

7.1.	 Desenvolupament	de	l’aplicació	
Per desenvolupar l’aplicació s’ha utilitzat el patró de disseny del MVC2 (Model, 
View, Controller) per poder diferenciar clarament cada una de les parts de 
l’aplicació. D’aquesta manera s’ha pogut crear una base molt general que 
permetés l’extensió i la personalització per a altres tipus d’aplicacions de 
control d’estocs.  
 
L’aplicació final ha estat desenvolupada per dues persones, on cada una s’ha 
encarregat d’una part diferent. Jo he desenvolupat el model general per a una 
aplicació de control d’estoc i després l’he personalitzat per a l’aplicació de la 
llista de compra així com, també, he elaborat tot el back-end tan del costat del 
servidor, com de l’aplicació local. En el treball final de grau3 del meu company, 
en Carles Cano, s’ha encarregat de la implementació de la vista (front-end) i del 
controlador de l’aplicació final utilitzant la implementació del model general per 
a la llista de compra. 
 
La filosofia de treball que s’ha seguit per desenvolupar el projecte, a llarg plaç, 
ha estat en forma de cascada, és a dir, s’han definit una sèrie de tasques, amb 
la durada aproximada de cada una d’elles de manera seqüencial; tenint en 
compte relacions entre si. Això ha evitat errors de planificació i que, en algun 
moment, ens poguéssim trobar bloquejats. Aquestes tasques s’han plasmat en 
un diagrama de Gantt el qual ha patit tres modificacions al llarg del projecte 
(descrites posteriorment).  
 
Des del primer moment s’ha creat un 
petit prototip de l’aplicació que ens 
permetia anar provant i testejant 
cada una de les etapes del projecte. 
Gràcies a aquest disseny hem pogut 
aplicar a cada una de les etapes 
cicles de PDCA 4 5  (Plan – Do – 
Check – Act). Setmanalment (de 
vegades més sovint) hem fet reunions per tal d’avaluar el treball realitzat 
solucionant i corregint els problemes que sorgien a cada una de les etapes del 
PDCA. D’aquesta manera hem evitat haver d’esperar a l’hora de la integració 
final per solucionar tots els problemes i veure les millores que calia 
implementar.  
També hem pogut detectar problemes en el plantejament inicial del model i 
hem pogut millorar-lo fent-lo més complet i sòlid.  
Aquest ha estat el motiu pel qual els temps inicialment previstos per a cada una 
de les etapes/tasques del projecte, que es veuen reflectides al diagrama de 
Gantt, s’allarguessin en funció del total de cops que ha calgut modificar l’etapa. 
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Per permetre’ns organitzar i controlar millor les tasques hem utilitzat un gestor 
simplificat de tasques, en forma de targetes, que ens ha facilitat dividir, en 
tasques més senzilles, les diferents parts del projecte així com visualitzar les 
prioritats de feina en cada moment. L’eina es diu Trello6	i disposa d’una versió 
web i una aplicació per a mòbils. 
 
Per poder mantenir un control de versions del codi font de l’aplicació i 
permetre’ns treballar simultàniament sense molestar-nos mútuament hem 
utilitzat Git 7  com a sistema de control de versions amb un repositori a 
Bitbucket8. Això ens ha permès compartir el codi i ha facilitat enormement la 
integració entre les dues parts del projecte. 
 
 

7.2.	 Planificació	de	la	feina:	diagrama	de	Gantt	
Com he explicat anteriorment, el projecte l’hem estructurat en forma de 
cascada definint cada una de les etapes d’aquest així com la seva durada 
aproximada. Aquest procés de planificació es veu reflectit en un diagrama de 
Gantt que ha patit diferents modificacions al llarg de tot el projecte en funció del 
nombre d’iteracions que s’han fet en els cicles PDCA. 
 
La previsió inicial, després del Critical Design Review, es mostra a la Figura 2. 
Aquest diagrama ja havia patit una modificació respecte als temps previstos 
inicialment, en els blocs de treball número 3, 5 i 6, és a dir, disseny del model i 
del protocol d’intercanvi de dades, integració entre back-end i front-end i  
validació; respectivament. 
 

 
La previsió que s’havia fet durant el Critical Design Review tampoc va ser del 
tot encertada ja que van sorgir problemes d’integració amb el front-end fent que 
calgués replantejar part del model general. Es van incorporar opcions que 
inicialment no havien estat contemplades com ara la possibilitat de convertir un 
Remaining a Element o poder “descomprar” un ítem prèviament comprat 
(conceptes explicats a la pàgina 25). També ha permès solucionar errors com 
ara l’escriptura a la base de dades que feia que, en certs moments, l’aplicació 
no actualitzés l’última informació del servidor.  

Figura	2	-	Diagrama	de	Gantt	després	del	Critical	Design	Review		
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Aquests problemes vam detectar-lo a temps gràcies al model de treball, amb 
feedback setmanal, que ens va proporcionar el PDCA. Així que no va ser 
necessari esperar fins al final del projecte per poder solucionar els problemes 
presentats en el model.  
 
Els problemes referits anteriorment van provocar que s’allargués el bloc sobre 
la implementació del model (WP4) i la posterior integració amb el front-end 
(WP5). 
 
 

 
Per tant, com es pot veure en la figura anterior, la tasca d’implementació de les 
funcions del model (tan en el costat del servidor com en el local) s’ha allargat 
un mes a fi de corregir els problemes detectats en les trobades setmanals i 
implementar les millores. 
 
També s’ha allargat la part d’integració definitiva entre el model i el front-end 
per tal de solucionar tots els problemes que han anat sorgint.  
Per evitar problemes, s’ha allargat el temps del que disposaven els testers per 
provar l’aplicació, d’aquesta manera ens han pogut fer un feedback més extens 
i complert dels diferents conceptes de l’aplicació centrats, sobretot, en la part 
de la vista i no tant en el concepte del model. 
 
 

8. Requeriments	del	model	base	
Un cop triades les opcions bàsiques, el següent pas abans de poder començar 
el disseny del model o decidir tecnologies a utilitzar, és definir quins són els 
principis i funcionalitats bàsiques que volem que una aplicació, implementant 
mínimament el model general, pugui dur a terme.  
 
Les funcionalitats que l’aplicació ha de permetre a un usuari són: 

§ Registrar-se, autentificar-se i sortir del compte 
§ Gestió de llistes: 

o Crear-la 
o Editar informació de la llista on els seus atributs bàsics són: 

§ Nom 
§ Usuaris amb la que ha estat compartida 

Figura	3	-	Diagrama	de	Gantt	final	
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§ Categories de la llista 
o Eliminar-la 

§ Compartir llistes amb altres usuaris. 
§ Gestionar elements associats a una llista concreta: 

o Crear un element des de zero o a partir del seu codi de barres. 
o Editar la informació d’un element on els seus atributs bàsics són: 

§ Nom 
§ Codi de barres 
§ Quantitat 
§ Categoria 

o Eliminar-lo 
§ Indicar que un element de la llista forma part dels nostre estoc. Això 

implica moure un element de la llista als estocs d’aquesta. 
§ Gastar existències d’un estoc. 
§ Dur a terme la major part de les accions, descrites anteriorment, sense 

connexió a Internet. 
§ Control de versions de la base de dades local (ja que es poden haver fet 

accions quan l’usuari no tingués Internet) de tal manera que tots els 
dispositius tinguin sempre l’última versió de la informació. 

§ Connexió amb el servidor remot per poder transmetre els canvis locals. 
§ Connexió a la base de dades local per poder desar l’estat de l’aplicació 

de tal manera que al reiniciar l’aplicació, no es perdi la informació. 
§ Enviar notificacions als usuaris de la llista quan hi hagi un canvi als 

objectes de la llista, en forma de push. 
 
A partir del model base, per poder-lo veure en funcionament, crearem una 
implementació especifica: una llista de compra.  
Primer de tot, definim les especificacions de la implementació que es farà 
d’aquest. Es crearà una aplicació que servirà com a llista de compra 
compartida entre tots els usuaris de la llista. D’aquesta manera, tots els 
membres de la llista sabran, en tot moment, que cal comprar i quina existència 
de cada producte tenen a casa.  
 
El model d’aquesta aplicació, com a comportaments extres respecte el model 
bàsic descrit anteriorment, només ha d’aportar les següents funcionalitats: 

§ Gestionar la compra de productes: 
o Llistar productes comprats i sense comprar 
o Comprar i “descomprar” productes. 
o Modificació a les propietats de l’element. Incorporació de: 

§ Preu del producte 
§ Data de compra del producte i persona que l’ha comprat  

§ Possibilitat de fer aquestes accions també de forma offline. 
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9. Disseny	de	l’aplicació	
A l’hora de començar a dissenyar l’aplicació ha calgut estudiar les opcions que 
teníem en diferents aspectes claus d’aquesta. És important deixar ben 
plantejats els conceptes bàsics sobre els quals es desenvoluparà el per evitar 
canvis de rumb, cosa que suposaria una notable pèrdua de temps. El model (i 
l’aplicació) estarà programat per a iOS i escrit en Swift9. 
 
S’ha escollit Swift en lloc d’Objective-C10, ja que es tracta del nou llenguatge 
d’Apple (presentat el 2014) que facilita enormement les tasques de 
programació per tenir les característiques de ser més intuïtiu i fàcil de llegir. 
Swift s’encarrega completament de la gestió de memòria fent-lo més dinàmic i 
versàtil que Objective-C. A més no permet les variables buides si no s’indiquen 
expressament, cosa que redueix el nombre d’errors. Al ser un llenguatge nou, 
Swift no depèn d’altres llenguatges per poder seguir evolucionant, cosa que fa 
que permeti una evolució i millora més ràpida que el seu company. 
  
Tot seguit es detallen les decisions del disseny bàsic de l’aplicació que s’han 
pres abans de començar a plantejar el disseny de les classes o els casos d’ús 
de l’aplicació. 

9.1.	 Tipus	de	model	distribuït	
Hem plantejat diferents formes d’implementar com compartim les dades de 
l’aplicació amb els usuaris del grup.  
Les opcions que hem contemplat són: 

§ Connexió P2P entre dispositius 
§ Servidor remot com a intermediari 
§ Servidor remot amb base de dades 
§ Servidor remot amb base de dades i base de dades local al terminal 

 

9.1.1.	 Connexió	P2P	entre	dispositius	
Utilitzar la tecnologia Peer to Peer (P2P), estil FireChat11, per tal de no requerir 
de connexió a Internet a l’hora d’enviar les dades utilitzades per l’aplicació. Els 
missatges van saltant entre terminals pròxims (utilitzant una connexió Bluetooth 
o WiFi) fins arribar al dispositiu final o a una sortida a Internet. 
 
En aquest escenari, cada terminal disposa de la seva pròpia base de dades 
local on desar la informació així s’evita que hi hagi un terminal “servidor” del 
que depengui el funcionament de tota l’aplicació cosa que crearia problemes en 
cas de caiguda d’aquest. 
 

§ Avantatges		
§ No requereix connexió a Internet per funcionar de manera distribuïda.  
§ No cal disposar d’un servidor propi. 

§ Inconvenients	
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§ Cal una xarxa important d’usuaris per no dependre d’Internet. Al 
començament, és inviable. 

§ Complicació de les notificacions push. 
 
L’inconvenient de la quantitat d’usuaris d’aquest tipus de connexió és una 
qüestió de pes respecta les avantatges que aporta i no creiem que sigui una 
millora significativa, per tant hem desestimat l’opció 
 

9.1.2.	 Servidor	remot	com	a	intermediari	
Cada un dels terminals disposa d’una base de dades local per emmagatzemar 
la informació. Cada cop que es fa un canvi en local, i el terminal disposa de 
connexió a Internet, s’envia un missatge als servidors amb els canvis realitzats. 
El servidor el reenvia a la resta de terminals associats al grup.  
 
Quan un terminal entra al grup demanarà la base de dades al servidor, aquest 
enviarà una petició a la resta de dispositius perquè li enviïn les seves 
respectives versions i ho retornarà al nou terminal. 
 

§ Avantatges	
§ No cal que el servidor disposi de base de dades ja que és purament 

un intermediari. 
§ Inconvenients	

§ Possibilitat de pèrdua de missatges d’actualització i necessitat de 
demanar la retransmissió al terminal ja que el servidor no desa una 
còpia de la informació. 

§ Bloqueig de l’aplicació quan no hi ha cap terminal disponible i un 
usuari demana una retransmissió o vol descarregar la base de dades. 

§ Gran volum de dades. 
§ Cal un servidor propi 

 
No creiem que sigui solució per culpa de la seva inconsistència quan no hi ha 
cap terminal disponible, perquè pot fer anar malament l’aplicació. 
La possibilitat que hi hagi pèrdua de dades és rellevant en una llista compartida 
on tothom hauria de tenir en cada moment la mateixa versió per evitar errors. 
 

9.1.3.	 Servidor	remot	amb	base	de	dades	
Opció en la qual només disposa de base de dades el servidor remot. Els 
terminals no emmagatzemen les dades persistentment. Cada cop que s’inicia 
l’aplicació es fa una petició de descarrega al servidor. 
Les dades en local es carreguen en memòria temporal i cada canvi es notifica 
immediatament al servidor.  
En cas de no tenir connexió a Internet els canvis es mantenen en stand by fins 
que el terminal pugui enviar correctament el missatge. 
 

§ Avantatges	
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§ El fet de no tenir base de dades al terminal, l’aplicació ocupa menys 
espai. 

§ El fet de tenir les dades només en memòria fa que les operacions 
siguin molt més ràpides ja que només cal enviar la petició al servidor i 
no cal desar la informació en local. 

§ Facilitat per fer notificacions push als usuaris de la llista. 
§ Inconvenients	

§ Si s’ha quedat algun canvi per notificar i l’usuari tanca el terminal o 
l’aplicació, aquests canvis es perdran, ja que s’esborrarà la memòria 
temporal i el terminal no podrà notificar el servidor. 

§ Gran volum de dades, ja que quan s’obre l’aplicació cal demanar la 
base de dades completa al servidor. 

§ Cal un servidor propi amb capacitat per una base de dades. 
 
És una opció força consistent perquè hi ha poca pèrdua d’informació i no es 
depèn de la disponibilitat dels altres terminals. El principal problema és que 
l’aplicació hagi de demanar una còpia de la base de dades al servidor cada cop 
que s’inicia. 
És interessant no haver de desar informació al mòbil perquè així es redueix el 
pes total de l’aplicació. 

9.1.4.	 Servidor	remot	amb	base	de	dades	i	base	de	dades	local	al	terminal	
Aquesta opció té un funcionament similar a l’opció anterior amb la diferència 
que s’incorpora una base de dades local, per tant tenim persistència en local i, 
així, solventem el problema d’haver de demanar una còpia de la base de dades 
cada cop que iniciem l’aplicació. A més, el fet de desar la informació en local 
evita la pèrdua de canvis que s’hagin fet sense connexió quan l’usuari tanca 
l’aplicació. 
 

§ Avantatges	
§ Persistència de la base de dades en local. 
§ Menys volum de dades, ja que es poden fer moltes operacions en 

local i no cal notificar-ho tot al servidor. 
§ Sense pèrdua d’informació. 
§ Facilitat per fer notificacions push als usuaris de la llista. 

§ Inconvenients	
§ Cal una base de dades en local, per tant l’aplicació ocuparà més 

espai. 
§ Més operacions en local, per tant sobrecarreguem més el mòbil. 
§ Cal un servidor propi amb capacitat per a una base de dades. 

 
És l’opció que hem trobat més encertada per les avantatges que aporta i els 
inconvenients pocs rellevants pel correcte desenvolupament del projecte.  

9.2.	 El	model	d’usuari	
Al parlar d’usuaris sorgeix una pregunta directa: cal que es registrin a l’aplicació 
per utilitzar-la? La resposta és afirmativa perquè una de les opcions de 
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l’aplicació és compartir la llista amb altres usuaris, és a dir, que ens cal 
identificar correctament cada un dels membres per poder-los convidar a llistes. 
El tipus de registre d’usuaris pot ser: implícit, mitjançant OAuth12 o de forma 
explícita: 

§ Forma	 implícita: hi hauria la possibilitat de registrar-se utilitzant el 
número de telèfon del dispositiu. D’aquesta forma el procés seria 
completament transparent a l’usuari. Cada usuari s’identificaria pel seu 
telèfon, per tant seria fàcil convidar usuaris a través de la llista de 
contactes.  
Hem desestimat l’opció perquè l’aplicació pot funcionar per tauletes i per 
tant aquestes no tindrien telèfon. A més el compte d’usuari no seria 
exportable a altres dispositius ja que no tindrien el mateix número de 
telèfon i complicaria el traspàs. 

§ OAuth: es tracta d’un estàndard que permet registrar-se a serveis sense 
haver de donar una contrasenya. Cal registrar-se utilitzant les dades 
introduïdes anteriorment a llocs de confiança com Google, Facebook...  
Inicialment hem desestimat aquesta opció ja que per fer proves amb 
diferents usuaris ens anava millor l’opció següent. Aquesta opció està 
contemplada com a futura millora del projecte perquè l’usuari pugui triar 
com registrar-se. 

§ Forma	 explícita: es mostra un formulari a l’usuari on es demanen un 
seguit de dades per a la seva identificació correcta. Les dades 
sol·licitades (les indispensables) són les següents: 

o Correu electrònic. Al ser únic serà el distintiu de cada un dels 
usuaris. Per convidar a una persona a la llista caldrà introduir el 
seu correu.  
A més, al disposar del correu a la base de dades, es pot enviar 
publicitat o notícies referents a l’aplicació. 
S’enviarà un correu a l’usuari per tal que es pugui validar que 
l’adreça de correu és correcte. 

o Contrasenya: Per poder identificar-se a qualsevol dispositiu des 
d’un mateix compte. A més incorpora un grau més de seguretat a 
l’aplicació. L’intercanvi de credencials es farà xifrat. 

  
Aquesta és l’opció que hem triat per implementar en aquest projecte. 

 
Cal advertir que no es demana el telèfon de l’usuari, ja que amb el 
servidor que tenim contractat no podriem fer una validació de telèfon 
perquè cal utilitzar un servidor de SMS, cosa que ens ha fet desestimar-
ho. Aquesta tria ens presenta l’inconvenient de no poder utilitzar els 
contactes de l’usuari per tal de convidar a les llistes. 

 
Per tant el model general ha de permetre, també, a l’usuari registrar-se al 
servei i poder-se autentificar posteriorment. També cal que permeti sortir del 
compte en el dispositiu, fer un logout. 
 
Per tal de poder enviar notificacions (push) al terminal després d’alguna 
modificació a la llista, cal un token que identifiqui inequívocament a un terminal i 
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la nostra aplicació (més o menys com la IP i els ports). Aquest token ve 
proporcionat, automàticament, per Apple. Cal, però, que l’usuari doni el seu 
consentiment sobre si vol, o no, rebre notificacions de l’aplicació. En cas que no 
accepti rebre push, el token serà una cadena buida 
 
 

10. El	Servidor	

10.1.	 Tipus	de	servidor	
El servidor també és una part important del projecte. Ens hem trobat diferents 
alternatives que podien afectar directament la forma del model, el llenguatge 
que s’utilitzarà i el resultat final de l’aplicació.  
 
A l’hora d’escollir el servidor web per aquest projecte s’han plantejat i analitzat 
diferents alternatives: 

§ Amazon	Server13	o	Google	Server14: tant Amazon com Google ofereixen 
allotjament gratuït als seus servidors on només cal pagar de forma 
proporcional el consum de dades si se supera cert volum mensual. Són 
fàcilment configurables i permeten instal·lar molts components.  

§ Raspberry15: muntar el nostre propi servidor amb una raspberry ens 
permetria instal·lar el programari que creguéssim oportú i personalitzar al 
màxim totes les opcions del servidor. Caldria fer especial èmfasi amb la 
seguretat, ja que l’hauríem de gestionar íntegrament nosaltres.  

§ Hosting: agafar una empresa de hosting que ens permetés allotjar el 
nostre servidor web. Per altres projectes nostres ja disposàvem d’un 
servidor amb la companyia Hostinger16.  
Hem aprofitat aquest compte per allotjar-hi el servidor. El servidor tenia 
un entorn Apache+PHP sobre Linux. 

 

10.2.	 Arquitectura	del	servidor	
La tecnologia web utilitzada al costat del servidor era important a l’hora 
d’escollir el llenguatge amb que es desenvoluparia el model del servidor. 
Actualment, hi ha quatre opcions majoritàries per a aplicacions web dinàmiques 
que ofereixen diferents prestacions i limiten el llenguatge de programació, ja 
que van estretament lligats, que s’utilitzarà en cada un dels casos. Les 
arquitectures de servidor (i llenguatges de programació) estudiades són les 
següents:  

§ Servlets	 Java17: és la tecnologia de Java pel costat del servidor i pot 
córrer sobre diferents servidors com és el cas d’ApacheTomcat o 
Glassfish. Els dos servidors prèviament esmentats poden córrer sense 
cap problema sobre entorns UNIX o Windows.  
Permet acceptar i processar peticions http de forma dinàmica. El 
servidor, al contrari que altres tecnologies, a l’acceptar una petició 
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entrant crea un fil específic per a ella, fent que sigui gestionat d’una 
forma més eficient. 

§ NodeJS18: es tracta d’una nova tecnologia (sortida l’any 2009) open-
souce i multiplataforma del costat del servidor que utilitza javascript com 
a motor principal. Manté una relació molt estreta amb MongoDB per la 
seva sintaxi similar.  
Té una sintaxi molt fàcil i permet crear aplicacions d’una forma ràpida i 
eficient.  
Per altra banda, hi ha pocs servidors que suportin NodeJS, per tant la 
millor opció seria disposar d’un servidor propi en el que es pugui 
instal·lar el programari que un desitgi. 

§ IIS 19 	+	 ASP.NET 20 : la tecnologia de Microsoft per aplicacions en el 
servidor. Tot i que ASP.NET és open-souce aquest ha de córrer sobre 
un servidor Windows (IIS) que no ho és.  
ASP utilitza una sintaxi similar a VisualBasic i a C#. S’acostuma a 
relacionar amb bases de dades Access, ja que ve inclosa en el paquet 
de Microsoft. 

§ Apache21	+	 PHP22: tan Apache com PHP són de codi lliure i és un dels 
binomis, al costat del servidor, més estesos en l’actualitat.  
Apache és multiplataforma per tant, funciona tan sobre entorns UNIX 
com en entorns Windows.  
La sintaxi de PHP és similar a C i Java. PHP té una gran integració amb 
molts tipus de bases de dades, però la més estesa, en aquest entorn, és 
MySQL. 
Hem escollit aquesta opció perquè és completament de codi lliure, per la 
seva versatilitat i que pot estar present a tots els servidors.  

 

10.3.	 Connexió	amb	el	servidor	
La connexió amb el servidor és una part molt important de l’aplicació, ja que la 
base de dades remota serà la que conté, sempre, l’última informació vàlida de 
l’aplicació. Per tant, l’aplicació local ha de sol·licitar i notificar els últims canvis. 
 
S’han valorat les següents opcions: 

§ Programar	 funcions	 amb	 CURL	 de	 la	 llibreria	 d’Objective-C: va ser la 
primera opció contemplada. El que es pretenia era crear una sèrie de 
funcions que permetessin simplificar la utilització de la llibreria CURL 
d’Objective-C per poder-la utilitzar de forma fàcil a l’aplicació. 
Aquesta opció va quedar ràpidament descartada, ja que existien 
llibreries, ja fetes, que permetien la mateixa funcionalitat. 

§ NSURL23: és tracta d’un framework d’Apple que permet fer la connexió 
amb un servidor remot. Bàsicament està pensada per descarregar i pujar 
fitxers al servidor però també pot ser utilitzada per fer peticions POST i 
GET. 

§ AFNetworking24: framework molt complert, escrit en Objective-C, d’alt 
nivell que simplifica enormement les connexions amb servidors remots. 
És altament configurable.  
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Al estar escrita en Objective-C complica el codi de l’aplicació, ja que el 
model ha estat desenvolupat en Swift. 

§ Alamofire25: és tracta d’un framework open-source, escrit en Swift, d’alt 
nivell que simplifica encara més les connexions amb el servidor. Permet 
gestionar els paràmetres i l’estat d’aquestes en tot moment. Ofereix 
moltes opcions de personalització i ofereix la possibilitat de parsejar, 
automàticament, la resposta en el format desitjat. 
Ha estat l’opció seleccionada per la seva flexibilitat, simplicitat i per estar 
escrita en Swift. 

10.4.	 Protocol	de	comunicació	
Existeixen dos tipus de protocols majoritaris pel que fa al format amb el qual 
s’intercanvien les dades amb un servei web allotjat a un servidor remot. 
Aquests dos protocols són: 

§ SOAP26: l’intercanvi de dades entre l’aplicació i el servidor remot es fa en 
format XML prèviament definit pel servidor.  
SOAP facilita la comprensió de les dades per part de terceres persones 
ja que està molt marcat i definit. A l’utilitzar un format XML fa que el 
volum de dades, que s’intercanvia entre servidor i aplicació, creixi 
notòriament fent-lo poc útil en cas d’aplicacions mòbils on es pretén 
reduir al màxim el volum de dades enviades. 

§ REST27: el protocol defineix un format lliure per les dades que s’envien i 
es reben del servidor. Per aquest motiu cal especificar molt bé quin serà 
el format i els camps que s’intercanviaran. Normalment s’utilitza 
juntament amb HTML o JSON28.  
Aquesta és l’opció que hem escollit pel projecte, perquè conjuntament 
amb JSON, redueix considerablement el total de dades que enviem i 
rebem respecte SOAP. 

 

10.4.1.	 Funcionament	
En la petició de l’aplicació cap al servidor, el format que s’utilitza és una 
direcció del servidor diferent per a cada un dels objectes sobre els quals es vol 
fer una operació: element, list, log, remaining i user.  
Després, dins de la petició, en format POST (per modificar dades) o GET (per 
consultar-les), s’envia un paràmetre que determina l’acció que es vol dur a 
terme, per exemple: delete, edit, add, selectByUser... 
 
El format de la resposta, en tots els casos, consisteix en text en format JSON 
amb el resultat de l’operació. L’objecte retornat sempre conté el camp error (de 
tipus enter) on s’especifica si s’ha produït un error durant l’operació (i el número 
d’aquest) o no (quan error val 0).  
En cas d’haver-se produït un error, la resposta també portarà el camp message 
(de tipus string) on hi haurà una petita descripció de l’error que s’ha produït al 
servidor. 
 
El llistat complet de totes les funcions del servidor es pot trobar a la pàgina 31. 
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11. Base	de	dades	
Per portar a terme aquest projecte cal pensar en dos tipus de base de dades, ja 
que tenim dos entorns completament diferenciats amb diferents prestacions: la 
base de dades local de l’aplicació i la remota al servidor.  
Després d’haver fet una comparació amb les opcions més comunes, s’intentarà 
triar la millor tecnologia en cada un dels dos casos. 

11.1.	 Base	de	dades	local	
A nivell d’aplicació mòbil tenim unes limitacions que no són tan evidents al 
costat del servidor, ja que disposem d’uns recursos més limitats. Un exemple 
pot ser l’espai que ocupa la base de dades o els recursos que s’utilitzen per fer 
cada una de les operacions de lectura o escriptura. Per tant, hem de 
seleccionar una tecnologia que permeti aprofitar al màxim els recursos que ens 
ofereix el terminal mòbil sense que suposi un consum exerssiu dels recursos 
d’aquest.  
 
A nivell de terminal, en iOS, podem distingir dos tipus de bases de dades: 
 

11.1.1.	 Proporcionades	pel	sistema	
Son bases de dades que venen implícites amb el sistema i que iOS facilita 
funcions per poder-hi accedir. Les bases de dades que ens proporciona iOS 
són: 

§ NSUserDefaults29: és una base de dades el model de la qual ja ve definit 
amb el sistema i permet desar poc volum d’informació. La informació que 
està guardada en aquesta base de dades es carrega, automàticament, 
cada cop que l’usuari obre l’aplicació.  
Cada aplicació té la seva taula diferenciada a la qual només es poden 
desar els tipus bàsics de dades (NSData, NSString, NSNumber, 
NSDate, NSArray o NSDictionary) i té una estructura molt simple; només 
permet parelles de nom-valor.  
La finalitat d’aquesta taula, com indica el seu nom, és desar els 
paràmetres per defecte de l’usuari referents a la configuració de 
l’aplicació. Per exemple, permet desar en quina moneda l’usuari vol 
introduir el preu dels productes o el tipus d’organització que vol aplicar, 
per defecte, a les llistes. 

§ Keychain 30 : es tracta d’una base de dades que, al contrari que 
NSUserDefaults, està encriptada i que per tant es pot utilitzar per desar 
la informació sensible de l’usuari.  
Les dades desades en aquesta base de dades només són accessibles 
des de les aplicacions marcades com a aplicacions de confiança.  
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Una de les possibles utilitats del Keyhain pot ser desar les contrasenyes 
de diferents comptes per tal que l’usuari pugui canviar de compte sense 
haver de tornar a fer login. 

 

11.1.2.	 Base	de	dades	de	l’aplicació		
Aquest tipus de base de dades és el d’emmagatzematge “extern” al sistema. 
Utilitza altres motors de base de dades no previstos per iOS. Serveix per 
emmagatzemar estructures de dades més complexes i permet crear tantes 
taules, columnes i registres com es vulgui.  
 
Com que la nostra aplicació ha de disposar d’una base de dades interna, caldrà 
escollir quin motor de base de dades volem implementar a l’aplicació. Hem 
analitzat diferents opcions: 

§ XML 31 : desar la informació de l’aplicació, un cop serialitzada 
correctament, en arxius XML per tal de poder-la recuperar després. 
Aquesta opció és la més bàsica i que hem descartat per la poca 
portabilitat i dificultat de manteniment. Actualment es disposa d’un gran 
nombre de motors de base de dades que permeten simplificar el procés 
d’escriptura i lectura de les dades per tant, no té sentit implementar de 
nou el nostre propi model de base de dades. 

§ CoreData32: és un framework d’alt nivell, proporcionat per Apple, que 
permet serialitzar objectes definits per un llenguatge d’alt nivell a un 
arxiu XML o a una taula de SQL sense haver de conèixer les 
instruccions de baix nivell d’SQL. 
Es tracta d’un framework molt potent que permet fer una gran extracció 
del model en quant a la persistència de dades, tot i això és un framework 
complex i extens. 
Hem desestimat aquesta opció amb la intenció de poder mantenir un 
paral·lelisme més clar amb l’aplicació per Android que desenvoluparem 
futurament així com per la dificultat per poder-lo utilitzar correctament ja 
que hem preferit centrar-nos en poder elaborar un model general i 
versàtil.  

§ RealmDB33: es tracta d’un framework de codi obert, relativament nou, 
que pretén substituir CoreData en quant a la persistència dels objectes. 
Facilita i simplifica molt més el codi i té menys dificultat d’aprenentatge. 
És molt potent i té la seva equivalència per a Java. Utilitza un model de 
dades relacional. 

§ SQLite34: una implementació simplificada del model SQL que permet una 
gran portabilitat, eficiència i rapidesa en les operacions si s’utilitza 
correctament. El pes extra que suposa pel terminal és molt petit, cosa 
que fa que sigui un candidat ideal com a motor de base de dades per a 
aplicacions mòbils. 
Ha estat l’opció escollida per desenvolupar aquest projecte gràcies a la 
seva simplicitat i versalitat.  
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11.1.2.1 Framework	SQLite	
Per simplificar la sintaxi SQLite per a iOS es poden escollir diferents 
frameworks que ens facilitaran la feina i el manteniment de l’aplicació.  
 
 
 
Algunes de les opcions que podem utilitzar són: 

§ SQLiteDB35: és un dels frameworks més simples. Simplifica l’obtenció de 
dades però cal escriure codi SQL per poder dur a terme les peticions a la 
base de dades. Permet incrustar paràmetres a les consultes per millorar 
la seguretat i evitar atacs de SQL Injection.  

§ SwiftData36: un framework, de més alt nivell que SQLiteDB, que permet 
una major extracció a l’hora de crear les taules de la base de dades però 
que ens segueix obligant a gestionar, nosaltres mateixos, el codi de les 
consultes a les diferents taules.  
Facilita molt més la gestió de la informació extreta de les consultes amb 
mètodes per recuperar el tipus de dades que interessa en cada cas. 
Igual que SQLiteDB permet incrustar paràmetres a les consultes.  

§ SQLite.swift37: es tracta d’un framework de molt alt nivell que ens permet 
fer tot tipus de consultes a SQL sense haver de preocupar-nos pel codi 
SQL. Utilitza una sintaxi molt intuïtiva que permet deixar un codi molt net 
i fàcilment mantenible.  
Retorna automàticament objectes del tipus correcte al fer una petició. El 
seu nivell d’extracció ens permet no haver-nos de preocupar d’escapar 
els string o inscrustar els paràmetres a l’hora de fer una consulta.  
És la llibreria que s’ha utilitzat per aquest projecte. 

 

11.2.	 Base	de	dades	al	servidor	
Existeixen diferents motors de base de dades que podem incorporar al costat 
del servidor i que depenen de la tecnologia que s’utilitza com a servidor web. A 
la base de dades del servidor es desarà la informació referent a les llistes de 
tots els usuaris per tal que la puguin tenir accessible en tot moment. El servidor 
sempre tindrà l’última versió correcte de la informació present a tots els 
terminals; d’aquesta forma, en qualsevol moment, l’aplicació mòbil podrà 
sol·licitar els últims canvis produïts al servidor i actualitzar la seva versió local. 
 
Les base de dades estudiades són les següents: 

§ MongoDB38: es tracta d’una base de dades no relacional que utilitza un 
model estil JSON. Al ser JSON té una gran integració amb els servidors 
que utilitzen NodeJS fent que, el manteniment i creació de la base de 
dades, sigui molt simple i ràpida.  
Mongo no suporta JOINS per tant si volem fer consultes que involucrin 
més d’una taula haurem de fer-ho manualment en dues consultes 
diferents. 
MongoDB seria la base de dades perfecte en cas d’utilitzar NodeJS com 
a tecnologia a nivell de servidor. 
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§ ProtegeSQL39: és una base de dades relacional orientada a objectes molt 
completa i potent que implementa el model SQL. És molt robusta i està 
orientada a grans volums de dades i per tant, per aplicacions simples, 
pot ser ineficient i massa complexa.  
Falla en velocitat respecte a altres models de bases de dades per tant 
per projectes on calgui una resposta ràpida no és molt aconsellable. 
També és complicat trobar hostings que suportin bases de dades 
Postgres. 

§ SQLite: implementació simplificada de SQL, explicada anteriorment.  
§ MySQL40: una de les implementacions més extenses de SQL i està 

present a la majoria de servidors web. Al contrari que Postgres no és 
orientada a objectes.  
És molt completa i ofereix moltes més possibilitats que SQLite, cosa que 
la fa més desitjable en entorns amb més recursos com és el cas del 
servidor.  
Té un rendiment molt alt i la seva velocitat és superior a Postgres i és, 
gairebé, tant completa com l’anterior. Per executar-se utilitza pocs 
recursos cosa que fa que es pugui utilitzar amb servidors no molt 
potents, com el del nostre cas.  
És la base de dades escollida per col·locar al costat del servidor en 
aquest projecte per tots els avantatges que comporta i per la seva gran 
integració amb PHP. 
 

 

12. El	Model	de	dades	
El model representa les classes base de l’aplicació encarregades de gestionar 
la informació de l’aplicació. Té el control sobre els objectes bàsics de la 
aplicació i permet una interacció amb ells per part d’objectes externs.  
 
Les classes del model han de ser estables, ja que és una part que varia molt 
poc al llarg del temps. Cada cert temps podem decidir modificar la manera de 
presentar la informació o amb la que l’usuari interacciona amb l’aplicació per 
fer-ho més dinàmic o fàcil d’entendre per al consumidor final. En aquest cas 
només variaria el controlador i la vista mentre que el model romandria invariant. 
 
El diagrama de classes UML del model general té la següent que es mostra a 
la Figura 4.  
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12.1.	 Les	dates	
Totes les dates dels diferents objectes del projecte, excepte si s’indiqui el 
contrari, estan en format UNIX time per evitar conversions de diferents formats 
així com diferències horaries entre diferents usuaris.  
Prenem aquesta decisió després d’observar que l’hora del servidor remot 
contractat estava donada en GMT+0 mentre que la local era GMT+1 això 
provocava errors de sincronia pel que fa a les hores de realització de les 
accions dels logs.  
 

12.2.	 Glossari	de	termes:	les	classes	
Durant tot el treball es parla de certs conceptes associats al model de 
l’aplicació que no són més que les classes d’aquest. Tot seguit es detallen tots 
els termes referents a les classes (així com els seus atributs) del model que 
poden crear confusió mentre es llegeix el treball. 
 

12.2.1.	 List	
És l’objecte que identifica cada una de les llistes de l’aplicació. Cada llista conté 
elements. Els seus atributs són: 

§ Creation: Data de creació de la llista. 
§ Elements: Diccionari de tots els elements de la llista. La clau és 

l’identificador local de cada element. 

Figura	4	–	Diagrama	de	classes	UML	simplificat	del	model	general	
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§ Id: Identificador local i únic de la llista. 
§ IdRemote: Identificador remot i únic de la llista. 
§ Name: Nom de la llista. 
§ Remainings: Diccionari de tots els remainings de la llista. La clau és 

l’identificador local de cada remaining. 
§ Users: Diccionari de tots els usuaris amb els quals la llista està 

compartida. La clau és l’identificador de l’usuari. 

12.2.2.	 ShoppingList	
És la classe filla de la llista i s’encarrega de gestionar facturables. Incorpora els 
següents atributs: 

§ Boughts: Diccionari de tots els ítems que han estat comprats de la llista. 
La clau és l’identificador local de cada ítem. 

 

12.2.3.	 Quantity		
És tracta d’un objecte que permet representar el concepte 3x100g. Els seus 
atributs són: 

§ Amount: En l’exemple representa el 3. 
§ Size: En l’exemple representa el 100. 
§ Unit: En l’exemple representa els grams. 

 

12.2.4.	 Element		
És l’objecte genèric de totes les llistes. Els seus atributs són:  

§ Added: Data de la creació de l’element. 
§ BarCode: Codi de barres de l’element. 
§ Category: Categoria a la qual està associada l’element. La categoria és 

un enter que identifica la categoria. Una categoria pot ser, per exemple: 
Congelats, Begudes...  

§ Id: Identificador local i únic de l’element. 
§ IdRemote: Identificador remot i únic de l’element. 
§ List: Identificador únic de la llista a la qual pertany l’element. 
§ Name: Nom de l’element 
§ Quantity: Objecte quantity de l’element. 

 

12.2.5.	 Ítem		
És una classe filla d’element que implementa el protocol Facturable. Al 
implementar-lo s’afegeixen els següents atributs a la classe Element:  

§ Price: Número decimal que indica el preu de l’ítem. 
§ Bought: Data en la qual s’ha comprat l’ítem. 
§ BoughtBy: Identificador únic de l’usuari que ha comprat l’ítem. 
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12.2.6.	 Remaining		
És tracta de l’objecte que representa un estoc que es pot gastar. Un remaining 
es genera a partir d’un element de la llista. Considerem que l’element a partir 
del qual s’ha generat és el seu element pare. Els seus atributs són: 

§ BarCode: És el codi de barres associat a l’element pare. Utilitzar per 
poder incorporar noves unitats al remaining. 

§ Category: Categoria associada a l’element pare per si es vol tornar a 
posar a la llista. 

§ Id: Identificador únic i local del remaining. 
§ IdRemote: Identificador únic i remot del remaining. 
§ List: Llista a la qual pertany el remaining. 
§ Name: Nom del remaining que coincideix amb el del seu element pare. 
§ ParentQuantity: Quantitat del seu element pare per si es vol tornar a 

posar a la llista. 
§ Price: Preu del seu element pare per si es vol tornar a posar a la llista. 
§ Quantity: Quantitat restant del remaining. 

 

12.2.7.	 Objecte	
S’utilitza indiferentment per referir-nos a una llista, element, ítem o remaining. 
Tot el que tingui un identificador. 
 

12.3.	 El	problema	dels	identificadors	
Que l’usuari pugui fer accions, tot i estar sense connexió a Internet, genera una 
problemàtica amb tot el sistema d’identificadors dels diferents objectes (llistes, 
element, ítems i remainings) de l’aplicació. Tot seguit es detalla aquesta 
problemàtica i s’intenta explicar com l’hem solucionat. 
 
Cada objecte té un identificador (id) únic que ens permet referir-nos-hi en tot 
moment i en qualsevol lloc de l’aplicació. Aquest id està autogenerat per la 
mateixa base de dades utilitzant una taula interna que porta el control de l’últim 
enter assignat. 
 
Si només depenguéssim d’una base de dades que calculés aquest enter no hi  
hauria cap mena de problema, ja que l’identificador seria únic per a tots els 
usuaris de l’aplicació. El problema sorgeix quan un objecte es crea en una base 
de dades local d’un usuari i en el servidor remot.  
 
El servidor remot no pot utilitzar l’identificador que ha generat l’aplicació en 
local, ja que hi ha moltes possibilitats que un altre usuari hagi generat aquest 
mateix identificador per tant (en el servidor) l’id no seria únic.  
Les aplicacions en local tampoc no poden utilitzar sempre l’identificador que ha 
generat el servidor (que és únic per a tothom), ja que les aplicacions poden 
realitzar operacions sense connexió a Internet, és a dir, sense poder 
aconseguir l’identificador únic del servidor.  
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En aquest moment l’aplicació ha de conviure amb dos identificadors: un local, 
per poder referenciar tots els canvis que es produeixin a l’aplicació a la base de 
dades del terminal, i un remot per poder informar al servidor dels canvis que 
s’han produït al terminal. 
Quan localment es crea un nou objecte deixem l’identificador remot buit a 
l’espera de tenir connexió a Internet i que el servidor ens serveixi un 
identificador únic global, llavors s’edita el registre i s’omple el camp.  
 
Això ens presenta un altre problema: què passa si fem dues accions 
encadenades sense tenir connexió a Internet?  
Per exemple: creem un ítem i després el comprem. L’acció comprar l’ítem no 
pot referenciar-lo amb l’identificador del servidor, ja que encara no es coneix 
per tant es posa la notificació a la cua amb l’identificador local. 
 
Com s’ha solucionat aquest segon problema? Quan es registra (en una llista 
d’accions pendents. Veure protocol de versions a la pàgina 28) que s’ha dut a 
terme una acció sobre un objecte que encara no disposa d’identificador remot 
es marca a la petició activant un flag que indica que l’identificador és local i que 
cal utilitzar l’identificador que s’ha generat al resoldre les accions anteriors de la 
llista de canvis.  

12.4.	 El	protocol	de	versions	
El protocol de versions de l’aplicació permet al terminal descarregar les últimes 
modificacions del servidor i notificar-lo dels canvis que s’han produït quan no 
disposava de connexió.  
 
És el servidor qui decideix si un canvi es pot aplicar o no i notifica als usuaris 
sobre la seva resolució. Aquest fet fa que no calgui un protocol per gestionar 
els canvis simultanis a tots els terminals a l’hora com pot passar, per exemple, 
amb el sistema de transferències d’un banc.  
 
Com s’ha esmentat prèviament, podem diferenciar dos tipus d’accions: 

12.4.1.	 Canvi	al	servidor	
Serveix perquè un terminal pugui recuperar tots els canvis que s’han produït al 
servidor des de la seva última consulta. Cada cop que un terminal remot 
notifica al servidor que s’ha dut a terme un canvi en local aquest desa la 
informació d’aquest canvi creant un log on desa la següent informació: 

§ Action: és una constant que indica l’acció que s’ha realitzat, és a dir, si 
s’ha creat un ítem, s’ha comprat o s’ha eliminat... Permet als altres 
terminals reproduir l’acció d’una forma local. 

§ User: identificador de l’usuari que ha dut a terme l’acció per evitar 
notificar de canvis realitzats pel mateix usuari. 

§ List: la llista sobre la qual ha recaigut l’acció, directament o 
indirectament. Permet als terminals remots saber on han de fer l’acció 
(crear un element per exemple). 

§ Object: és l’identificador remot de l’objecte sobre el que s’ha fet l’acció. 
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§ Parameters: és un string en format JSON que inclou la resta de 
paràmetres necessaris per poder reproduir l’acció localment. Per 
exemple en la creació d’una llista contindria l’atribut name d’aquesta. 

§ Date: data en la qual s’ha fet l’acció.  
 

A més cada log disposa del seu propi identificador. Després d’una actualització 
de dades el terminal guarda l’identificador de l’últim log que ha rebut, d’aquesta 
forma, a la següent actualització, podrà informar el servidor a partir de quin log 
li cal recuperar la informació estalviant-nos repetir la informació. 
 

12.4.2.	 Canvis	al	terminal	(sense	connexió)	
Serveix per notificar al servidor tots els canvis que s’han produït localment 
mentre el dispositiu no disposava de connexió a la xarxa. A nivell local, les 
funcions de gestió dels logs d’usuari venen proporcionades per les classes 
CoreLog i CoreLogManager. 
 
Cada cop que el terminal intenta enviar una petició, i detecta que no té 
connexió a Internet, desa un log de tots els paràmetres (en format JSON) que 
anava a enviar i el posa a una llista de tasques pendents. Quan recupera la 
connexió envia tota la llista de logs al servidor perquè aquest els pugui resoldre 
ordenadament.  
 
Els paràmetres que es desen en aquest log local són: 

§ Identificador: és l’identificador local del log. Permetrà al servidor poder-
hi fer referència un cop l’hagi resolt.  
Aquest id no és únic ja que l’ha generat el terminal. Aquest fet no suposa 
un problema ja que l’id del log va associat a l’usuari que l’ha generat. 

§ Objecte: és l’identificador local de l’objecte sobre el que s’aplicarà 
l’acció. Permetrà al terminal poder aplicar la resposta del servidor sobre 
l’objecte correcte. 

§ List: és l’identificador de la llista sobre la que es realitza l’acció. 
§ Action: indica l’acció que s’ha realitzat. És una constant amb els 

mateixos valors que en el cas d’accions al servidor. 
§ OldObject: és la representació (en format JSON) de l’objecte original 

abans de ser modificat per si cal desfer l’acció. Només té valor en el cas 
que l’acció sigui eliminar o editar. 

§ Parameters: és la representació JSON dels paràmetres de la petició que 
anàvem a enviar. 

§ Date: la data en que s’ha realitzat l’acció. 
 

El servidor resoldrà els logs per ordre cronològic així evitarà, per exemple, 
comprar un ítem que encara no ha estat creat. Per resoldre la problemàtica 
dels identificadors, locals i remots, el servidor cada cop que creï un objecte nou 
(és a dir, assigni un identificador remot) desarà la relació entre idServidor i 
idTerminal per si després es troba un objecte que estigui relacionat (amb id del 
terminal) amb aquest que acaba de crear. Aquest llistat de relacions només els 
desarà mentre estigui resolent el llistat de logs. 
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El servidor, després de resoldre cada un dels logs, desarà una copia de la 
resposta del log a la base de dades, associant-la a l’identificador local del log i 
a l’usuari que l’ha enviat. D’aquesta manera evitarà que el terminal torni a 
enviar-li el mateix log i el tracti com a un de nou. 
 
La resposta contindrà el resultat de cada un dels logs com si les accions 
s’haguessin enviat separadament. En cas que s’hagi produït un error al 
servidor, el terminal desfarà el canvi. 
 
El servidor desarà les respostes als logs de l’usuari fins que aquest li enviï un 
log amb un identificador local més gran que els que ell té desats, d’aquesta 
manera s’assegura que el terminal ha rebut correctament la resposta de la seva 
petició i que aquesta no s’ha extraviat pel camí. 
 

12.5.	 Els	diferents	models	de	dades	
En aquest projecte podem veure 3 tipus de models diferents: el model al 
servidor i, en local, el model general i la implementació d’aquest per a una llista 
de compra. 
 

12.5.1.	 Model	servidor	
Són totes les classes allotjades al servidor que permeten gestionar la base de 
dades remota. La implementació de les classes per accedir a la base de dades 
s’han implementat seguint el model DAO41 per tal de poder crear una extracció i 
mantenir separada la lògica de la base de dades de la lògica de l’aplicació en 
si.  
 
La connexió a la base de dades es fa utilitzant una extensió de PHP 
anomenada PDO 42  que permet cridar funcions de la base de dades, 
indiferentment del tipus de motor amb el qual córrer, d’aquesta forma és més 
senzill modificar el codi en cas de canvi de base de dades. A més també 
s’encarrega d’escapar els caràcters especials de les consultes. 
 
Per cada un dels objectes que podem trobar a l’aplicació s’han creat dues 
classes al servidor: l’una, que només es limita a l’accés a la base de dades, i 
l’altra que representa els valors. Les classes dedicades a la base de dades 
porten el sufix ‘DAO’ al nom, per exemple: User i UserDAO.  
 
Cada objecte del servidor s’identifica inequívocament per un identificador 
numèric que és únic, com hem explicat anteriorment. L’identificador es crea 
utilitzant un camp AUTO_INCREMENT43 de MySQL.  
Per tant, quan l’aplicació del terminal vol fer referència a un objecte del servidor 
cal que, a la petició, faciliti l’identificador al qual està associat en el camp ‘id’ de 
la petició. 
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A part del model, al servidor també s’han implementat les funcions que han de 
permetre a aplicacions externes interaccionar amb el servidor. Tal com hem 
explicat anteriorment, hem creat una direcció del servidor diferent per cada un 
dels objectes sobre els quals es vol fer una operació i, després, dins de la 
petició; s’envia un paràmetre ‘action’ indicant l’acció que es vol dur a terme 
sobre aquest objecte. 
 
Tot seguit fem un resum sobre cada una de les funcions d’objectes i les accions 
que es poden dur a terme sobre cada una d’elles. Per a cada un dels objectes 
detallem els valors possibles del paràmetre ‘action’ i, dins de cada acció, els 
paràmetres que accepta la petició (els marcats amb * són obligatoris).  
Si un paràmetre té un valor per a defecte estarà marcat de la següent manera 
[=ValorPerDefecte]. 
 
Tots els paràmetres de la petició han d’estar escrits en format 
LowerCamelCase44.  
 
El retorn sempre contindrà, com s’ha explicat a la pàgina 20, si hi ha hagut un 
error o no, i, en cas que se n’hagi produït un, el missatge d’error associat. 
Aquests dos paràmetres no s’inclouen a l’explicació del retorn. 
 
La llista de funcions que podem trobar al servidor són:  
 

12.5.1.1 Element	/	Item		
La direcció del servidor és: element.php. I accepta les següents opcions: 
§ Add (POST): Permet incorporar un nou element/ítem a la base de dades. 

Els paràmetres que accepta la petició són: 
o BarCode [=’’]: El codi de barres de l’element. 
o Category [=0]: La categoria a la qual està associat l’element. 
o List*: L’identificador de la llista a la qual s’incorporarà l’element. 
o Name*: És el nom que l’usuari ha entrat pel nou element. 
o Price [=0]: És un número decimal que indica el preu de l’ítem. 
o Quantity [=’{“amount”:1,”size”:1,”unit”:”unit/s”}’]: És el JSON de 

l’objecte quantity associat al nou element. 
Retornarà l’identificador únic que el servidor ha assignat al nou element en 
el paràmetre ‘id’. 

§ Buy (POST): Permet marcar o desmarcar un ítem com a comprat. Els 
paràmetres que accepta la petició són: 

o Id*: L’identificador únic associat a l’ítem al que volem  aplicar l’acció. 
o Buy [=1]: Número binari que indica si volem marcar (1) o desmarcar 

(0) com a comprat un ítem. 
§ Delete (POST): Permet eliminar un element/ítem de la base de dades. Els 

paràmetres que accepta la petició són: 
o Id*: L’identificador únic associat a l’element al que volem aplicar 

l’acció. 
§ Edit (POST): Permet editar un element/ítem. Els paràmetres que accepta la 

petició són: 



Universitat Politècnica de Catalunya  Oriol Campderrós Arís 

 32 

o Id*: l’identificador únic associat a l’element al que volem aplicar 
l’acció. 

o BarCode [=’’]: El codi de barres de l’element. 
o Category [=0]: La categoria a la qual està associat l’element. 
o Name*: És el nom que l’usuari ha entrat per l’element. 
o Price [=0]: És un número decimal que indica el preu de l’ítem. 
o Quantity [=’{“amount”:1,”size”:1,”unit”:”unit/s”}’]: És el JSON de 

l’objecte quantity associat a l’element. 
§ GetByCode (GET): Permet recuperar la informació genèrica d’un element 

mitjançant el seu codi de barres. Els paràmetres que accepta la petició són: 
o BarCode: El codi de barres de l’element que volem recuperar. 

Retorna un objecte JSON amb els paràmetres generals de l’objecte 
recuperat: name, price, category, barCode, quantity. 

§ SelectByList (GET): Permet recuperar tots els elements/ítems associats a 
una llista en concret. Els paràmetres que accepta la petició són: 

o List: Identificador de la llista de la qual volem recuperar tots els 
elements. 

Retornar un llistat de tots els elements d’aquella llista, els paràmetres de 
cada un d’aquests són: id, name, list, price, category, added, bought, 
boughtBy, quantity, barCode.  
On l’atribut added indica la data en què l’element s’ha afegit a la llista, 
bought indica la data en què s’ha comprat l’ítem i boughtBy indica 
l’identificador de l’usuari que ha comprat aquest ítem. 

 

12.5.1.2 Llista	
La direcció del servidor és: list.php i accepta les següents opcions: 
§ Add (POST): Permet incorporar una nova llista. Els paràmetres que accepta 

la petició són: 
o Name*: És el nom que l’usuari ha entrat per la nova llista. 

Retornarà l’identificador únic que el servidor ha assignat al nou objecten en 
el paràmetre ‘id’. 

§ Delete (POST): Permet eliminar una llista. Els paràmetres que accepta la 
petició són: 

o Id*: L’identificador únic associat a la llista sobre la qual volem aplicar 
l’acció. 

§ Edit (POST): Permet editar una llista. Els paràmetres que accepta la petició 
són: 

o Id*: L’identificador únic associat a la llista sobre la qual volem aplicar 
l’acció. 

o Name*: És el nom que l’usuari ha entrat per la llista. 
§ Get (GET): Permet recuperar una llista en concret. Els paràmetres que 

accepta la petició són: 
o Id*: L’identificador únic associat a la llista sobre la qual volem aplicar 

l’acció. 
Retorna els valors de la llista que s’ha sol·licitat. Els atributs de la llista són: 
id, name, users, elements, creation, remaining. 
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On users és un llistat de tots els usuaris presents a la llista, elements és un 
llistat de tots els elements associats a la llista, creation es la data de la 
creació de la llista i remaining és un llistat de tots els remainings de la llista. 

§ SelectByUser (GET): Permet recuperar totes les llistes associades a un 
usuari. Aquesta petició no requereix paràmetres, ja que ja existeix una 
sessió activa de l’usuari amb el servidor. 
Retorna un llistat de totes les llistes associades a l’usuari. Cada llista té els 
atributs explicats a l’acció get. 

§ Share (POST): Permet compartir una llista amb altres usuaris. Els 
paràmetres que accepta la petició són: 

o Id*: L’identificador únic associat a la llista sobre la qual volem aplicar 
l’acció. 

o User: Identificador únic de l’usuari amb el qual volem compartir la 
llista. Aquest paràmetre no és obligatori sempre i quan el paràmetre 
‘mail’ no estigui buit. 

o Mail: Correu de l’usuari amb el qual volem compartir la llista. Aquest 
paràmetre no és obligatori sempre i quan el paràmetre ‘user’  no 
estigui buit. 

 

12.5.1.3 Log		
La direcció del servidor és: log.php. Accepta les següents opcions: 
§ Fetch (GET): Permet recuperar els últims canvis que s’han fet al servidor 

des de l’última actualització del terminal remot. Els paràmetres que accepta 
la petició són: 

o LastFetch [=0]: Identificador de l’últim log que s’ha recuperat del 
servidor i a partir del qual es recuperaran els nous. 

Retorna l’identificador de l’últim log generat i un llistat de tots els logs que 
s’han produït al servidor. Els paràmetres del log són:  id, action, user, object, 
list, parameters i date. On action és l’acció que s’ha dit a terme (per 
exemple: newList, buy, editElement...), user és l’usuari que ha fet aquesta 
acció, object és l’identificador únic de l’objecte sobre el que s’ha fet l’acció, 
list és l’identificador únic de la llista a on s’ha fet l’acció, date és la data a la 
qual s’ha fet l’acció i parameters és el llistat dels paràmetres de la petició 
(per exemple: name, category...). 

§ Push (POST): Permet notificar al servidor els últims canvis que s’han 
produït, sense connexió, al terminal. Els paràmetres que accepta la petició 
són: 

o Log*: Un llistat de la representació en format JSON de tots els logs 
que ha fet l’usuari sense tenir connexió. 

Retorna un llistat que conté el resultat de l’operació de cada un dels logs 
amb els mateixos paràmetres d’una petició normal per a aquella acció. 

 

12.5.1.4 Remaining	
La direcció del servidor és: remaining.php. I accepta les següents opcions: 
§ Add (POST): Permet incorporar un remaining a la llista. Els paràmetres que 

accepta la petició són: 
o BarCode [=’’]: El codi de barres de l’element pare. 
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o Category [=0]: La categoria a la qual està associat l’element pare. 
o List*: La llista a la qual està associat el remaining. 
o Name*: És el nom que l’usuari ha entrat per l’element pare. 
o Price [=0]: És un número decimal que indica el preu de l’ítem pare. 
o Quantity [=’{“amount”:1,”size”:1,”unit”:”unit/s”}’]: És el JSON de 

l’objecte quantity associat a l’element pare. 
Retorna l’identificador únic que el servidor assocïa al remaining en el 
paràmetre ‘id’. 

§ Edit (POST): Permet editar (gastar) un remaining de la llista. Els paràmetres 
que accepta la petició són: 

o Id*: Identificador únic del remaining al que volem aplicar l’acció. 
o BarCode [=’’]: El codi de barres de l’element pare. 
o Category [=0]: La categoria a la qual està associat l’element pare. 
o List*: La llista a la qual està associat el remaining. 
o Name*: És el nom que l’usuari ha entrat per l’element pare. 
o Price [=0]: És un número decimal que indica el preu de l’ítem pare. 
o Quantity [=’{“amount”:1,”size”:1,”unit”:”units”}’]: És el JSON de 

l’objecte quantity associat a l’element pare. 
§ Delete (POST): Permet eliminar un remaining de la llista. Els paràmetres 

que accepta la petició són: 
o Id*: Identificador únic del remaining al que volem aplicar l’acció. 

 

12.5.1.5 User	
La direcció del servidor és: user.php. I accepta les següents opcions: 
§ Login (GET): Permet autentificar-se a l’aplicació i obrir una sessió al 

servidor. Els paràmetres que accepta la petició són: 
o Mail*: Correu associat a l’usuari. 
o Pass*: Hash de la contrasenya que ha introduït l’usuari a l’aplicació. 
o Token [=’’]: És l’identificador únic, proporcionat per Apple, del 

terminal per poder rebre push. Aquest token canvïa cada cop que 
s’esborra l’aplicació. 

Retorna l’identificador únic de l’usuari i una llista de tots els canvis que s’han 
produït al servidor des del log 0. Els atributs dels logs són els mateixos que 
s’han descrit anteriorment. 

§ Register (POST): Permet registrar un nou usuari a l’aplicació. Els 
paràmetres que accepta la petició són: 

o Mail*: El correu amb el que l’usuari es vol registrar a l’aplicació. 
o Pass*: Hash de la contrasenya que ha introduït l’usuari a l’aplicació. 
o Pass2*: Hash de la verificació de la contrasenya que ha introduït 

l’usuari a l’aplicació. 
o Token [=’’]: És l’identificador únic, proporcionat per Apple, del 

terminal per poder rebre push. 
Retorna l’identificador únic que el servidor ha associat al nou usuari. 
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12.5.2.	 Model	de	l’aplicació	
El model general consta d’una sèrie de classes que permeten ser esteses per 
poder concretar o millorar el funcionament de cada una depenent de les 
necessitats de l’aplicació que s’estigui desenvolupant. El diagrama de classes 
UML es mostra a la Figura 4. 
 
El retorn de les funcions es gestiona utilitzant les funcions de callBack per tal 
de permetre realitzar les accions de forma asíncrona (sobretot en el cas de les 
peticions al servidor). Aquest sistema permet executar el codi un cop se sap 
amb seguretat que tota l’operació s’ha realitzat i per tant es disposa de tota la 
informació actualitzada en el model.   
 
La base del model és la classe Application que controla totes les accions que 
es poden fer. Aquesta classe permet crear i autenticar usuaris; crear, eliminar i 
editar llistes i recuperar la informació sobre qualsevol llista (de la classe List) de 
la que disposi l’usuari. 
 
La classe List proporciona els mètodes per a la gestió de les llistes, és a dir, 
permet editar, crear i eliminar elements/ítems o remainings. Així com l’extensió 
d’aquesta (ShoppingList) que permet comprar ítems. 
 
Les connexions a la base de dades local estan centralitzades a la classe 
LocalCoreConnection, mentre que les peticions al servidor remot es troben a 
RemoteCoreConnection. Aquestes dues classes són gestionades des de 
CoreConnection que s’encarrega de tramitar les peticions a la base de dades 
local i al servidor remot. 
 
Per tal de poder realitzar l’aplicació de la llista de compra ha calgut 
personalitzar les classes generals per permetre al model gestionar la compra 
d’ítems. Per dur a terme aquesta tasca ha calgut estendre les següents 
classes. L’UML definitiu es pot veure a la Figura 5. 

- Element	à	Item: La classe Item conté la informació sobre la compra de 
l’ítem. Incorpora els atributs de bought, boughtBy i price, ja que és una 
implementació del protocol Facturable. 

- List	à	ShoppingList: Incorpora els mètodes per tal d’acceptar la compra 
d’ítems. A més permet accedir, de forma separada, als objectes 
comprats i als que encara no ho estan. 

- LocalCoreConnection	 à	 LocalCoreConnectionShoppingList: Incorpora 
els mètodes per gestionar la base de dades per als ítems. Cal estendre 
la classe per permetre desar la informació que incorporen els ítems. 

- RemoteCoreConnection	 à	 RemoteCoreConnectionShoppingList: 
S’estén pel mateix motiu que LocalCoreConnection, però pel costat del 
servidor. Permet gestionar l’intercanvi de dades dels ítems amb el 
servidor. 

- Application	 à	 ApplicationShoppingList: cal estendre la classe 
Application per modificar els elements de la classe CoreConnection 
perquè contingui les estencions de ShoppingList. 
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13. Implementació	

13.1.	 Casos	d’ús	
Per tal de poder explicar el funcionament del model d’una forma entenedora 
s’ha optat per fer-ho amb exemples. S’han agafat els mateixos casos d’ús (amb 
els mockups) de la memòria del company de treball45, Carles Cano, per la 
contraposició de la interacció de l’usuari amb l’aplicació i el que el model fa 
internament. 
De cada una de les funcions s’ha creat un diagrama de seqüència per tal de 
veure quin és el procés intern visualment i, a més a més, s’ha explicat 
resumidament el procés. 
 

13.1.1.	 Login	i	registre	
Cada cop que l’usuari obre l’aplicació es comprova si existeix informació d’un 
login previ (la base de dades de l’aplicació disposa de l’identificador únic de 
l’usuari) o no. En el cas que l’usuari ja estigui autenticat a l’aplicació es crida la 
funció ‘load’ del model, en cas contrari l’usuari té dues opcions: registrar-se 
(funció ’register’ del model) o autenticar-se (funció ‘login’ del model). 
El mockup és el que es mostra a la Figura 6. 
 
Tot seguit es detalla el funcionament de les funcions implicades en aquesta 
part de l’aplicació: 
 

Figura	5	-	Diagrama	de	classes	UML	simplificat	del	model	per	ShoppingList	
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§ Funció	 load: Aquesta funció, de la classe Application, s’encarrega de 
recuperar les dades de la base de dades local i carregar-les en memòria per 
poder operar amb elles al llarg de l’aplicació.  
El primer que fa és carregar la informació bàsica de configuració (el correu i 
l’identificador de l’usuari, el token del dispositiu i l’últim log rebut) desada a 
NSUserDefaults cridant un mètode de CoreLocalConnection. 

 

 
Després carrega tota la informació de la base de dades amb el mètode 
load() de CoreConnection. Aquest mètode primer recupera totes les llistes 
de l’aplicació i tots els logs pendents de ser enviats utilitzant els mètodes de 
la classe LocalCoreConnection loadLists() i loadLogs(), respectivament. 
Per cada una de les llistes retornades per loadLists() es carreguen les 
dades d’aquesta llista elements, usuaris i remainings amb les funcions de 
LocalCoreConnection, loadElements(listId), loadUsers(listId) i 
loadRemainings(listId) respectivament. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura	6	–	Vista	de	l’aplicació	en	cas	de	no	estar	autenticat	
Carles	Cano.	(2016).	Front-end	d’una	aplicació	de	gestió	d’estocs	distribuïda.	Manuscript	in	preparation.	

Figura	7	–	Diagrama	de	seqüència	simplificat	de	la	funció	Application.load()	
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§ Funció	login: Aquesta funció, de la classe Application, permet a un usuari ja 
registrat autenticar-se a l’aplicació per poder gestionar totes les llistes 
associades al seu compte. Aquesta funció necessita com a paràmetres el 
correu de l’usuari, el hash de la contrasenya i el token del dispositiu. 
 
L’aplicació crida la funció login de CoreConnection (que demana els 
mateixos paràmetres). CoreConnection es connecta amb el servidor amb la 
funció login de RemoteCoreConnection. Aquesta funció s’autentica amb el 
servidor i, en cas que les credencials siguin les correctes, descarrega tots 
els canvis del servidor (des del log amb identificador 0) així com la 
informació de l’usuari que s’ha autenticat (id i correu). 
 
En el cas que l’autenticació hagi estat correcte, Application crida a initBD de 
LocalCoreConnection per inicialitzar la base de dades de l’aplicació.  
Després, Application s’encarrega de parsejar els logs del servidor utilitzant 
el mètode solveLogs de la classe CoreLogManager. CoreLogManager itera 
sobre la llista de logs i els resol un a un reproduint l’acció en local.   
 

 
§ Funció	 register: Aquesta funció, de la classe Application, permet a un 

usuari registrar-se a l’aplicació per poder començar a utilitzar-la. La funció 
necessita els següents paràmetres: token del terminal, correu de l’usuari, 
contrasenya i repetició de la contrasenya. Application cridarà a la funció de 
CoreConnection que a l’hora invocarà la funció register de 
RemoteCoreConnection.  
 
En cas que el registre s’hagi pogut completar satisfactòriament Application 
inicialitzarà la base de dades amb initBD de la classe LocalCoreConnection.  

 
 

Figura	8	–	Diagrama	de	seqüència	simplificat	de	la	funció	Application.login()	
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13.1.2.	 La	llista	
El model permet recuperar els elements que estiguin 
presents a una llista a través d’aquesta. Permet distingir 
entre element i remaining. En el cas de tractar-se d’un 
ShoppingList permet també accedir als ítems que han 
estat marcats com a comprats. 
L’aplicació mostra totes les llistes en un menú 
desplegable a l’esquerra (tal com mostra la Figura 10) i 
permet a l’usuari seleccionar-ne una per visualitzar tots 
els seus elements.  
 
Per poder recuperar un diccionari de totes les llistes es 
pot accedir a l’atribut ‘lists’ de la classe Application i en 
cas de voler accedir a una llista en concret (coneixent el 
seu id) podem utilitzar la funció getList(id). 
 
Per accedir als remainings accedirem a la propietat 
‘remainings’ de la llista en qüestió. Aquesta propietat 
ens retornarà un diccionari (Id, Remaining) de tots els 
remainings de la llista. Si volem un remaining en concret podem accedir-hi amb 
getRemaining(id). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura	10	
Carles	Cano.	(2016).	Front-end	
d’una	aplicació	de	gestió	d’estocs	

distribuïda.	Manuscript	in	
preparation.	

Figura	9	–	Diagrama	de	seqüència	simplificat	de	la	funció	Application.register()	

Figura	11	–	Vista	dels	elements	d’una	llista.	
Carles	Cano.	(2016).	Front-end	d’una	aplicació	de	gestió	d’estocs	distribuïda.	Manuscript	in	preparation.	
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Per accedir als elements no comprats accedirem a la propietat ‘elements’ de la 
llista en qüestió. Aquesta propietat ens retornarà un diccionari (Id, Element) de 
tots els elements de la llista. Si volem un element en concret podem accedir-hi 
amb getElement(id). 
 
Per accedir als ítems comprats accedirem a la propietat ‘boughts’ de la llista 
en qüestió. Aquesta propietat ens retornarà un diccionari (Id, Item) de tots els 
ítems comprats de la llista. Si volem un ítem en concret podem accedir-hi amb 
getItem(id). 
 
En el cas que estiguéssim en una ShoppingList i volguéssim accedir a tots els 
ítems de la llista (comprats i no comprats) podem accedir a la propietat ‘all’ de 
la ShoppingList. El que fa es retornar un diccionari amb els valors de tots els 
ítems comprats i no comprats. 
 
Aquestes funcions són utilitzades per l’aplicació en les pantalles de gestió de la 
llista, que correspon a la Figura 11. 
 

13.1.3.	 Nova	llista	
Des del menú desplegable lateral (Figura 10) es 
permet a l’usuari crear noves llistes de la 
compra. Quan l’usuari prem ‘Nova llista’, s’obre 
una pàgina similar a la de la Figura 12 que li 
permet decidir el nom de la llista així com, 
també, escriure els correus dels usuaris als 
quals vol convidar. 
 
Per crear una nova llista, el controlador haurà 
d’invocar el mètode ‘addList’ de la classe 
Application en el qual se li passarà un objecte 
List que només contindrà el nom que ha 
introduït l’usuari.  
Per convidar els usuaris a la llista s’haurà de fer 
posteriorment a la seva creació. 
 
El mètode ‘addList’ d’Application invocarà el 
mètode amb el mateix nom de CoreConnection 
que, al seu torn, farà el mateix amb 
LocalCoreConnection i RemoteCoreConnection. 
Un cop el servidor hagi contestat amb l’identificador remot de la nova llista es 
retornarà el control de l’execució a la classe Application. Application i 
inicialitzarà els paràmetres bàsics de la nova llista. 
 

Figura	12	
Carles	Cano.	(2016).	Front-end	d’una	aplicació	
de	gestió	d’estocs	distribuïda.	Manuscript	in	

preparation.	
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Per convidar nous usuaris a la llista caldrà invocar el mètode ‘addUserByMail’ a 
la nova llista. Aquesta funció accepta com a paràmetre el correu de l’usuari (o 
una llista de correus) que volem convidar. Aquest mètode invocarà el mètode 
amb el mateix nom de CoreConnection que serà l’encarregat de cridar al 
mètode de RemoteCoreConnection per connectar-se al servidor i notificar que 
volem compartir la llista. El servidor comprovarà que el correu és correcte i, en 
aquest cas, l’afegirà a la llista i notificarà el nou usuari.  
Quan el servidor retorni la resposta sobre si ha pogut o no compartir la llista, 
CoreConnection, en cas afirmatiu, afegirà el nou usuari a la base de dades 
local amb el mètode ‘addUser’ de LocalCoreConnection.  

 

13.1.4.	 Afegir	ítem	
Per afegir un ítem a la llista caldrà estar a la vista de la 
llista i fer clic al botó en forma de +, que està situat a dalt 
a la dreta (Figura 11). Llavors s’obrirà una nova finestra 
(Figura 14) que permetrà introduir la informació bàsica 
d’un ítem: el nom, el preu, la quantitat, el codi de barres i 
la categoria.  
 
Podem introduir manualment el codi de barres o 
escanejar-ne un. A l’emplenar  el codi de barres es pot 
fer una petició al model perquè ens retorni tota la 
informació de l’objecte en qüestió si estar a la base de 
dades.  
La funció encarregada de dur a terme aquesta funció és 
‘getElementByBarCode’ de la classe Application. 
Internament crida la funció amb el mateix nom de la 

classe CoreConnection, que, primer, buscarà en la 
base de dades local per si ja havíem descarregat 

Figura	13	-	Diagrama	de	seqüència	simplificat	de	les	funcions	Application.addList()	i	
List.addUserByMail()	

Figura	14	
Carles	Cano.	(2016).	Front-end	d’una	aplicació	
de	gestió	d’estocs	distribuïda.	Manuscript	in	

preparation.	
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prèviament l’ítem. En cas de no trobar-lo farà una petició al servidor per tal de 
recuperar l’ítem amb aquest codi de barres, utilitzant la funció 
‘getElementByBarCode’ de RemoteCoreConnection.  
Quan tingui la resposta del servidor afegirà l’ítem a la base de dades local per 
poder-hi accedir de forma més ràpida en següents ocasions i sense gastar 
dades d’Internet.  
 
Un cop l’usuari ha clicat a ‘crear’ s’invoca el mètode ‘addElement’ de la llista 
actual. Aquest mètode requereix com a paràmetre un Element amb els atributs 
bàsics. ‘AddElement’ cridarà la funció amb mateix nom de la classe 
CoreConnection que, en primera instància, inclourà el nou element a la base de 
dades local i, després, notificarà el servidor del canvi que s’ha produït amb la 
funció ‘addElement’ de la classe RemoteCoreConnection. 

 

13.1.5.	 Comprar	
L’extensió del model general permet marcar (i desmarcar) com a comprat un 
ítem d’una llista. El mètode emplena els camps de l’ítem bought i boughtBy 
amb la data en què s’ha realitzat l’acció i amb l’identificador d’usuari, 
respectivament. En cas de desmarcar l’opció es deixaran els dos camps a 0.  
Per tant, si volem comprovar un ítem que ja ha estat comprat, només ens cal 
mirar si el contingut de bought és diferent de 0. 

 
La vista permet a l’usuari comprar un ítem de la llista  
si es troba dins dels objectes que encara resten per 
comprar, lliscant cap a la dreta (tal com es mostra en 
la Figura 16).  
 
Si ens hem equivocat comprant, existeix l’opció de 
desmarcar ítems comprats en la pestanya boughts de 
la llista. Aquesta opció, però, només es presenta le 
durant els primers 5 minuts des de la compra de l’ítem 
(a la Figura 17 es pot veure un ítem que fa menys de 

Figura	15	-	Diagrama	de	seqüència	simplificat	de	les	funcions	List.addElement()	i	
Application.getElementByBarCode()	

Figura	17	

Figura	16	
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5 minuts que ha estat comprat (“Un Altre ítem”) i un que  no es permet 
descomprar (“Un ítem”).  
 
Per retornar els objectes marcats com a comprats més ràpidament, 
ShoppingList té, internament, té dues llistes (dos diccionaris) que desen els 
ítems que han estat comprats en un i els que encara no han estat comprats en 
l’altre. D’aquesta manera quan es demanen els objectes comprats, 
ShoppingList, només ha de retornar la llista d’objectes comprats i no cal 
buscar-los en temps real dins de la llista més gran. 
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La funció encarregada de marcar un ítem com a comprat és buy (i unBuy) de la 
classe ShoppingList. El comportament de les dues funcions és idènticament 
igual, amb la diferència que unBuy fa les accions inverses a buy, per exemple: 
mentre que buy incorpora la data al camp bought, unBuy l’elimina. 
 
La funció crida el mètode amb el mateix nom de la classe CoreConnection que 
s’encarregarà de desar els canvis en local i de notificar-ho al servidor utilitzant 
la funció buy de LocalCoreConnection i RemoteCoreConnection 
respectivament. 
Un cop els canvis s’hagin desats a les respectives bases de dades List 
eliminarà (en cas de la funció buy) l’ítem de la llista d’elements i el col·locarà a 
la llista de boughts.  
 
A més, afegirà,automàticament un remaining amb la informació de l’ítem 
comprat, ja que considerem que si s’ha comprat un element, aquest passa a 
formar part del nostre estoc. Per realitzar aquesta operació invocarà la funció 
addRemaining de la seva mateixa classe. 

 

	

13.1.6.	 Afegir	remainig	
Aquesta funció es crida automàticament des de dintre el model, sense 
interacció directa amb l’usuari de l’aplicació.  
La funció, com hem explicat anteriorment, és cridada per la funció buy després 
de realitzar una compra correctament.  
 
AddRemaining rep com a paràmetre l’element a partir del qual volem generar el 
reamining, ja que un reaminig comparteix informació de l’element a partir del 
qual s’ha generat. La informació que comparteix és el codi de barres i el nom. A 
més a més, el primer cop que es fa un addReaminig d’un element es desa el 
preu i la quantitat de l’element. 
 
AddRemaining el primer que fa és buscar dins de la llista de remaining un 
reamining amb el mateix codi de barres o nom que l’element que volem 
convertit. En cas de tornar-lo, comprovarà que la seva quantitat tingui les 
mateixes unitats i llavors, només en aquest cas, sumarà les quantitats del 
remaining existent amb les de l’element que volem convertir, ja que considerem 
que es tracta del mateix remaining. En aquest cas, cridarà la funció 

Figura	18	-	Diagrama	de	seqüència	simplificat	de	la	funció	List.buy()	
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editRemaining de CoreConnection per actualitzar la quantitat restant d’aquest 
tant en local com en remot.  
 
En cas que alguna de les condicions anteriors no es compleixi, la funció afegirà 
un nou remaining a la llista amb els paràmetres de l’element que estem 
convertint. En aquest cas cridarà la funció addRemaining de CoreConnection 
per crear un remaining nou tant a la base de dades local com a la remota. 
 

 
Figura	19	-	Diagrama	de	seqüència	simplificat	de	la	funció	List.addRemaining()	

 
 

13.1.7.	 Gastar	remaining	
Els remainings són els objectes que tenim en estoc i que, per tant, coneixem la 
quantitat que ens queda de cada un d’ells. En un moment determinat podem 
gastar certa quantitat d’aquest estoc (per exemple gastem 2 metres de cable 
Ethernet). Aquesta acció ha de quedar reflectida a l’aplicació per permetre 
portar un control més acurat dels estocs que tenim. 
 
Segons el model, existeixen dues formes de fer-ho: editant el remaining i 
modificant-ne la quantitat (el mètode editRemaining de la classe List) o utilitzant 
el mètode burnRemaining de la classe List. 
El segon cas és com fer, internament, un editReamining amb la diferència que, 
externament, aquest acció és completament transparent. Per tant la funció que 
s’explicarà serà editRemaining. 
 
EditRemaining rep com a paràmetre un remaining complet (amb identificador). 
La funció busca el remaining amb el mateix identificador i substitueix la 
informació del vell per la que s’ha passat com a paràmetre.  
La funció comprova que la quantitat no sigui negativa i en cas que ho sigui la 
iguala a 0. En aquet cas, la funció no elimina directament el remaining ni 
incorpora un nou element a la llista de compra.  
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Actualment, en cas que un remaining arribi a la quantitat 0, es dóna l’opció a 
l’usuari d’eliminar-lo o no. En cas que l’elimini, el controlador cridarà la funció 
deleteRemaining de la classe List. 
Queda com a futura millora, l’opció de marcar si volem que un element 
s’autoincorpori a la llista de compra un cop s’han esgotat les existències o no. 
Llavors seria el controlador que, utilitzant el mètode remainingToItem de la 
classe List, podria incorporar un remaining gastat a la llista. 
 
 
 

14. Execució	i	proves	de	l’aplicació	
Tot seguit detallem un seguit de proves d’execució per il·lustrar el funcionament 
de l’aplicació i del model. En cada prova especifiquem la funció invocada pel 
controlador i les accions que aquesta desencadena. Després mostrem els logs 
proporcionats tant pel servidor com pel terminal mòbil que indiquen els 
paràmetres enviats/rebuts i les accions que es van duent a terme en tot 
moment.  

14.1.	 Afegir	ítem	(erroni)	
Per tal de poder veure quina és la reacció del servidor quan s’intenta afegir un 
ítem que té algun paràmetre incorrecte hem suprimit la validació de dades que 
fa el controlador al formulari. 
 
Per fer saltar l’error provarem d’incorporar un nou element amb el nom buit i 
amb preu 13. La categoria serà “Fruites i verdures” que la marquem de la roda 
de selecció. Posarem la quantitat 2x100g.  
Quan fem clic per modificar la quantitat s’obre un petit pop-up que ens deixa 
introduir l’amout (2), el size (100), seleccionem la unit a la roda (g) i fem clic a 
“OK”. Llavors la quantitat s’incorpora al requadre. 

 
El resultat abans d’enviar la petició és com el de 
la Figura 20. Per continuar amb l’acció d’afegir 
un ítem a la llista fem clic a “create”. Aquest 
botó farà que el controlador invoqui el mètode 
addElement de la classe List, fet que 
desencadenarà tota l’acció del model per crear 
un nou ítem, tant a la base de dades local com a 
la remota. 
 
Tal com s’ha explicat en el cas d’ús “Afegir 
ítem” de la pàgina 41, CoreConnectio es 

connecta al servidor a la pàgina element.php enviant una petició POST amb 
action=”add”. 

Figura	20 
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El servidor intenta validar tots els paràmetres, però quan arriba al nom observa 
que és incorrecte i genera un error “400 Bad Request” d’HTML.  
El terminal rep aquest error i mostra un avis a l’usuari informant que l’ítem ‘’no 
s’ha pogut crear correctament.  
 
Les figures 21 i 22 mostren el log generats pel terminal i pel servidor, 
respectivament. 

 
 

14.2.	 Afegir	ítem	(correcte)	
El funcionament és el mateix que en el cas anterior fins al moment de la 
validació en el servidor. En aquest cas el servidor validarà correctament el nom 
de l’ítem, per tant podrà continuar l’execució.  
Com que tots els paràmetres són correctes s’afegirà el nou ítem a la base de 
dades remota amb el mètode add de la classe ItemDAO. Després desarà un 
log que registra aquella acció, perquè els altres usuaris de la llista puguin 
reproduir-la de manera local, per mitjà del el mètode add de la classe LogDAO. 
 
Un cop s’ha generat correctament el log de servidor s’enviarà una petició push 
a tots els usuaris que comparteixen la llista perquè vegin que hi ha hagut un 
canvi a la llista i puguin actualitzar-la. 
Quan CoreConnection rebi el resultat del servidor actualitzarà l’identificador 
remot del nou ítem a la base de dades local. 
 
La Figura 23 i la Figura 24 mostren el log generats pel terminal i pel servidor, 
respectivament. 

Figura	21 Figura	22 

Figura	23 Figura	24 
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14.3.	 Comprar	
Un cop tenim un ítem incorporat a la llista el podem marcar com a comprat 
simplement desplaçant-lo cap a la dreta (com es mostra a la Figura 16 de la 
pàgina 42). Si el deixem anar passada la meitat de l’amplada de la pantalla 
l’ítem es comprarà. El controlador invocarà el mètode buy de la classe 
ShoppingList i li passarà l’ítem que acabem de desplaçar com a paràmetre. 
Llavors ShoppingList cridarà a CoreConnection que, en primer lloc, marcarà 
com a comprat l’ítem en local editant el camp bought i boughtBy de la base de 
dades. Després enviarà una petició a la pàgina element.php del servidor amb 
action=’buy’. 
El servidor comprova que l’ítem que estem comprant no hagi estat comprat 
anteriorment per algun altre usuari i que realment estigui a la llista compartida. 
Si totes les comprovacions són correctes marcarà com a comprat, l’ítem en 
remot, incorporarà l’acció com a log i notificarà les novetats a la resta d’usuaris 
de la llista. 
 
Després de marcar correctament com a comprat un ítem, el model afegirà un 
remaining a la llista amb la informació bàsica (nom, quantitat, categoria i preu) 
de l’ítem comprat. Això es farà amb el mètode addRemaining de la classe List 
que utilitzarà addRemaining de CoreConnection. CoreConnection crea el 
remaining en local i després ho notifica al servidor per la pàgina remaining.php.  
El servidor generarà un identificador únic pel nou remaining i el retornarà a 
l’aplicació. Aleshores el model desarà l’identificador remot a la base de dades 
local. 
 
La Figura 25 i la Figura 26 mostren el log generats pel terminal i pel servidor, 
respectivament. 

 
 
 
 
 
 

Figura	25 

Figura	26 



Universitat Politècnica de Catalunya  Oriol Campderrós Arís 

 49 

 

14.4.	 Afegir	ítem	+	comprar	(offline)	
Aquesta prova servirà per comprovar que les opcions offline encadenades de 
l’aplicació es resolen correctament. Per poder fer la prova d’execució es traurà 
Internet del terminal i es duran a terme dues accions que suposin encadenació, 
és a dir, que la segona depengui de l’identificador remot de la primera. Un cas 
d’encadenació pot ser afegir un nou ítem i comprar-lo posteriorment, ja que el 
servidor requereix de l’identificador únic remot per tal de processar 
correctament una compra.  
 
L’acció afegir ítem es desenvolupa localment igual que en els casos anteriors, 
però es diferencia a l’hora de notificar l’acció al servidor. Quan CoreConnection 
intenta enviar l’acció de crear un nou ítem detecta que no hi ha connexió a la 
xarxa, per tant el que farà serà afegir un nou log local amb els paràmetres que 
s’anaven a enviar al servidor juntament amb l’altra informació de l’acció i el 
desarà a la base de dades local.  
 
Quan l’usuari desplaci el nou objecte per tal de comprar-lo, el model intentarà 
enviar la petició, però detectarà, un altre cop, que no es disposa de connexió a 
la xarxa i crearà un nou log. En aquest nou log en el camp de l’identificador de 
l’ítem que s’ha comprat figurarà el local juntament amb un flag (amb valor) que 
indicarà que es tracta d’un identificador local. 
 
En aquest moment la taula log de la base de dades local té l’aspecte de la 
Figura 27, mentre que els logs pel terminal els podem veure a la Figura 28. 

 
Un cop hem arribat aquí tornem a connectar el terminal 
a Internet, perquè pugui notificar al servidor aquests 
dos canvis. Quan el terminal detecti que disposa 
d’Internet enviarà una petició a la direcció log.php del 
servidor amb action=”push”. Aquesta petició contindrà 
els dos logs locals.  
El servidor processarà cada un dels logs per ordre de 
creació, és a dir, primer resoldrà el de crear un nou 
ítem i desarà la relació entre l’identificador local i el de 
servidor d’aquest, i després el de comprar. 

 
 

Una vegada ha processat els dos logs retornarà les respostes en un llistat. El 
terminal mirarà el resultat de cada un dels logs i actualitzarà l’identificador 

Figura	27	–	Estat	de	la	taula	logs	de	la	DB	local 

Figura	28 
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remot del nou ítem. En cas que s’hagués produït un error desfaria l’acció i la 
notificaria a l’usuari. 
 
La Figura 30 i la Figura 29 mostren els logs generats pel servidor i pel terminal, 
respectivament. 

 
 
 
 

15. Reutilització	del	model	de	dades	
Com hem explicat al principi d’aquest treball, l’objectiu és crear un model  de 
dades general que permeti, sense moltes modificacions, crear altres 
aplicacions on es pugui desenvolupar la dinàmica de control d’estocs.  
La primera implementació d’aquest model ha estat una llista de compra, ara es 
proposa una segona implementació teòrica, completament diferent a la primera 
però amb el mateix rerefons. 
 

Figura	29 

Figura	30 
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La segona implementació que es proposa és un “control d’estocs” aplicat a 
escoles, instituts i professors particulars. En aquesta aplicació, els professors 
podran incorporar els deures de la seva assignatura a una llista compartida 
amb els alumnes al mateix temps que aquests veuen tots els deures de la resta 
de matèries que tenen.  
Podran marcar com a fets els deures i rebran notificacions quan s’apropi la data 
de venciment d’aquests. No hi hauria una interrelació entre tasques i dates de 
presentació de cada un dels treballs, ja que el professor anirà incorporant els 
deures a mida que les diferents classes van arribant al temari, és a dir, que a 
principi de curs no hi hauria la llista de totes els deures que s’han de presentar 
durant el curs. 
 
Per poder desenvolupar l’aplicació caldria estendre la classe List per poder 
separar la informació que es gestiona en cas que l’usuari actiu de l’aplicació 
sigui un professor o un alumne.  
 
També caldria implementar els diferents rols de l’aplicació: alumne i professor. 
Això es faria fent una implementació de la classe User. Els professors podrien 
veure diferents classes i afegir deures i treballs a cada una d’elles. Els alumnes 
només podrien marcar com a fets (o no) un treball, així com, també, veure la 
llista de tots els deures i treballs de totes les assignatures a les quals estan 
matriculats.  
 
Per escenificar el comportament dels deures i treballs caldria fer una extensió 
de la classe Element, perquè permetés incorporar una descripció i imatges.  
 
I, per acabar, caldria estendre les classes de CoreConnection per permetre 
gestionar, a la base de dades, les novetats dels objectes.  
 
Com es pot veure, tenint el model general que s’ha desenvolupat en aquest 
treball, el volum de feina (per part del model) que suposa aquesta segona 
implementació d’un sistema de control d’estocs és molt baixa.  
El temps per desenvolupar el model per l’aplicació de control de deures i 
treballs ocuparia com a màxim un quart del temps invertit en l’actual projecte, 
per tan suposa una millora important. 
 
 
 
 

16. Conclusió	
El projecte ha estat tot un èxit, ja que s’ha aconseguit crear satisfactòriament 
un model general que permet l’extensió i facilita la feina per a futures 
aplicacions que requereixin solucionar un problema on es pugui aplicar un 
control d’estocs. Crec que s’han assolit els objectius plantejats inicialment. 
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Al haver estat un treball conjunt ens ha permès desenvolupar una aplicació 
més completa i de força envergadura, que té una sortida real al mercat 
d’aplicacions per iOS. La nostra intenció és penjar-la a l’AppStore i que estigui 
disponible per a Android en breu. L’experiència de fer el treball conjunt ha estat 
molt positiva, perquè ens ha permès unir dues parts de l’aplicació molt 
diferenciades entre si, com són el Model i la Vista.  
 
Utilitzar Trello per a la programació de les diferents tasques de cadascú ha 
estat una decisió encertada per evitar que ens quedéssim bloquejats en algun 
moment del projecte, així com la utilització de Git com a controlador de les 
versions del codi que ha facilitat enormement la integració de les dues parts. 
 
La prova de l’èxit és que hem pogut implementar una aplicació d’una llista de 
compra (que soluciona el problema de gestió d’estocs) i hem pogut plantejar 
una segona implementació, completament diferent, que implementant el model 
generat en aquest projecte es pot generar amb moltes menys hores de feina 
per part del programador. 
 
Ha estat un bonic viatge per totes les fases del desenvolupament d’una 
aplicació per a iOS que, a més a més, m’ha permès aprendre un nou 
llenguatge de programació fins ara desconegut per a mi: Swift. Ara també 
disposo de molts coneixements referents a tecnologies de persistència 
d’objectes i metodologies de treball que, inicialment, no tenia. 
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17. Annex	

17.1.	 Codi	del	servidor	

17.1.1.	 Les	funcions	

17.1.1.1 Element.php	
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17.1.1.2 List.php	

 

 
17.1.1.3 Log.php	
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17.1.1.4 Remaining.php	

 
17.1.1.5 User.php	
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17.1.2.	 Classes	controlador	servidor	

17.1.2.1 ElementController.php	
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17.1.2.2 ListController.php	
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17.1.2.3 LogController.php	
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17.1.2.4 RemainingControler.php	

 

 

 



Universitat Politècnica de Catalunya  Oriol Campderrós Arís 

 63 

17.1.3.	 Classes	

17.1.3.1 App.php	
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17.1.3.2 	

17.1.3.3 DAO.php	

 

 
17.1.3.4 FactoryDAO.php	
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17.1.3.5 PDOConnect.php	

 

17.1.3.6 Item.php	
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17.1.3.7 ItemDAO.php	
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17.1.3.8 Llista.php	
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17.1.3.9 LlistaDAO.php	

 

 

 



Universitat Politècnica de Catalunya  Oriol Campderrós Arís 

 69 

17.1.3.10 Log.php	
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17.1.3.11 LogDAO.php	
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17.1.3.12 UserLog.php	
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17.1.3.13 UserLogDAO.php	

 

 
 
 

17.1.3.14 Remaining.php	
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17.1.3.15 RemainingDAO.php	
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17.1.3.16 User.php	

 

 

17.1.3.17 UserDAO.php	
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17.2.	 Codi	de	l’aplicació	

17.2.1.	 Remaining.swift	
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17.2.2.	 Quantity.swift		
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17.2.3.	 ShoppingList.swift		
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17.2.4.	 CoreLog.swift		

 

17.2.5.	 CoreLogManager.swift		
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17.2.6.	 CoreLogManagerShoppingList.swift		
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17.2.7.	 Element.swift		

 

 

17.2.8.	 User.swift		
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17.2.9.	 CoreList.swift		
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17.2.10.	 Item.swift		
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17.2.11.	 Application.swift		
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17.2.12.	 ApplicationShoppingList.swift		

 



Universitat Politècnica de Catalunya  Oriol Campderrós Arís 

 89 

 

17.2.13.	 CoreConnection.swift		
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17.2.14.	 CoreConnectionShoppingList.swift		
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17.2.15.	 LocalCoreConnection.swift		
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17.2.16.	 LocalCoreConnectionShoppingList.swift		
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17.2.17.	 RemoteCoreConnection.swift	
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17.2.18.	 RemoteCoreConnectionShoppingList.swift		
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17.2.19.	 ElementTable.swift	

 

17.2.20.	 ItemTable.swift	
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17.2.21.	 ListTable.swift	
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