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Resum 

 
Avui en dia, existeix un elevat nombre de xarxes socials que s’adrecen a diferents 
públics. Si bé les més conegudes: Facebook i Twitter, s’adrecen al públic general, 
també és possible trobar-ne d’altres adreçades a grups concrets, com LinkedIn, que 
s’adreça a persones interessades en ampliar les seves relacions en el món laboral. 
 
En el present treball es presenta el procés de desenvolupament d’una xarxa social 
dirigida al públic de l’àmbit musical, la qual permeti establir relacions entre músics amb 
la finalitat de formar un grup i a més, proporcionar una plataforma de promoció per als 
artistes.  Així doncs, es pot veure l’evolució de la idea fins a la implementació d’un 
prototip funcional, tot passant per les diferents etapes de l’enginyeria del software: des 
de l’estudi de l’estat de l’art a les proves amb usuaris, passant per l’enginyeria de 
requeriments, el disseny tècnic o el desenvolupament.  
 
Finalment, es presenta una reflexió sobre la feina feta i les decisions preses durant el 
transcurs del projecte. A més, es presenten una sèrie de propostes per tal d’ampliar i 
millorar la plataforma que abasten diferents àmbits com l’aprenentatge automàtic o el 
màrqueting. 
 
 
 

Resumen 

 
Actualmente, existe un gran numero de redes sociales dirigidas a diferentes tipos de 
publico. Twitter i Facebook, las mas conocidas, no se dirigen a un tipo de publico 
determinado, aunque sin embargo existen algunas que si lo hacen, como LinkedIn, 
dirigida a las personas que quieren ampliar sus relaciones en el mundo laboral. 
 
En el presente trabajo se presenta el proceso de desarrollo de una red social dirigida al 
sector musical, que permita establecer relaciones entre músicos con la finalidad de 
formar un nuevo grupo i que pueda usarse como plataforma de promoción. De esta 
forma, puede verse la evolución de la idea hasta la implementación de un prototipo 
funcional, pasando por las diferentes etapas de la ingeniería del software: empezando 
por el estudio del estado del arte y finalizando con las pruebas con usuarios pasando por 
la ingeniería de requerimientos, el diseño técnico o el desarrollo. 
 
Para terminar, se presenta una reflexión sobre el Trabajo realizado y las decisiones 
tomadas durante el trascurso del proyecto, Además, se presentan diferentes propuestas 
que tienen como fin ampliar y mejorar la plataforma que abarcan diferentes ámbitos 
como el aprendizaje automático o el márquetin.  
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Abstract 

Nowadays, there are a wide variety of social networks targeted to a diversity of users. 
Facebook and Twitter, the most well known social networks, do not have a user 
prototype. Others, such LinkedIn, are targeted to a specific kind of user; in this case the 
ones who want to expand its relationships in the labour world. 
 
This project, shows the development of a musical social network, that allows users to 
know other musicians so new bands can be formed. In addition, it can be a promotional 
tool. Through this work the evolution from the idea to a functional prototype can be 
seen, going trough the different software engineering stages. 
 
As a conclusion, there is a critical reflection about the different decisions taken trough 
the development. Furthermore, with the purpose of expanding and improving the 
platform some future work proposals on different areas, such machine learning or 
marketing, can be found. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1  Introducció 
 
En el present treball es pretén crear una aplicació tipus xarxa social orientada a músics 
mitjançant la qual puguin posar-se en contacte amb altres músics amb la finalitat de 
formar nous grups o quedar per tocar. Tradicionalment, la majoria de músics han 
contactat els uns amb els altres mitjançant amistats en comú o taulells d’anuncis a locals 
d’assaig, botigues de discs o d’instruments musicals o bé als centres educatius. 
Actualment, les noves tecnologies han proporcionat noves formes de contacte entre 
músics, com per exemple xarxes socials musicals com SoundCloud o Kompoz a més de 
la possibilitat que ofereixen els grups de Facebook. 
 
SoundCloud permet compartir cançons pròpies, contactar amb fans o altres artistes i a 
més pot usar-se  com eina de promoció. D’altra banda, Kompoz i Splice impulsen la 
col·laboració entre músics de qualsevol part del món. Aquest tipus de xarxa però, 
descuida el músic que per qualsevol motiu encara no té un projecte muntat, aquell que 
vol contactar altres músics en la seva mateixa situació. 
 
Per tant, en la nova xarxa social es pretén donar cabuda a aquests músics, ja siguin 
principiants o veterans, que vulguin posar-se en contacte amb altres per començar nous 
projectes o simplement per reunir-se i tocar un dia qualsevol a partir dels gustos 
musicals i els instruments que es necessitin per al nou projecte. 
 
A més de músics, a l’aplicació també hi haurà lloc per als grups, juntament amb 
botigues, locals d’assaig i locals d’oci. D’aquesta forma es vol facilitar la relació entre 
músics i negocis per a donar peu a l’organització de concerts i esdeveniments 
mitjançant els quals els músics puguin donar-se a conèixer. 
 
D’alguna forma, es podria dir que dins el món de la música la forma tradicional de 
contactar entre persones ha tingut a veure amb la Teoria dels Sis graus de separació. 
Aquesta teoria, proposada per l’escriptor Frigyes Karinthy en un conte anomenat 
“Chains”, diu que tota persona està connectada a qualsevol altra a través d’un camí de 
no més de 5 punts intermedis. En l’aplicació es busca rompre amb això i es vol 
permetre als músics contactar amb gent més enllà dels seus coneguts. Per aquest motiu 
es proposa que a més de la cerca per nom, es pugui buscar per influències i per 
instruments o bé per estils musicals. Aquest mode de cerca vendria a substituir el 
“busco baixista i bateria per a muntar grup amb influències de Pink Floyd” que es pot 
veure en molts cartells d’anuncis per a formar grups, donant la possibilitat a l’interessat 
de contactar només amb el músics que s’adaptin al perfil que busca. 
 
Un cop trobat l’altre usuari serà possible entrar al seu perfil i veure els diferents 
instruments que toca i els grups que considera que són les seves influències. Si s’està 
interessant en contactar-lo es pot enviar una sol·licitud d’amistat i un cop acceptada es 
pot deixar un post en el seu perfil. De forma similar a altres xarxes socials, els posts 
podran contenir material multimèdia a més de text. En el perfil també és possible 
consultar els instruments i les influències de cada usuari. 
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A més de tenir un perfil propi, els usuaris tindran accés al Timeline, un lloc on poder 
veure els últims posts dels usuaris que tenen com amics. De la mateixa manera, també 
hi haurà un apartat on es poden observar els diferents esdeveniments organitzats per els 
usuaris de la comunitat, així com indicar-hi l’assistència de l’usuari. A més, també 
estarà permès crear i editar esdeveniments, cancel·lar-los, convidar-hi usuaris i 
compartir-los en els murs dels altres de forma que es pugui donar visibilitat a 
l’esdeveniment. 
 
1.2 Objectius 
 
L’objecte final d’aquest treball és dissenyar i desenvolupar un prototip de xarxa social, 
orientada a dispositius iOS, decisió que serà justificada posteriorment, a partir dels 
principals punts de l’enginyeria de software i tenint en compte la interoperabilitat entre 
plataformes que pugui donar-se en un futur. Amb això es pretén explotar les 
competències adquirides durant el grau,  des de la capacitat d’anàlisis a les 
competències tècniques de programació (juntament amb l’adquisició de nous 
coneixements com són el llenguatge Objective C, l’entorn iOS i el framework PHP 
Laravel) passant per la gestió de projectes, el disseny de bases de dades o l’enginyeria 
del software i així poder fer un desenvolupament des de zero. Aquesta meta principal 
pot desglossar-se en els objectius que segueixen: 
 

• Dissenyar una arquitectura 
• Obtenir un prototip funcional 
• Obtenir opinions sobre la funcionalitat i l’experiència d’usuari 
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2. ANÀLISI 

2.1.  Introducció 
 
Per tal de crear una nova xarxa social orientada al sector musical, és necessari conèixer 
l’estat de l’art en matèria de xarxes socials: saber quines són i com funcionen les 
plataformes similars adreçades al sector musical i les xarxes socials més influents com 
Facebook i Twitter. A més de la informació tècnica també és important entendre el seu 
flux d’ús i funcionalitats que ofereixen així com a quin tipus d’usuari s’adreça per tal de 
veure quin impacte pot tenir com a competència del nou producte. 
 
Un cop fet aquest anàlisi de l’estat de l’art, serà el moment de veure la percepció que 
poden tenir els usuaris de la xarxa social a dissenyar, així com estudiar el sistema 
operatiu més adequat per a desenvolupar.  També s’analitzaran diverses plataformes de 
publicitat per tal de monetitzar l’aplicació, a més de com es tractaran les dades 
personals i finalitzant amb el cost del projecte. 
 
A continuació es presenten serveis similars, els quals fomenten la relació i col·laboració 
entre els diferents músics i artistes. Així, queden exclosos serveis d’streaming o que 
s’enfoquin a promoció, com SoundCloud o Bandcamp1, tot i que s’hi troba una 
excepció: Myspace, degut a la importància que va tenir en la comunitat de músics 
 
2.2. Estat de l’art 
 
Com s’ha esmentat abans, és important conèixer les plataformes similars per a saber 
com són i intentar no repetir errors d’altres. Aquest anàlisi pot servir per afegir o treure 
funcionalitats depenent de la repercussió que hagin tingut en el passat. 
 

a) Myspace      
Fig. 1. Logotip de Myspace 

Myspace és una xarxa social que va gaudir de certa popularitat entre l’escena musical 
entre 2006 i 2009. La major part dels seus usuaris eren grups que volien donar-se a 
conèixer, tenir un lloc on informar als seguidors de concerts i deixar escoltar la seva 
música. Tot i estar adreçat a reforçar la comunicació artista-públic, la majoria dels seus 
membres eren grups i artistes. Hi havia pocs perfils personals, ja que el registre no era 
un requisit per poder veure la informació dels artistes, cosa que afavoria la comunicació 
entre grups ja que donava la possibilitat de deixar comentaris en els perfils, 
característica que s’usava per a publicitat esdeveniments comentant-ho a altres artistes. 
Va funcionar molt bé com a eina de promoció, però no com a xarxa social. 

Al gener de 2013, es rellança reformat per complet. Segueixen existint els perfils, la 
majoria abandonats o creats per grans discogràfiques on només s’ofereix informació 
d’artistes similars. En la nova versió es permet seleccionar entre diversos tipus de perfil. 
S’hi segueixen trobant el perfil per a artistes, amb algunes característiques especials 
com els membres del grup, discogràfica, representant, etc. i en trobem d’altres tipus 
                                                
1 https://bandcamp.com 
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com el de Developer, que no difereix en res a un perfil normal. Amb aquesta renovació 
Myspace es converteix en un portal de noticies on es permet escoltar música dels 
artistes que en son membres i relacionar-se amb altres usuaris. Contrastant amb 
l’anterior versió, els perfils són minimalistes, perden-t’hi quasi totes les opcions de 
personalització que estaven a l’abast de l’usuari. També es prescindeix de la secció de 
comentaris, cosa que fa que els artistes no puguin relacionar-se entre ells o amb el 
públic si no és de forma privada.  

b) ReverbNation               
Fig. 2. Logotip de ReverbNation 

 
ReverbNation presenta diverses opcions d’inscripció depenent del que un busqui. D’una 
banda, ofereix als artistes la possibilitat de donar-se a conèixer, rebre opinions dels fans 
i anunciar concerts entre d’altres de forma gratuïta (hi ha una opció premium amb més 
característiques). Per als fans, també ofereixen la possibilitat de descobrir nous artistes i 
opinar sobre ells de forma gratuïta. Fins aquí veiem que ReverbNation és molt similar a 
Myspace, però on radica el seu gran avantatge competitiu és que permet registrar-se a 
professionals de l’industria (programadors de ràdio, promotors de festival, bloggers) 
que poden estar interessats en conèixer i contactar artistes a més de poder promocionar 
esdeveniments. D’altra banda també permeten registrar-se a sales de concerts que poden 
tenir perfil propi per promocionar-se i descobrir artistes per a muntar concerts. Per 
últim, permet a les discogràfiques tenir un perfil propi, gestionar els perfils dels artistes 
a qui representen, així com promocionar-los.  

ReverbNation ofereix una potent eina amb la qual els grups poden donar-se a conèixer i 
impulsar la seva carrera, però no es centra en donar suport a músics individuals que 
volen contactar amb altres per iniciar un nou projecte. 

 

c) Kompoz            
Fig. 3. Logotip de Kompoz 

Kompoz és l’opció més semblant al tipus de xarxa que es vol muntar. En aquest cas, a 
diferencia de ReverbNation si que es produeix comunicació músic-músic amb la 
finalitat de compondre cançons de forma col·laborativa amb gent d’arreu del món que 
un cop acabades es poden posar a la venda. A partir d’això es podrien formar grups si 
coincidissin músics de la mateixa ciutat o de regions properes. El model de negoci es 
basa en incrementar el numero de col·laboracions (cançons) que l’usuari pot iniciar a 
més de que com més es paga més part de benefici s’emporta l’usuari al vendre un tema. 
Com a inconvenients hi trobem l’elevat preu (50$ anuals per a la modalitat PLUS i 
200$ per a la modalitat PRO que com a avantatge real només incrementen un 10% i 
20% el benefici que l’usuari pot treure a les cançons) i la necessitat de material i 
coneixements per poder gravar les col·laboracions. 
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d) Twitter          
Fig. 4. Logotip de Twitter 

Tot i no tenir relació amb la música de forma directa, creada al 2006 Twitter va suposar 
una revolució en la forma en que la gent es relacionava. Twitter permet als usuaris 
llançar missatges de no més de 140 caràcters de forma pública. Així, qualsevol usuari 
pot veure els missatges dels altres. Twitter processa aquests missatges i permet veure de 
forma ràpida els temes sobre els quals s’està parlant (Trending topics) a més d’oferir a 
l’usuari tweets rellevants publicats dins la xarxa de persones a qui segueix en el seu 
Timeline. En els últims anys ha integrat publicitat que es pot adreçar al tipus d’usuari 
que l’anunciant vulgui i a més ho fa de forma nativa i transparent per a l’usuari, 
mostrant la publicitat com si es tractés d’un tweet més, conegut com Tweet patrocinat. 
 
A mesura que s’ha popularitzat, actualment compta amb 302 milions d’usuaris actius 
mensuals2, Twitter ha afrontat més demanda a tots els nivells: Més cerques per segon, 
més dades a emmagatzemar i també servir a un major nombre de clients de tercers a 
temps real i amb la menor latència possible. 
 

e) Facebook           
Fig. 5. Logotip de Facebook 

Facebook és la xarxa social que més impacte ha tingut i la que més ha contribuït a 
popularitzar les xarxes socials. Segons dades de la pròpia companyia durant el març de 
2015 va comptar amb 1.44 mils de milions d’usuaris mensuals actius.3 A Facebook tot 
usuari disposa d’un perfil on s’hi troba un mur on els altres usuaris poden deixar-hi 
missatges i contingut multimèdia. A més del mur, al perfil també s’hi troba accés a les 
fotografies de l’usuari i a altra informació de caràcter més privat. A mesura que ha anat 
creixent Facebook també ha donat suport a perfils per empreses, que poden anunciar-se 
dirigint a qui ha d’adreçar-se aquesta publicitat. Facebook també relaciona als usuaris 
segons els seus gustos i preferències, ja que els usuaris poden fer Like a les fanpage de 
diverses marques, productes, grups musicals i fins i tot llibres. D’aquesta manera, les 
empreses poden recol·lectar dades sobre els seus clients i usar-les per a millorar altres 
processos com la percepció de marca o fer millors campanyes de màrqueting. 
 
 

                                                

2«About Twitter, Inc.», About Twitter, 2015. [En línia]. Disponible a: https://about.twitter.com/company. 
[Accedit: 05-abr-2015]. 

3«Company Info», Facebook Newsroom. [En línia]. Disponible a: http://newsroom.fb.com/company-
info/. [Accedit: 02-maig-2015]. 
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 Després de ser uns dels gegants de la música, regnant entre 2006 i 2009, Myspace va 
sucumbir davant la popularització de Facebook. Moltes altres xarxes socials han seguit 
el mateix camí però tot i això sorgeixen noves propostes com LinkedIn o Tinder 
adreçades a un públic concret com fan ReverbNation i Kompoz amb el sector musical, 
en lloc d’adreçar-se a un públic general. D’aquí s’extreu que un factor d’èxit pot ser 
adreçar-se a un públic concret cobrint unes certes necessitats no cobertes, com es pretén 
amb el present projecte. 
 
                    
 
2.3 Estudi de viabilitat 
 
Abans d’iniciar el projecte, cal conèixer quin interès pot generar l’aplicació entre els 
possibles usuaris i veure quina percepció en tenen. També és necessari saber a quin 
tipus de públic adreçar-la així com conèixer els sistemes operatius que utilitzen per tal 
d’arribar al màxim d’usuaris possibles. Amb aquest objectiu s’ha procedit a enquestar a 
persones que tinguin relació amb el món de la música, ja que aquest tipus d’usuari és el 
públic al qual es dirigeix l’aplicació. 
 
L’enquesta, que pot trobar-se a l’annex, pretén esbrinar la trajectòria musical, com s’ha 
posat en contacte amb altres músics i els sistemes operatius que s’utilitzen per a poder 
elaborar un perfil d’usuari objectiu. 
 
S’han enquestat 18 persones, totes elles toquen instruments. Tot i no ser un numero 
elevat es tracta d’una mostra cuidada ja que es tracta de potencials usuaris de 
l’aplicació. En cap moment s’ha mencionat el propòsit final d’aquest estudi, ja que 
podria esbiaixar els resultats (únicament s’ha mencionat que es tracta d’un treball per a 
la universitat, sense esmentar que es tracta d’un Treball Final de Grau). 

Tot i que tots els enquestats toquen instruments, observem que no tots han tocat o 
toquen en un grup (toquen o han tocat un 72% dels enquestats). S’observa que gairebé́ 
tots els que han tocat o toquen tenen interès per formar nous grups (un 67%), només 
trobem quatre casos on no hi ha interès per formar una nova banda. Aquests casos, 
podrien tractar-se de músics professionals que ja tenen els seus grups. Un altre cas 
particular són les persones que no han tocat mai en un grup i que tampoc tenen intenció́ 
de fer-ho, es tractaria de persones que toquen un instrument per gust, sense interès per 
mostrar el seu art. Tot i això, la proposta els hi ha semblat interessant.  

 
Fig. 6. Percentatge de persones enquestades 

que toquen o han tocat en un grup 
Fig. 7. Percentatge d’enquestats que té intenció 

de formar un nou grup 

En quan a com s’han posat en contacte amb altres músics, es pot observar que la 
majoria ho han fet mitjançant amics i coneguts o bé en l’entorn d’una tenda de música o 
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assistint a classes, ja sigui parlant amb els responsables, coneixent gent o posant anuncis 
a un taulell.  

Si es pregunta per la utilitat que podria tenir l’aplicació trobem que la majoria (un 39%) 
pensa que pot tenir una utilitat considerable, mentre que un 28% pensa que seria 
d’utilitat normal. D’altra banda, 2 persones (16%) troben que seria de baixa utilitat. 
Extraient la mitjana, s’obté un interès de 3.67, 0.67 per sobre de la mitjana.     

 
Fig. 8. Interès generat per l'aplicació en una escala de 1 a 5 

Donada l’edat dels qui troben que tindria baixa utilitat es pot deduir que són persones 
majors, que ja han tocat en bandes i que per tant tenen una xarxa d’amics amb afinitat 
per la música. D’aquí es podria deduir que el públic objectiu és un públic jove (entre 14 
i 25 anys, edats on la gent té més interès per formar un grup) i que no sigui músic 
professional.  

La mitjana d’edat és de 23.72 anys, motivada principalment per l’edat dels enquestats i 
dels seus coneguts, a qui han pogut passar el qüestionari. Com s’ha esmentat abans 
l’aplicació seria més efectiva adreçant-se a un mercat més juvenil, incloent també als 
universitaris. 

   

Fig. 9. Edat dels enquestats 

 

En referència al sistema operatiu trobem que Android s’imposa a iOS (78% sobre 22%). 
Tot i això, segons un estudi de Kantar Worldpanel ComTech, a l’abril de 2014 Android 
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havia perdut un 5.9% de quota de mercat a Espanya, mentre que iOS havia guanyat un 
3.9% comparant dades d’abril de 2013. 

 
Fig. 10. Distribució del sistema operatiu entre els enquestats 

 
2.4. Estudi sobre plataformes mòbils 
 
Un altre punt fonamental abans de començar el desenvolupament és saber per quin 
sistema operatiu és més adequat fer-ho. Actualment, a més d’Android (Google) i iOS 
(Apple), que són els dos més coneguts també hi trobem altres variants d’Android (Fire 
OS d’Amazon o MIUI de Xiaomi) , Windows Phone (Microsoft), Firefox OS (Mozilla), 
Tizen (Samsung) o  Ubuntu Touch OS (Canonical).   
 
A continuació s’analitzaran diferents aspectes de les plataformes Android i iOS per tal 
de veure quina és millor per iniciar un desenvolupament. No es tenen en compte altres 
plataformes com les esmentades anteriorment degut a la seva baixa quota de mercat (La 
que més en té a Europa és Windows Phone, amb un 5% segons StatCounter).  

a) Quota de mercat 
 

 

Fig. 11. Quota de mercat dels principals sistemes operatius mòbils a Europa. [1]  
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Segons dades de StatCounter, que poden veure’s a la Fig. 11, a l’últim trimestre de 2012 
Android va començar a superar la quota de mercat d’iOS en smartphones, que ja es 
trobava en descens i actualment es troben 60%-30% a favor d’Android (el 10% restant 
és de Windows, amb un 5%, i altres plataformes). En tablets, Apple ostenta un 70% del 
mercat, mentre que Android té poc menys del 30%. El descens de la quota de mercat 
dels dispositius iOS es deu a l’extens catàleg de dispositius Android, i per tant una alta 
variància en els preus, cosa que permet al públic obtenir terminals a preus assequibles, 
si es compara amb els preus dels dispositius d’Apple. Tot i això, Bloomberg apunta a 
que usuaris d’Android migraran a iOS amb motiu de l’augment de la mida de la pantalla 
en els nous iPhone 6 i iPhone 6 plus, punt que els usuaris consideraven negativament a 
l’hora de decidir quin tipus de dispositiu comprar.[2] 

D’aquestes xifres inferim que el nombre d’usuaris és major en sistemes Android que 
iOS.  

 

b) Marketplaces: Número d’aplicacions i descàrregues 

 

Fig. 12. Numero d’aplicacions disponibles a les principals stores al juliol de 2014.[3] 

En la Fig. 12 es pot observar com actualment la diferencia en quan a numero 
d’aplicacions en els marketplaces de les plataformes que s’estan analitzant és petita 
(100.000 aplicacions) tot i això s’ha de tenir en compte que les polítiques de revisió 
d’aplicacions d’Android són menys restrictives i que s’hi troben més aplicacions de 
baixa utilitat, Apple en canvi és més restrictiva a l’hora de filtrar les aplicacions que són 
acceptades a l’Apple iTunes App Store (en endavant App Store), per així poder 
proporcionar un producte amb la qualitat que l’usuari espera. A més, el fet de que l’App 
Store tingui menys aplicacions podria resultar un avantatge, ja que hi hauria menys 
competència.  
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Fig. 13. Número de descàrregues acumulades de l’App Store de juny de 2008 a octubre de 2014 (en 

bilions americans). [4] 

 

 

Fig. 14. Número de descàrregues acumulades de la Google Play Store fins a juliol de 2013 (en bilions 
americans). [5] 

En quan a descàrregues, observem que al maig de 2013 (últim registre que es disposa 
dels dos marketplaces) s’havien descarregat un total de 50 bilions americans (50000 
milions) d’aplicacions per a iOS mentre que en Android eren 48 bilions americans 
(48000 milions) per tant observem que els usuaris d’iOS descarreguen més que els 
d’Android.  

Segons Benedict Evans, els usuaris d’iOS tenen més tendència a descarregar aplicacions 
de pagament que els usuaris d’Android. S’estima que Apple va pagar als seus 
desenvolupadors 10 bilions americans de dòlars, mentre que Google va pagar-ne la 
meitat. Per tant, tenint en compte que Android té més quota de mercat i per tant més 
usuaris que iOS, l’ingrés mitjà per usuari o ARPU (average revenue per user) 
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d’Android és aproximadament un quart del d’iOS. [6] 

c) Engagement 
Segons Forbes i un estudi fet per Localytics, els usuaris d’Android presenten una 
retenció major que els d’iOS, segons l’estudi degut al major consum d’aplicacions que 
fan els usuaris de dispositius d’Apple (raó que donada la poca diferencia de 
descarregues totals no té gaire sentit) i a la mida de la pantalla, punt on Android ofereix 
major varietat. [7]  

d) Publicitat 
Un punt que també cal d’analitzar és els ingressos per publicitat que ofereixen les dues 
plataformes. Cal esmentar, que ja sigui usant iAds o Google Mobile Ads les 
companyies es queden un 30% dels guanys.  

 

Taula 1. Tràfic i ingressos generats en publicitat per diverses plataformes. [8] 

Si comparem el percentatge de tràfic de publicitat entre les dues plataformes veiem que 
en un any la tendència s’ha creuat, tal i com va passar fa uns anys amb la quota de 
mercat. En l’últim trimestre de 2013, iOS representava un 43.39% del tràfic de 
publicitat mentre que Android suposava un 37.71% d’aquest. Actualment, és Android 
qui lidera el tràfic, amb un 57,64%, mentre que iOS descendeix fins al 30.20%. Malgrat 
tot, observem el mateix comportament descrit abans: amb una menor base d’usuaris i de 
tràfic de publicitat, iOS genera el 51.20% del total d’ingressos per publicitat mentre que 
Android només en genera un 41.79%. 

e) Fragmentació 
• Fragmentació segons Sistema Operatiu 

Un altre punt d’impacte és la fragmentació que té cada sistema operatiu i quines 
conseqüències implica.  
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Fig. 15. Fragmentació de les versions d’Android usades en dispositius mòbils. [9] 

Segons dades de Google extretes el 4 de maig de 2015, podem veure com la versió més 
usada és Android KitKat (39.8%). A aquesta la segueix Jelly Bean, versió que compren 
la 4.1.x, 4.2.x (que predomina sobre les altres amb un 18.1% i va ser llançada al juliol 
de 2013)i la 4.3 sumant entre totes el 39.2%. Només un 9.7% dels usuaris d’Android 
usa l’última versió del sistema, Android Lollipop, llançada al mercat l’octubre de 2014.  

Aquesta alta fragmentació es deu a l’elevat nombre de fabricants de dispositius que 
corren aquest sistema operatiu i que alguns fabricants i operadors no permeten 
actualitzar el sistema. 

 

Fig. 16. Fragmentació de les versions d’iOS usades en dispositius mòbils. [10] 

Si es comparen les dades d’iOS proporcionades per Apple basades en la App Store i 
actualitzades el 27 d’abril de 2015 i les proporcionades per Google introduïdes 
anteriorment, s’observa que al contrari que Android, els usuaris d’iOS adopten els nous 
sistemes ràpidament. En poc més de mig any iOS 8 ja és present al 81% de dispositius 
(el doble que la ultima versió d’Android i en 8 vegades menys temps). A més, així com 
amb Android trobem molta segmentació en quan a sistemes operatius antics, en iOS la 
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fragmentació és baixa, donat que un 43% dels dispositius utilitza iOS 7, i nomes un 5% 
versions anteriors.  

El fet de que l’usuari tingui l’últim sistema operatiu, proporciona accés a noves 
funcions, a més d’estabilitat i més temps de vida útil a l’aplicació (i per tant, millor 
experiència de l’usuari i major satisfacció del client), ja que desenvolupar sobre 
sistemes operatius antics, pot portar problemes de rendiment i estabilitat així com 
canvis en els frameworks i entorns de desenvolupament. 

 

• Fragmentació segons la pantalla 

Així com trobem fragmentació en els sistemes operatius, també existeix fragmentació 
en les mides de les pantalles i la densitat de píxels. 

 

Fig. 17. Fragmentació de pantalles segons mida i densitat de píxels en dispositius Android. [11] 

Igual que passa amb el sistema operatiu, la fragmentació és major en Android on tot i 
tenir diferents mides i densitats, cal mencionar que tot i que dos dispositius siguin hdpi, 
la densitat de píxels real pot variar. Això es deu al gran numero de diferents fabricants 
de dispositius Android. Podem observar que la majoria dels dispositius són de mida 
normal (entre 3 i 5 polzades) amb una densitat de píxels hdpi (high dots per inch, uns 
240 dpi o punts per polzada). [12] Aquesta fragmentació porta als desenvolupadors a 
haver d’adaptar diversos layouts per a cada tipus de pantalla.  

En iOS, al ser tots els dispositius fabricats sota les directrius d’Apple, existeixen només 
6 mides de pantalla (en el gràfic hi falten l’iPhone 6 i l’iPhone 6 plus, introduïts al 
mercat l’octubre de 2014) i tres tipus de densitat (normal, Retina i Retina HD), facilitant 
la tasca al desenvolupador.  
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Fig. 18. Comparació entre la varietat de mides de pantalla dels dispositius Android (esquerra) i dispositius 
iOS (dreta). [13] 

 

f) Conclusió 
Encara que Android superi a iOS en quota de mercat i nombre d’aplicacions 
disponibles, és iOS qui predomina en el número de descàrregues tot i tenir menys 
usuaris. A més, aquests tenen més tendència a descarregar aplicacions de pagament, 
cosa que fa que Apple tregui més benefici per usuari i d’aquesta forma pot destinar més 
diners als desenvolupadors tot i que en fidelització (engagement) sigui Android qui 
ofereix millors resultats, cosa que en la meva opinió, penso que podria deure’s a que les 
aplicacions no cobrien les necessitats que els usuaris tenien i per tant no varen complir 
les expectacions.  

Aquest mateix fet es produeix en publicitat: tenint menys tràfic per publicitat genera un 
10% més d‘ingressos (revenue) que Android, que també es reflecteix en més benefici 
per a la comunitat de desenvolupadors.  

A més, la ràpida adopció dels nous sistemes operatius així com la baixa fragmentació 
permet desenvolupar productes que puguin esprémer al màxim les característiques dels 
productes d’Apple i per tant, produir millors aplicacions i aconseguir major satisfacció 
de l’usuari final quan en faci ús. Finament, la menor variació en quan a pantalles fa que 
sigui més fàcil adaptar les aplicacions per als diferents dispositius, cosa que permetria 
una ràpida adaptació de l’aplicació i expansió al mercat de les tablets i nous dispositius 
que es puguin llançar en un futur.  

Per aquests motius, iOS és la plataforma adequada per al desenvolupament de 
l’aplicació.  

 

2.5. Proposta de model de negoci 
 
Per tal de poder cobrir les despeses que es generin es proposa un possible pla de negoci 
basat en publicitat. Aquest pla de monetització es composa de dues fases: La primera, la 
qual no requereix d’un nombre elevat d’usuaris, es basa en oferir publicitat de tercers de 
forma intercalada en els posts utilitzant serveis externs com els descrits en el següent 
apartat. 
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La segona fase, requereix d’un volum d’usuaris i informació considerable ja que es 
permetria als negocis oferir publicitat adreçada a un tipus d’usuari concret (utilitzant 
tècniques d’aprenentatge automàtic), com oferir ofertes de guitarres als músics que 
toquen aquest instruments. A més, també podria arribar-se a acords amb locals i bars de 
forma que oferissin promocions als usuaris a canvi de poder-se publicitar a la xarxa a un 
menor preu. 
 
2.6. Plataformes de publicitat 
 
Sense la profunditat necessària, degut a que el desenvolupament de l’aplicació encara 
no s’ha començat en aquest punt, i després de fer una cerca basada en opinions a fòrums 
i articles a blocs de desenvolupadors, a priori, es pot constatar que AdMob4, Flurry (que 
actualment forma part de Yahoo Mobile Developer Suite5) i iAd6, son algunes de les 
plataformes de publicitat per a mòbils emprades més freqüentment. 

D’aquestes les que més benefici donen són Flurry i AdMob. Tot i que, segons sembla 
un canvi en els algoritmes ha causat una forta baixada en el revenue que arriba als 
desenvolupadors via AdMob. 

 

Fig. 19. Logotip d'AdMob   Fig. 20. Logotip de Flurry 

D’una banda Google té una gran experiència en advertising i targeting, sembla de fàcil 
implementació i té una gran comunitat al darrera. Per l’altra banda, Flurry té un sistema 
de targeting basat en Personas (prototips d’usuaris caracteritzats segons dades de 
diferents usuaris reals recollides de forma anònima) i en Flurry Analytics, una potent 
eina capaç de segmentar als usuaris de l’aplicació segons diversos paràmetres a més 
d’oferir informes d’errors i seguir el traç de l’usuari dins l’aplicació. 

Buscant en fòrums d’opinió l’opció més recomanada és provar els dos proveïdors i 
observar quin genera més benefici i ofereix un millor targeting. El que sí sembla que 
pot oferir un valor al projecte és la inclusió de Flurry Analytics, ja que d’aquesta forma 
es podrà saber a quin públic enfocar la publicitat. 

 

Fig. 21. Banner 

 

En quan al tipus d’anunci, en trobem principalment de tres tipus: Banner (Fig. 21), 
interstitial (intercalat), pot veure’s un exemple a la Fig. 22, i vídeo. Per el tipus 
d’aplicació que es vol desenvolupar el millor és l’anunci de tipus banner ja que no 
                                                
4 https://www.google.com/admob/ 
5 https://developer.yahoo.com 
6 https://developer.apple.com/iad/ 



 

 16 

interfereix en el flux d’interacció de l’usuari així com podria fer-ho un anunci de tipus 
intercalat al passar d’una pantalla a una altra (aquest tipus d’anunci és més adequat per 
posar entre nivells d’un joc). Succeeix el mateix amb els anuncis de tipus vídeo, 
interrompen el flux d’interacció de l’usuari. A més d’aquests tipus d’anuncis 
tradicionals, s’ha de tenir en compte l’anomenat native advertising, consistent en 
integrar la publicitat dins el propi flux de l’aplicació tal i com fan Facebook i Twitter 
amb les publicacions i els tweets promocionats. La millor forma d’aconseguir-ho és fent 
als anunciants partícips de la xarxa permetent que publiquin els seus propis posts 
publicitaris. 

 

Fig. 22. Exemple de publicitat intercalada 
Després de valorar algunes de les plataformes més populars, es pot dividir la publicitat 
en dos grans tipus: la publicitat enfocada a monetització i l’enfocada a la captació 
d'usuaris. 

En el primer tipus hi trobem plataformes com Facebook Ads o Google AdWords 
aquests podrien usar-se per donar visibilitat a l’aplicació i captar nous usuaris 
posicionant-se a Google o sortint als anuncis de Facebook. Aquestes opcions són 
interessants si es disposa de web o pàgina de Facebook, tasques a fer com a treball 
futur. Com a millora d’aquestes plataformes s’hi troben eines com Google Tag 
Manager, que permet administrar etiquetes que són trossos de codi incrustat a 
l’aplicació (snippets) que proporcionen analítiques diverses orientades a màrqueting. 

També hi trobem Tappx, una plataforma de publicitat creuada on els desenvolupadors 
inscrits intercanvien publicitat mitjançant un sistema de punts. Mostrant publicitat 
d’altres s’acumulen punts que poden ser canviats per a que altres desenvolupadors 
promocionin l’app. A més, Tappx permet també monetitzar utilitzant publicitat de la 
xarxa AdMob de Google i ofereix suport per a publicitat nativa. Dins de les plataformes 
tradicionals, s’observa que totes ofereixen característiques similars. 
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Fig. 23. Logotip de Tappx    Fig. 24. Logotip de MoPub 

Degut a que en la part de crash reporting (o informe d’errors, és una eina que, en cas de 
que es produeixi un error en temps d’execució, permet saber al desenvolupador en quin 
punt l’aplicació deixa de funcionar i permet reconstruir els passos que han portat a 
aquest punt) s’usarà Crashlytics, (com es detallarà més endavant) eina que forma part de 
la suite Fabric i serveix per detectar errors i la seva causa quan s’executa l’aplicació en 
els dispositius mòbils dels usuaris a més d’aportar estadístiques sobre el seu ús, sembla 
adequat usar MoPub, la plataforma de publicitat que ofereix Fabric, ja que permetria 
tenir accés des d’un mateix punt a totes les eines. A més, ofereix integració amb les 
principals xarxes de publicitat (AdMob, iAd, AdColony, etc.), publicitat nativa i també 
creuada. El gran avantatge sobre Tappx és que la componen molts usuaris i grans 
companyies, al contrari que Tappx que compta amb uns 2000 subscrits. 

 

2.7. Tractament de dades personals i primera aproximació a la 
seguretat 
 
Donada la gran complexitat de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) es 
requeriran les mínimes dades sensibles a l’usuari per a poder ser membre de la xarxa. 
Aquestes dades seran:   

• Nom 
• Gènere 
• Població 
• Direcció de correu electrònic 
• Contrasenya 
• Data de naixement   

El nom fa que els diferents usuaris puguin identificar-se entre si al buscar-ne d’altres. 
Tot i no ser del tot rellevant, el gènere també pot influir a l’hora de buscar integrants per 
un grup, ja que es pot voler muntar un grup compost només per homes o necessitar una 
veu femenina. Als usuaris els hi pot interessar contactar amb músics de poblacions 
properes, motiu pel qual es requereix aquesta dada. A més, en un futur pot servir per a 
suggerir amics, locals o esdeveniments a més de millorar el sistema de publicitat. El 
correu electrònic identifica de manera única a l’usuari en el sistema. La contrasenya és 
l’element de seguretat per a autenticar l’usuari i així poder obtenir un token. Cada 
direcció de correu electrònic ha de tenir una contrasenya associada. La data de 
naixement permetrà saber l’edat de l’usuari, ja que igual que passa amb les poblacions, 
alguns usuaris poden preferir muntar grups amb gent d’edats similars. A més d’aquestes 
dades, els usuaris hauran d’indicar els instruments que toquen i les seves influències per 
a que altres usuaris puguin buscar basant-se en aquestes dades. 
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a) Hashing de la contrasenya 
Per a major seguretat, la contrasenya no serà emmagatzemada en clar a la base de dades 
si no que abans serà transformada mitjançant una funció de Hash. Aquest tipus de 
funcions transformen un missatge de mida arbitraria en un missatge de mida fixa, la 
qual varia segons l’algoritme escollit. En un principi s'havia pensat usar SHA-1 que 
proporciona una sortida de 160 bits, però va ser declarat trencat criptogràficament al 
2010. Actualment, l’estàndard de facto és Bcrypt7, que afegeix una sal (cadena de 
caràcters generats pseudo-aleatòriament en temps d’execució) a la contrasenya a 
guardar. D’aquesta forma s’incrementa la seguretat incorporant un factor aleatori. 
L’avantatge d’aquestes funcions és que són no-reversibles, és a dir, es pot transformar 
el missatge a hash, però el missatge no pot ser deduït a partir del hash.[14] 

Un cop fet el hashing, es guarda la contrasenya a la base de dades i quan es faci el login 
es compara el hash de la introduïda per l’usuari amb el hash emmagatzemat. 

Els diferents algoritmes SHA es poden obtenir amb les eines OpenSSL o bé amb la 
classe MessageDigest de Java. Aquests algoritmes i altres com BCrypt també poden 
usar-se mitjançant llibreries gratuïtes disponibles per a diversos llenguatges i fins i tot 
alguns framework ja els porten incorporats.  

Aquesta última llibreria s’utilitzarà en cas de que no es puguin enviar les dades per SSL, 
de forma que la contrasenya de l’usuari sortirà encriptada de l’aplicació. 

b) SSL/TLS 
SSL (Secure socket layer) i TLS (Transport Layer Security) són protocols criptogràfics 
que proporcionen comunicació segura. Estan basats en criptografia asimètrica per 
establir claus de sessió per autenticar i criptografia simètrica per garantir 
confidencialitat. Són usats a la capa de transport i proporcionen seguretat a nivell 
d’aplicació. Garanteixen confidencialitat, integritat i autenticació.[15] 

 Com a desavantatges hi trobem que l’ha d’incorporar el server on es desplegui el 
webservice (tenint com a conseqüència un increment de cost) i que s’ha d’encriptar i 
desencriptar cada cop que hi ha una comunicació, fet que podria repercutir en 
l’eficiència temporal de l’aplicació. 

c) Comunicació amb l’API 
Un punt important és com autenticar les comunicacions aplicació-servidor.  En un 
primer moment es va pensar en OAuth, que és un protocol obert que permet a una 
aplicació interactuar amb altres.[16] 

OAuth proposa introduir un nou rol al paradigma client-servidor: El propietari de la 
informació a la qual el client vol accedir. D’aquesta forma, quan un client vol accedir a 
les dades de l’usuari, demana al servidor que allotja els recursos un token genèric. Un 
cop obtingut aquest token es redirigeix a l’usuari al servidor per a que s’hi autentiqui i 
autoritzi al client a consumir la informació. Un s’ha autenticat i donat accés al client el 
servidor marca el token del client com a vàlid i aquest pot canviar-lo per un token 
específic segons l’usuari i pot accedir als recursos [17]. Aquest és el procediment seguit 
quan usem l’autenticació via Facebook, Twitter o Google que moltes aplicacions 
                                                
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt 
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implementen, ja que es vol accedir a les dades d’aquests serveis.  

En el cas que ens ocupa, no es veu l’avantatge d’usar OAuth ja que l’usuari ha de fer ús 
del client per a poder-se autenticar, i d’aquesta forma el client veuria les credencials de 
l’usuari i la contrasenya seria transmesa del client al servidor, cosa que OAuth pretén 
evitar fent l’autenticació directament al servidor on s’allotgen els recursos. 

OAuth seria perfectament vàlid si es volgués implementar autenticació mitjançant 
Facebook, Twitter o Google però no és el cas, així que és millor utilitzar l’aproximació 
que segueix: 

• L’usuari fa login (si ja està autenticat utilitza el token emmagatzemat per a fer 
peticions).  

• El servidor genera un ID i es guarda a MemCached, que posteriorment és enviat 
a l’usuari.  

• Per cada petició que faci l’app s’enviarà l’ID. 
o Si segueix a MemCached indica que l’usuari és legítim i la sessió segueix 

sent valida. 
• Si durant un període X no es fa cap petició l’ID s’elimina de MemCached i la 

sessió es declara caducada. Tota petició feta amb un ID caducat es considera 
invàlida. 

o En cas de que la sessió hagi caducat, el client enviarà un token RenewID 
i se li concedirà un nou ID. Cada cop que es renovi l’ID, es generarà un 
RenewID que s’usarà quan la sessió caduqui. D'aquesta forma l’usuari 
no haurà d’enviar les credencials d’accés de nou. 

Laravel proporciona un mòdul d’autenticació que permet recordar l’usuari de forma que 
no s’hagi de fer login cada cop usant un mètode similar a l’anteriorment descrit.[18] 

d) Ús de dades per a publicitat 
S’haurà d’habilitar una secció on s’especifiqui que les dades no són venudes però que 
poden ser usades per a publicitat tal i com fa Facebook a les seves pàgina de condicions 
del servei i política d’ús de dades. 

2.8. Estimació de costs 
 
Per a calcular els costs de l’aplicació s’han de tenir en compte els següents factors: 

• Es requereix d'un ordinador amb OS X per a poder programar en iOS de forma 
nativa. 

• Per a poder oferir l’aplicació a l’Apple Store es necessari formar part del 
programa de desenvolupadors d’Apple. 

• És necessari un servidor d’accés públic on executar-hi l’API del servei. 
• Actualment un certificat SSL per a encriptar les dades durant les comunicacions 

client-servidor és obligatori per a garantir un mínim de seguretat. 
• El cost que pot tenir el software i serveis usats en el desenvolupament. 

El primer es tracta d’un cost indirecte fix, ja que no és del tot atribuïble al projecte 
donat que no s’ha hagut d’adquirir expressament per al desenvolupament. 
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a) Apple iOS Developer program 
El segon si que és un cost atribuïble al projecte, es tracta per tant d’un cost directe 
fix, actualment la quota per unir-se a l’iOS Developer Program és de 99 $ anuals. 
Ser membre del programa dona accés, a més de poder distribuir aplicacions, a 
característiques com testing en dispositius iOS, accés a les versions beta d’iOS i els 
seus SDKs, poder fer ús de la xarxa iAd i permetre a altres usuaris provar versions 
beta de les seves aplicacions mitjançant TestFlight (cal esmentar que amb propòsit 
es farà us de Beta que forma part de Fabric). Una altra solució passa per fer ús de la 
llicència del programa University del que la Universitat Pompeu Fabra és membre. 
Amb aquest tipus de llicència, el qual és gratuït tant per a la institució com per a mi, 
només es dona accés al testeig en dispositius Apple i a compartir l’aplicació entre 
membres de la mateixa institució [19]. 

Un altre camí que es podria seguir és utilitzar la llicència del programa University 
fins que es decideixi si l’aplicació passa a ser pública o es queda com a 
desenvolupament propi del TFG. Evidentment la primera opció suposa un valor 
afegit al TFG ja que dona l’oportunitat de veure com Apple testeja les apps, 
rectificar el necessari, preparar tot el material necessari per al llançament i com 
funciona iTunes Connect, la plataforma que ofereix Apple als desenvolupadors per a 
gestionar les seves apps. A més, permetria iniciar un nou projecte com emprenedor, 
tot i que s’han de tenir en compte les possibles implicacions legals que pot tenir. 

b) Servidors 
En el tema dels servidors cal començar fent una distinció entre els principals tipus: 

• Servidor compartit (Hosting): En aquest tipus de servidor tots els recursos són 
compartits entre tots els allotjats. Ofereixen un baix nivell de control ja que 
estan pensats per allotjar pàgines web i petites aplicacions en llenguatges 
d’scripting com JavaScript, Python o PHP. 

• Servidor virtual privat (VPS): Similar als servidors compartits, però cada 
client té una màquina virtual individual. D’aquesta forma els recursos segueixen 
sent compartits però la virtualització fa que cada client tingui els seus recursos 
assegurats i de forma independent. Això fa que la màquina pugui ser totalment 
gestionada per el propietari, instal·lant i executant el que es vulgui. 

• Servidor dedicat: Es tracta de llogar (o comprar) una màquina física d’altes 
prestacions sobre la que es té control total sense restriccions de cap tipus. 
 
També s’han d’esmentar les plataformes cloud com Amazon Web Services 
(AWS)8, Microsoft Azure9 o App engine10 de Google. Aquest sistemes 
proporcionen alt rendiment i alta escalabilitat a més de diversos tipus de bases 
de dades i seguretat entre d’altres. Tot i això, són sistemes pensats per a grans 
empreses i de cada cop més enfocats a anàlisi de Big Data. Són 
desmesuradament grans per el que l’API pot necessitar a curt termini. El cost 
d’aquest tipus de sistemes ve donat per diversos factors com el tràfic, el numero 
d’hores d’ús de les bases de dades, l’storage utilitzat, el tipus de les bases de 
dades i el numero de peticions REST. 

                                                
8 http://aws.amazon.com/ 
9 http://azure.microsoft.com/ 
10 https://appengine.google.com 
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La limitada capacitat i el poc control que ofereixen els hostings els descarten 
com a candidats a servidor. 
 
També queda descartat el servidor dedicat ja que com passa amb les plataformes 
cloud en les primeres fases del projecte gran part dels recursos serien 
desaprofitats. El seu cost és més elevat que el dels VPS i pot anar des de 6€ 
mensuals [20] fins a 200€ [21]. A més alguns fabricants cobren la instal·lació i 
el tenir-lo instal·lat en un datacenter. 
 
Per tant, la millor opció és el servidor virtual privat, ja que ofereix recursos i 
storage limitats, més ajustats al que la aplicació requereix, i que a més són 
ampliables en cas de que sigui necessari. Si s’escollís fer l’aplicació publica i el 
numero d’usuaris creixés de forma ràpida es passaria a un servidor dedicat, i 
després d’aquest a una plataforma cloud. En última instància, si les plataformes 
cloud no fossin suficients, s’hauria de crear una arquitectura i datacenters 
propis. 
 
En quan a VPS s’han analitzat diverses empreses, de les quals sembla que a 
priori les que millor relació servei-qualitat ofereixen són Nominalia i OVH. 
	  

 Nominalia Small [22] OVH Classic [23] 
vCPUs 1 1 
RAM 1 GB 1 GB 
HDD 20 GB 10 GB (RAID 10) 

Ample de banda - 100 Mbps 
Tràfic mensual 3 TB 10 TB 

Backup - SÍ (Destinat a garantia) 
Localització Reading (UK) Roubaix i Estrasburg (FR) 

Preu mensual 5,13 € 2,41 € 
Taula 2. Comparació entre servidors VPS 

Podem veure OVH ofereix millors prestacions a menor preu, l’únic en que guanya 
Nominalia és en l’storage. Tot i així seguiria sent més econòmic usar la opció Classic 2 
d’OVH, ja que ofereix 5 GB més d’HDD i 1 GB més de RAM a més d’un vCPU més. 

També s’ha d’esmentar que OVH ofereix RAID 10 com a suport d’emmagatzematge. 
El RAID 10 consisteix en tenir les dades escrites en més d’un disc (replicació) i a més, 
fragmentades entre els diferents discs. Això permet llegir i escriure de diversos discs a 
l’hora. [24] 

Un altre factor a tenir en compte és la localització dels datacenters, ja que a major 
distància més temps tarden les dades a ser transmeses. En aquest cas, OVH permet 
escollir entre tres opcions de localització geogràfica (EUA, nord de França i est de 
França), mentre que Nominalia té els datacenters a Reading (Regne Unit). El fet de que 
Barcelona és més propera a França que a Regne Unit, dona un altre punt a OVH, ja que 
també s’ha de tenir en compte que com més quilometres ha de recórrer el senyal més 
temps triga l’usuari en enviar i rebre les dades. Per tant, la millor localització a escollir 
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és Estrasburg. Per tant, la millor opció és usar l’OVH Classic 1, i en cas de necessitar 
majors prestacions passar al Classic 2, ja que OVH permet passar a un servidor superior 
sense cost addicional. 

 

Fig. 25. Distàncies en línia recta entre Barcelona i els diferents datacenters segons WolframAlpha 
c) Certificat SSL 
Tot i que Apple permet usar certificats SSL autosignats no és una pràctica recomanable. 
El certificat més econòmic és el DV (Domain validation) que proporciona encriptació 
però no verifica l’autenticitat [25]. Se’n troben en un variat rang de preus des de 3,95€ 
[26] (de la marca Comodo i emès per DonDominio) a 60,49€ [27] (emès per OVH i que 
autentica que les dades viatgen cap i des de els seus servidors). Cal tenir en compte que 
aquest certificat s’associa a un domini, per tant s’haurà d’adquirir. En aquest cas el 
domini seria un cost indirecte fix, ja que a més del TFG li donaria altres usos com 
muntar un web personal o altres projectes. El certificat SSL sí que és derivat del 
projecte per tant és un cost directe fix. 

d) Software 
Pel que fa al software s’usarà principalment software gratuït o amb llicència open 
source. Els VPS proporcionen un sistema operatiu de forma gratuïta, i tant Apache11, un 
servidor web de codi obert multi plataforma, com Laravel12, un framework PHP que el 
qual serà vist amb més profunditat en l’apartat 5.2.a, i les APIs a utilitzar són gratuïtes. 

e) Altres 
Com a eina de backup i de control de versions també s’utilitza BitBucket. BitBucket13 
és un servei d’allotjament per a projectes de software que utilitzin Git14 un sistema de 
control de versions que permet a diverses persones desenvolupar en paral·lel i finalment 
unificar els canvis tenint en compte els canvis introduïts per cada membre. Git es tracta 
d’un projecte de codi obert, per tant pot ser usat de forma gratuïta. BitBucket, en canvi, 
té diversos plans de subscripció depenent del número d’usuaris que vulguin accedir als 
repositoris (gratuït fins a 5 membres). En aquest cas, s’ha usat la versió acadèmica la 

                                                
11 http://httpd.apache.org 
12 http://laravel.com 
13 https://bitbucket.org 
14 http://git-scm.com 
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qual és gratuïta sense limitacions.  

 

 
f) Estimació del cost directe del TFG (Cost del desenvolupament) 

Subscripció al programa de desenvolupadors d’iOS d’Apple 99 €/anuals 
Servidor (OVH Classic 1) 30 €/anuals 

Certificat SSL 60 €/anuals 
Subtotal anual 189 € 

Subtotal atribuïble al desenvolupament del TFG (6 mesos) 95 € 
Cost total del desenvolupament 95 € 

Taula 3. Estimació del cost del desenvolupament 
g) Cost final 

Un cop acabat el desenvolupament i coneixent com s’ha procedit amb la 
implementació i el desplegament del projecte es pot calcular el cost real 
que ha suposat. Donat que es tracta d’un projecte acadèmic la Universitat 
ha proporcionat una sèrie de facilitats que han ajudat a minorar el cost, com 
es detalla a continuació. Si el projecte s’hagués desplegat fora de l’àmbit 
acadèmic el cost final seria aproximadament el doble de l’estimat ja que es 
va fer tenint en compte una durada de sis mesos. 

Finalment, no ha estat necessària la subscripció al programa de 
desenvolupadors d’Apple ja que el programa University ha resultat 
suficient per cobrir les necessitats del projecte i per a la distribució entre 
usuaris s’ha usat Beta inclòs a Fabric. 

De la mateixa maner, el Servei d’informàtica de la universitat ha 
proporcionat un servidor VPS equipat amb les eines necessàries per al 
desplegament de la API. 

 

Certificat SSL 3,95 €/anuals 
Subtotal anual 3,95 € 

Subtotal atribuïble al desenvolupament del TFG (6 mesos) 1,975 € 
Cost total del desenvolupament 1,975 € 

Taula 4. Cost final del desenvolupament 
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3. DISSENY TÈCNIC 

En el present apartat s’hi troben els diferents subapartats que han portat al 
desenvolupament del programari necessari per al funcionament del prototip. Per tal de 
dissenyar-lo, és necessari extreure els requeriments i les funcionalitats associades que 
donaran lloc al diagrama de casos d’ús. Un cop definit el que el prototip ha de fer,  
s’introdueix el patró Model-Vista-Controlador i s’acaba definint l’arquitectura tant del 
client com del servidor, analitzant arquitectures d’altres xarxes socials. 
 
3.1. Requeriments i funcionalitats 
 
A continuació es detallen els requeriments del sistema que donaran després lloc a les 
funcionalitats. 
 

• S’ha d’estar registrat per a poder-se autenticar. 
• El sistema ha de permetre registrar-se. 
• L’usuari s’ha d’autenticar per a fer ús de l’aplicació. 
• El sistema ha de permetre autenticar-se. 
• L’usuari podrà modificar les dades personals. 
• El sistema ha de permetre esborrar el compte i les dades associades a aquest. 
• Els usuaris han de poder buscar altres usuaris. 
• Un usuari pot agregar-ne un altre com amic. 
• El sistema ha de permetre enviar missatges privats entre usuaris amics. 
• Els usuaris podran compartir contingut, text o multimèdia, en els seus perfils o 

perfils d’altres usuaris si són amics. 
• Els usuaris poden organitzar esdeveniments.  
• L’organitzador d’un esdeveniment l’ha de poder editar o esborrar així com 

convidar altres usuaris que tingui com amics. 
• No hi haurà cap element de la interfície gràfica amb una mida menor de 44x44 

píxels, com especifica Apple a iOS Human Interface Guidelines15. 
 

 
Un cop comentats amb potencials usuaris, les impressions semblen bones ja que 
compleixen el que s’espera actualment d’una xarxa social (novetats, compartició de 
contingut multimèdia, likes, missatgeria privada, esdeveniments, suggeriments, etc.). A 
més, han destacat la importància de poder posar-se en contacte amb els altres membres, 
cosa que es podrà fer mitjançant la missatgeria privada, suggerint que es permeti posar 
el numero de telèfon per afavorir un contacte més ràpid i directe. Un altre suggeriment 
que també han fet alguns usuaris és tenir  la possibilitat de no desvetllar el seu gènere. A 
part d’aquests comentaris el mode de cerca per instruments i influències ha tingut una 
bona acollida. 

                                                
15 
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/index.htm
l 
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D’aquí doncs, surten les següents funcionalitats: 
 

• Per tal de que l’usuari pugui registrar-se, es proporcionarà, sense necessitat 
d’autenticació, un formulari de registre on s’introduiran les dades necessàries. 

• Es proporcionaran  diverses opcions d’identitat de gènere a més d’home i dona, 
permetent també l’opció de no determinar el gènere.  

• De la mateixa manera, un usuari registrat tindrà la possibilitat d’autenticar-se 
utilitzant un formulari per tal finalitat. 

• L’usuari tindrà accés a les seves dades personals, les quals podrà modificar. 
• Els usuaris han de poder buscar altres usuaris ja sigui per nom o bé segons les 

seves influències i/o els instruments que toquen. 
• Es proporcionarà una forma de carregar i fer fotografies per a que puguin ser 

compartides entre usuaris o en el perfil propi. 
• L’usuari podrà indicar la seva assistència a un esdeveniment, mitjançant un botó 

o un element similar al visualitzar un esdeveniment. 
• L’usuari pot incloure els instruments que toca així com les seves influències 

musicals. 
• L’usuari podrà veure si té a un altre usuari com amic o no. 
• Es podrà eliminar la relació d’amic. 
• L’usuari podrà veure les publicacions més recents compartides per els seus 

amics. 
• Un mapa mostrarà les ubicacions de les diferents direccions que apareguin a 

l’aplicació quan sigui requerit. 
• Els usuaris podran canviar la seva fotografia de perfil. 
• S’oferirà la possibilitat de canviar la contrasenya, prèvia introducció de la 

contrasenya actual. 
• Per tal de poder esborrar les seves dades, l’usuari haurà d’introduir prèviament 

la seva contrasenya. 
• Els usuaris de tipus negoci poden crear posts publicitaris. 
• Els usuaris poden posar like als posts d’altres usuaris. 
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3.2. Casos d’ús 
 
A continuació es presenta el diagrama de casos d’ús i una versió simplificada de les 
fitxes de cas d’ús, on es pot trobar la descripció i les condicions prèvies i posteriors. 
 

 
Fig. 26. Diagrama de casos d'ús 

 
 
 
Crear compte 
És el primer pas que ha de fer l’usuari si no està registrat en el sistema. El registre és 
obligatori per a poder-se autenticar i així usar l’aplicació. L’usuari té l’opció d’escollir 
el tipus de perfil que l’interessa (Músic, grup o negoci). Segons  el tipus de perfil 
escollit  és necessari emplenar unes dades o unes altres. Un cop emplenades, es validen 
i si la validació resulta correcta l’usuari passa a estar registrat. En cas de que falti alguna 
dada o la validació no sigui correcta es mostra un missatge a l’usuari. 
 
Precondicions: L’usuari no es troba prèviament registrat en el sistema. 
Postcondicions: L’usuari queda registrat en el sistema. 
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Autenticar 
Si l’usuari està registrat, pot aconseguir accés a l’aplicació introduint les seves 
credencials (correu electrònic i contrasenya) si aquestes són valides és redirigit al seu 
timeline. En cas contrari es mostra un missatge dient que les credencials no són vàlides. 
 
Precondicions: L’usuari ha d’estar donat d’alta en el sistema 
Postcondicions: L’usuari obté accés a l’aplicació i és redirigit al Timeline 
 
Sincronitzar dades 
Un cop autenticat, l’aplicació sincronitzarà les dades necessàries per al correcte 
funcionament de l’aplicació. 
 
Precondicions: L’usuari ha d’estar autenticat. 
Postcondicions: L’aplicació obté les dades necessàries i prepara el contingut necessari 
per a l’usuari. 
 
 
Veure timeline 
En el timeline l’usuari pot veure-hi els últims posts compartits entre la seva xarxa 
d’amics, si en té, a més de posts publicitaris. L’usuari pot accedir-hi des de qualsevol 
lloc un cop autenticat. 
 
Precondicions: Estar autenticat. 
Postcondicions: S’obté la llista de posts més recents dels amics. 
 
 
Veure perfil propi 
Des d’aquest espai l’usuari pot accedir als instruments que toca i les seves influències. 
També pot veure els posts que li han deixat altres usuaris o compartir-hi contingut. 
 
Precondicions: Estar autenticat. 
Postcondicions: S’obtenen les dades de l’usuari i es processen per tal de ser mostrades. 
 
 
Editar perfil  
Un cop l’usuari ha accedit als seus instruments o influències, pot esborrar-los i afegir-ne 
de nous cercant per nom. Si la nova influència o instrument s’agrega correctament es 
mostra un missatge i es redirigeix a la vista general. En cas contrari es mostra un 
missatge. En quan a l’esborrat, si aquest es produeix de forma satisfactòria la influència 
o l’instrument desapareix. En cas contrari no hi ha modificació. 
 
Precondicions: Estar autenticat, ser al perfil. 
Postcondicions: Modificació (eliminació o adició) d’instruments o influències 
 
 
Visitar perfil d’un altre usuari 
Un cop buscat un usuari es pot accedir al seu perfil. Un cop dins, es poden veure les 
influències i instruments. A més, si els dos són amics es pot compartir contingut i veure 
els posts que altres usuaris han deixat a la persona buscada. 
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Precondicions: Estar autenticat, haver cercat i trobat l’usuari amb el cercador. 
Postcondicions: S’obtenen les dades de l’usuari i es processen per tal de ser mostrades. 
 
Crear esdeveniment 
Permet a l’usuari, un cop autenticat, crear un esdeveniment que serà visible per a tots els 
usuaris dins de la seva mateixa població. Un cop introduïdes les dades necessàries (títol, 
descripció, data, hora i adreça) l’usuari pot guardar l’esdeveniment, que passarà a ser 
públic. 
 
Precondicions: Estar autenticat. 
Postcondicions: L’esdeveniment serà creat i passarà a ser d’accés públic. 
 
 
Editar esdeveniment 
Permet a l’usuari creador d’un esdeveniment, modificar les seves dades. 
 
Precondicions: Estar autenticat, haver creat l’esdeveniment a editar. 
Postcondicions: Les dades de l’esdeveniment es guarden i són actualitzades per a que 
qualsevol usuari pugui veure els canvis. 
 
 
Esborrar esdeveniment 
Permet a l’usuari creador d’un esdeveniment, esborrar-lo. 
 
Precondicions: Estar autenticat, haver creat l’esdeveniment a esborrar. 
Postcondicions: L’esdeveniment s’esborra del sistema i per tant els usuaris deixen de 
poder accedir a ell. 
 
 
Agregar amics 
En cas de que un usuari vulgui poder contactar amb un altre o deixar-li posts, haurà 
d’agregar-lo primer.  
 
Precondicions: Estar autenticat, cercar i trobar l’usuari que es vol agregar. 
Postcondicions: Els dos usuaris implicats passaran a ser amics i podran contactar-se 
mútuament. 
 
 
Enviar missatges 
Dos usuaris poden enviar-se missatges en cas de que vulguin contactar-se. 
 
Precondicions: Estar autenticat, ser amics. 
Postcondicions: Els usuaris podran iniciar una conversa. 
 
 
Modificar dades personals 
Permet a l’usuari autenticat modificar les seves dades personals, les quals variaran 
segons el tipus de perfil escollit, tal com s’ha explicat en el cas d’ús Autenticar. Han 
d’emplenar-se tots els camps. 



 

 30 

 
Precondicions: Estar autenticat. 
Postcondicions: Les dades seran actualitzades. 
 
 
Canviar idioma 
L’usuari pot canviar l’idioma de l’aplicació així com de les dades que es reben del 
servidor. 
 
Precondicions: Estar autenticat. 
Postcondicions: Tant l’aplicació com les dades es veuran en l’idioma seleccionat. 
 
 
Ocultar dades personals 
L’usuari pot evitar que els altres usuaris vegin algunes dades sensibles com la data de 
naixement o el gènere. 
 
Precondicions: Estar autenticat. 
Postcondicions: Un cop ocultes, les dades seleccionades no seran visibles per la resta 
d’usuaris. 
 
 
Buscar perfils 
Com s’ha esmentat abans, es proposen dos mètodes de cerca: Un basat en el nom i 
l’altre en cercar usuaris que coincideixin amb certs grups i instruments. Un cop 
seleccionats els criteris, es mostra una llista d’usuaris que els compleixen. Quan es troba 
l’usuari en qüestió és possible accedir al seu perfil. 
 
Precondicions: Estar autenticat. 
Postcondicions: Es mostraran els resultats que concordin amb el filtre. 
 
 
Compartir contingut 
Es permet a l’usuari compartir contingut ja sigui text o multimèdia en el seu perfil. 
 
Precondicions: Estar autenticat, ser al perfil propi. 
Postcondicions: Es crearà un nou post, el qual apareixerà als posts del perfil. 
 
 
Desautenticar-se 
Invalida la sessió i l’usuari perd l’accés a l’aplicació fins que torni a autenticar-se. 
 
Precondicions: Estar autenticat. 
Postcondicions: Es perdrà l’accés a l’aplicació i es mostrarà la pantalla de login. 
 
 
Esborrar compte 
Si l’usuari està autenticat, el sistema invalida l’autenticació i esborra totes les dades 
relacionades amb aquest, prèvia autorització entrant la contrasenya. Si aquesta no es 
vàlida es mostra un missatge d’error en cas de que sigui vàlida es requereix una segona 
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confirmació. Un cop esborrades les dades es perd l’accés a l’aplicació i en cas de voler 
tornar a accedir s’ha de registrar un altre cop. 
 
Precondicions: Estar autenticat, ser al perfil de l’usuari al qui es vol deixar el post o bé 
al perfil propi. 
Postcondicions: Es crearà un nou post, el qual apareixerà als posts del perfil. 
 
 
Veure vídeo 
En cas de que un post contengui vídeo l’usuari pot visionar-lo. 
 
Precondicions: Estar autenticat, ser al timeline o un perfil on hi hagi posts amb vídeo. 
Postcondicions: El vídeo és reproduït. 
 
 
Escoltar cançó 
En cas de que un post contengui una cançó l’usuari podrà escoltar-la. 
 
Precondicions: Estar autenticat, ser al timeline o un perfil on hi hagi posts amb cançons. 
Postcondicions: La cançó és reproduïda. 
 
 
Posar like a una publicació 
L’usuari pot demostrar la seva aprovació a una publicació determinada, mitjançant el 
botó de “Like” que es trobarà a la publicació. 
 
Precondicions: Estar autenticat, ser al timeline o un perfil on hi hagi posts. 
Postcondicions: El botó de “like” canviarà el seu text a “Dislike” i el comptador de likes 
s’incrementarà en un. 
 
 
Publicar en el perfil d’un altre usuari 
Consisteix en publicar un nou post en el perfil d’un altre usuari. 
 
Precondicions: Estar autenticat, visitar el perfil d’un altre usuari, tenir a l’usuari 
receptor com amic. 
Postcondicions: El post serà creat en el sistema i passarà a ser visible en el perfil de 
l’usuari en el qual es publiqui. 
 
 
Consultar la ubicació d’un local 
En els perfils de negocis o als esdeveniments l’usuari pot consultar la direcció del 
negoci o del lloc on es fa l’esdeveniment. 
 
 Precondicions: Estar autenticat, visitar el perfil d’un negoci o el detall d’un 
esdeveniment. 
Postcondicions: L’usuari veu la ubicació del local consultat. 
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3.3. El patró Model-Vista-Controlador 
 
El Model-Vista-Controlador (en endavant MVC) és un patró de disseny d’arquitectura 
de software que s’encarrega de desacoblar la interfície d’usuari i el model de dades, 
utilitzant un protocol Notificació/Subscripció. [28]  D’aquesta manera, és possible 
representar un mateix model de diferents maneres de forma que els canvis en la vista no 
afectin al model però que els canvis en el model es vegin reflectits en totes les vistes 
que en fan ús. 

 
Fig. 27. Esquema del patró MVC [29] 

 
Entre la vista i el model hi trobem el controlador, que s’encarrega de recollir les accions 
que l’usuari executa mitjançant la interfície d’usuari i d’accedir al model per a llegir 
dades o modificar-lo si és necessari. Al tenir separades vista i controlador és possible 
canviar el seu comportament sense haver de canviar-la, ja que només és necessari 
canviar el controlador. 
 

 
Fig. 28. Vistes representant un mateix model 
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a) El MVC en iOS 
A partir d’aquest patró, Apple genera el paradigma usat en l’entorn de desenvolupament 
de les aplicacions iOS, format per diferents framework propietaris d’Apple que 
aconsegueixen que tots els components de la plataforma tinguin el seu lloc i la seva 
lògica corresponent. 
 
Per una banda trobem l’antigament conegut com Interface Builder, actualment integrat 
dins Xcode, una eina que permet construir la interfície d’usuari usant un editor gràfic 
WYSIWYG (What you see is what you get). L’Interface Builder inclou els elements 
bàsics d’interfície del dispositiu per al qual s’estigui desenvolupant, com botons, labels, 
pickers o reconeixedors de gestos. També inclou els diferents elements natius de 
navegació com la Navigation Bar (Barra de navegació) o la TabBar (Barra de 
pestanyes) a més de donar suport a les transicions entre les diferents escenes de 
l’aplicació mitjançant segues (transicions) ofertes per el sistema. 
 

 
Fig. 29. Pantalla de l'aplicació vista a l'Interface Builder. 

Aquestes vistes, són controlades per els seus respectius controladors, si bé una vista té 
associat un únic controlador es permet que un controlador dirigeixi diverses vistes. 
Apple ja proporciona controladors per defecte per a facilitar la seva implementació de 
forma correcta, ja que en alguns casos (com el controlador específic per a la vista de 
taula) s’han de complir uns certs requisits, coneguts com protocols, que venen definits 
per les vistes i els objectes que contenen. 
 
A l’altra banda hi trobem el model, el qual pot ser implementat de diverses maneres 
deixant-ho a mans del desenvolupador. Tot i això, Apple proporciona Core Data, un 
framework que permet escriure i llegir dades de forma persistent. Core Data, que serà 
explicat amb més detall en propers capítols, permet un modelatge de les dades a alt 
nivell seguint una aproximació Entitat-Relació dins un entorn gràfic. Així, es redueix la 
probabilitat de tenir dades duplicades o en estat d’inconsistència gràcies a que si una 
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entitat ja existeix en lloc de crear-se’n una de nova s’utilitza una referència a la ja 
existent, tot de forma gestionada per Core Data. De la mateixa forma, beneficia a l’hora 
d’escriure dades, ja que només cal modificar un únic objecte. Aquest aspecte beneficia a 
l’hora d’establir relacions entre les diferents entitats ja que totes s’estableixen 
mitjançant referències. A nivell d’atributs permet establir, com la majoria de bases de 
dades relacionals, diversos paràmetres com el tipus, si és permesa una inserció sense 
valor (NULL), establir mínims i màxims dins uns rangs de valors, longitud en les 
cadenes o dates i també establir un valor per defecte. 

 
Fig. 30. Representació gràfica d'un model Core Data a Xcode 

 
 
 3.4 Arquitectura 
 
En relació amb l’arquitectura, s’utilitzarà un model client – servidor format per el 
dispositiu i els servidors on s’allotjaran els serveis requerits per el seu correcte 
funcionament. 
 

a) Client 
En el costat del client, l’arquitectura física i les capes lògiques més baixes com el 
sistema operatiu i la gestió de memòria estan totalment controlades per Apple, de 
manera que només és possible accedir als recursos i a les dades d’usuari que pertoquin 
(Sandboxing). [30] En conseqüència, només és possible dissenyar a partir de 
l’arquitectura lògica de l’aplicació. 
    
 
L’arquitectura lògica pot dividir-se en tres grans blocs tal com il·lustra la Fig. 31. 
Diagrama de blocs de l'arquitectura de l'aplicació:  
Recursos del Sistema operatiu, Aplicació i llibreries externes, de les quals l’aplicació en 
farà ús. 
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Fig. 31. Diagrama de blocs de l'arquitectura de l'aplicació 

 
A continuació es descriuran breument els mòduls i es comentaran  les seves 
dependències, les quals seran comentades amb més profunditat juntament amb la 
justificació del seu ús més endavant. Cal tenir en compte que tots fan ús de l’API pròpia 
i de Crashlytics. 

 
Mòdul d’esdeveniments 
 
És l’encarregat de obtenir els esdeveniments disponibles i mostrar-los als usuaris. A 
més, també mostra i gestiona les edicions, cancel·lacions i invitació d’usuaris als 
esdeveniments. Degut a que els esdeveniments tenen lloc a espais concrets, aquest 
mòdul fa ús de MapKit i del G.P.S. (Sistema de Posicionament Global) per a mostrar la 
ubicació de l’esdeveniment als usuaris. 
 
Mòdul d’autenticació 
 
Aquest mòdul s’ocupa de gestionar les altes de nous usuaris així com d’enviar les dades 
d’accés cap al servidor per a que siguin validades. Si aquestes són correctes demana la 
informació de l’usuari passant-la al Mòdul de dades de l’usuari, qui s’encarregarà de 
gestionar-la, i  dóna accés a l’aplicació. 
 
Mòdul de dades de l’usuari 
 
Gestiona tant la lectura com l’escriptura de les dades d’usuari dins el model local de tal 
manera que no s’hagin de fer peticions al servidor cada cop que siguin necessàries. 
Això a més de reduir el tràfic cap al servidor proporciona una millora de l’experiència 
d’usuari degut a que al ser local, el temps d’accés és menor. De la mateixa manera 
també assegura que en cas d’error en la connexió amb el servidor el flux d’interacció no 
es veu interromput. Té accés al Sistema de fitxers del dispositiu per a poder escriure i 
llegir les dades. 
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Mòdul d’amics 
 
És el mòdul encarregat de gestionar els canvis que es produeixen en les amistats de 
l’usuari. 
 
Mòdul de perfils 
 
Gestiona els diferents components del perfil: A més de mostrar les dades personals de 
l’usuari,  recopila els posts de l’usuari i fa el tractament necessari per a que puguin ser 
visualitzats. També gestiona la creació de nous posts i la vista d’instruments i 
influències a més de les operacions d’esborrat i afegit d’aquests. Degut a que els posts 
poden contenir vídeos, fotos o àudio fa ús de les llibreries de YouTube i Soundcloud per 
a mostrar el contingut multimèdia i de la càmera del dispositiu per a permetre compartir 
fotografies. 
 
Mòdul del Timeline  
 
De forma similar al Mòdul de perfils, consumeix, tracta i presenta els posts d’amics en 
la xarxa. Com s’ha esmentat abans fa us de YouTube i Soundcloud a més de la llibreria 
de MoPub, sistema de publicitat escollit que permet mostrar publicitat amb el mateix 
estil que un post d’usuari. 
 
Motor de cerca 
 
Mòdul encarregat de mostrar els dos modes de cerca i gestionar-los proporcionant les 
eines necessàries per a poder cercar correctament com són els instruments i les 
influències disponibles en l’aplicació. També presenta els resultats de cerca i dona accés 
al perfil de l’usuari en el que s’estigui interessat. 
 
Pel que fa a l’arquitectura de la banda del servidor si que és possible començar-la des 
dels fonaments, per aquest motiu, sembla adequat fer un petit anàlisi sobre les 
arquitectures usades per algunes de les xarxes socials mencionades en l’estat de l’art. 
 

b) Anàlisi de l’arquitectura d’altres xarxes socials 
 
Myspace 
 
Abans del seu rellançament la seva arquitectura estava formada per servidors web, 
memòries cau i bases de dades SQL funcionant amb software de Microsoft. Tot i que va 
tenir un nombre d’usuaris important la seva aproximació d’escalat es va basar en afegir 
màquines en lloc d’escalar de forma horitzontal i aprofitar millor els recursos. A mesura 
que va passar el temps si que van veure’s forçats a utilitzar mètodes d’emmagatzematge 
no convencionals, com els SAN (Storage area network), una  xarxa formada per 
diverses unitats que treballen a nivell de bloc en lloc de fer-ho a nivell de fitxer i són 
visibles al sistema com una única entitat. Al principi, es van dividir les bases de dades 
de forma vertical, mètode que consisteix en fragmentar les files i guardar les columnes 
en servidors diferents.  Aquest mètode implica més cost a l’hora de llegir, ja que si es 
vol llegir una fila completa s’ha de demanar la informació a diversos servidors. 
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Finalment, van dividir horitzontalment, és a dir, repartint els registres de la taula entre 
diversos servidors per a reduir la carrega.[31] 
 
Twitter 
 
Igual que Myspace, Twitter no va començar amb l’arquitectura distribuïda actual, sinó 
que va adaptar-s’hi a mesura que, degut a la seva popularització, va haver d’afrontar  
més demanda a tots els nivells: Més cerques per segon, més dades a emmagatzemar i 
també servir a un major nombre de clients de tercers a temps real i amb la menor 
latència possible. En els seus inicis l’arquitectura estava basada en Ruby on Rails per a 
l’encaminat, la presentació i la capa lògica juntament amb bases de dades MySQL. 
Actualment, s’ha procedit a distribuir-la i a migrar a Java. S’utilitzen proxies inversos 
per a l’encaminat, Ruby on Rails per a la capa de presentació i enllaç amb la capa lògica 
i Lucene16 per al motor de cerca. En quan a emmagatzematge s’han distribuït les dades i 
a més de MySQL també s’utilitza FlockDB, una base de dades de tipus graf que 
s’encarrega de les consultes relacionades amb el Social Graph (les relacions entre 
usuaris). A més, s’utilitza Memcached17 i Redis18 com a sistemes de cache. Aquests 
sistemes utilitzen un sistema clau-valor per emmagatzemar dades a memòria RAM i 
així poder-les obtenir ràpidament sense haver de consultar la base de dades, cosa que 
resulta ineficient [32]. 
 

 
Fig. 32 Arquitectura per capes de Twitter 

 
Facebook 

 
Al principi, Facebook usava una arquitectura LAMP (Linux, Apache, MySQL i PHP). 
Amb el temps ha anat desenvolupant tecnologies que permetin escalar i servir un 

                                                
16 https://lucene.apache.org 
17 http://memcached.org 
18 http://redis.io 
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elevant nombre de peticions concurrentment sense sacrificar velocitat i eficiència. Una 
de les primeres tecnologies que va desenvolupar va ser  HipHop, que s’encarrega de 
transformar codi PHP en codi C++ per a ser compilat i posteriorment executat ja que 
PHP al ser un llenguatge interpretat no és del tot eficient. Fa dos anys HipHop va ser 
reemplaçat per HHVM19 (HipHop Virtual Machine), una màquina virtual que en lloc de 
compilar a C++ ho fa a byte-code per després traduir-ho a codi màquina de 64 bits 
mitjançant un compilador Just-in-time, el qual permet fer-ho a temps real. De forma 
similar a Twitter, també disposa de Memcached per a emmagatzemar les consultes més 
freqüents. 

A més d’utilitzar MySQL, Facebook utilitza Hadoop20 com a sistema de fitxers ja que 
va ser especialment creat per treballar sobre grans conjunts de dades. Sobre Hadoop s’hi 
troba Hive21, un framework dedicat a l’anàlisi de dades que serveix per proporcionar 
tendències i altra informació rellevant per a Bussiness Intelligence [33].  Per a 
comunicar-se entre els diferents serveis Facebook utilitza Trifth, un protocol de 
comunicació que permet la comunicació de servidors tot i que no funcionin amb el 
mateix llenguatge. [34] 
 
Facebook també implementa un servei de xat, el qual es sustenta amb Cassandra22, una 
base de dades desenvolupada per Apache pensada per l’alta escalabilitat i per treballar 
sobre grans conjunts de dades repartides entre diversos servidors. 
 

 
Fig. 33 Arquitectura per capes de Facebook 

c) Escollint el tipus de base de dades 
 
Actualment trobem tres tipus de bases de dades: Relacional (MySQL), orientada a 
objectes (MongoDB) i relacional orientada a objectes (PostgreSQL). A hores d’ara les 
més usades són les de tipus relacional, tot i que en els darrers anys, amb la 

                                                
19 http://hhvm.com 
20 https://hadoop.apache.org 
21 https://hive.apache.org 
22 http://cassandra.apache.org 
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popularització dels serveis web, les bases de dades orientades a objectes estan agafant 
força.  
 
Bases de dades relacionals (SQL)  
 
És el tipus que amb el temps s’ha usat com estàndard de facto. Proporcionen una alta 
fiabilitat, baixa redundància i eficiència en l’emmagatzematge de dades. Les bases de 
dades relacionals són transaccionals, de forma que totes les operacions de lectura i 
escriptura es realitzen de forma atòmica i segura tot i que diverses operacions apuntin a 
la mateixa instancia de la base de dades. Per aquest motiu, es diu que les transaccions de 
les bases de dades relacionals compleixen les propietats ACID (Atomicity, Consistency, 
Isolation, Durability). Un altra característica de les bases de dades relacionals és que les 
taules poden contenir referències a altres taules, de forma que si es modifica en una, 
aquest canvi es veurà reflectit en l’altra. La forma d’accedir als camps de les diferents 
taules i fer operacions és SQL (Structured Query Language), el qual és molt potent però 
alhora és molt costós en temps sobretot quan es vol accedir a taules diferents. 
 
Introducció al format BSON 
 
El format BSON (Binary JSON) és la codificació en binari dels documents JSON 
(JavaScript Object Notation), que són un format lleuger d'intercanvi de dades basat en 
text i independent del llenguatge de programació que l’interpreti o el generi. És de fàcil 
lectura i escriptura per als humans, d’igual forma que és fàcilment generable i 
interpretable per als ordinadors. [35] 
 
BSON incorpora els formats primitius de JSON (Strings, Int, Float, Bool, etc) i a més 
proporciona suport per dades de tipus Date i BinData (arrays binaris). [36] 
 
Tot i que BSON està dissenyat per ser més eficient en espai i temps, l’eficiència en 
temps afegeix complexitat per a millorar la forma de recórrer l’objecte. Com a 
conseqüència es pot donar el cas de que un document BSON sigui de major mida que el 
seu respectiu JSON. [37] 
 
Bases de dades orientades a documents (NoSQL)  
 
El seu ús ha crescut recentment donada la creixent popularitat dels serveis web i el Big 
Data. Les dades són emmagatzemades com JSON codificats en binari (BSON) i a 
diferència de les bases de dades relacionals, no cal que tots els objectes tinguin la 
mateixa estructura. Les bases de dades no relacionals es caracteritzen per la seva 
rapidesa a l’hora de treballar sobre grans volums de dades, això és possible degut a la 
forma en que s’emmagatzemen els registres, i per tant en la forma en que s’accedeix als 
seus valors. A diferència de les bases de dades relacionals, en aquest tipus de bases de 
dades no es pot accedir a les dades d’altres taules ni existeixen les claus foranes. Un 
altre punt a favor és la seva alta escalabilitat i la cache pròpia que moltes 
infraestructures NoSQL ofereixen de forma integrada, cosa que en bases de dades SQL 
s’ha de fer amb una estructura a part. 
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Bases de dades relacionals orientades a objectes 
 
Pensades per ser usades amb llenguatges orientats a objectes, aquest tipus de bases de 
dades utilitzen l’estàndard SQL a més d’algunes funcions pròpies dels objectes. S’ajusta 
més a l’esquema transaccional ACID que MySQL23 però és més lent i presenta una 
replicació costosa.  
 
Actualment sembla que les millors opcions són les dues primeres ja que són bastant 
populars i tenen comunitats fortes al darrera. A més, les seves característiques 
s’adeqüen bastant a les necessitats del projecte: fiabilitat, rapidesa i possibilitat 
d’escalar de forma poc costosa. Segons un experiment del blogger Mario Andrés Correa 
les dues més ràpides són MongoDB24 i MySQL.[38] A més de que hi ha frameworks 
per fer-los funcionar amb els llenguatges de programació més comuns. 
 
Per a l’arquitectura de l’aplicació, una bona aproximació seria usar MongoDB per 
representar els documents fixos com usuaris, perfils, comentaris, posts, etc (ja que seran 
molt llegits) i les relacions usuari-post, usuari-event, post-comentari, etc tenir-les en 
MySQL.  
 
Tot i això, degut a que les estructures de dades seran fixes (podria haver-hi variància en 
els posts, és per aquest motiu que Facebook emmagatzema les dades amb Hadoop) el 
més adient és usar MySQL des d’un bon principi, ja que podria ser més costós que les 
dades d’una base de dades haguessin d’esperar les de l’altre per a poder fer certes 
operacions que no processar directament la consulta SQL. 
 
En quan a l’emmagatzemament de dades a nivell intern es pot usar SQLite o Core Data. 
Dependrà del tipus de dades a emmagatzemar ja que si s’han de guardar dades molt 
puntuals el cost de generar i accedir a una base de dades seria major que la de generar 
un fitxer a la memòria interna. 
 

                                                
23 http://www.mysql.com 
24 http://www.mongodb.org 
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d) Arquitectura resultant en la part del servidor 
 
Abans d’entrar en detall, comentar breument l’esquema de comunicació aplicació –
servidor.  

 
Fig. 34. Diagrama de comunicacions amb els diferents serveis 

 
Com es pot veure a la Fig. 34. Diagrama de comunicacions amb els diferents serveis, totes les 
comunicacions seguiran el model client servidor iniciant-se des del dispositiu ja que a 
més de que totes les APIs permeten connectar directament des del client, fer-ho des de 
l’API pròpia per a després enviar les dades rebudes al client no és eficient. També cal 
esmentar que les comunicacions es faran sobre el protocol HTTP usant SSL. 
 
Un cop  introduït aquest dibuix general, es pot entrar en més detall a l’arquitectura 
proposada. Donat que es tracta d’un desenvolupament acadèmic i almenys en el 
transcurs del present treball no s’espera una gran demanda d’usuaris s’ha optat per una 
arquitectura centralitzada. Aquest tipus d’arquitectura resulta més senzilla i econòmica a 
més de ser més fàcil de mantenir. 
 

 
Fig. 35. Diagrama de blocs de l'arquitectura del servidor. 
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Fig. 36. Arquitectura centralitzada de l'aplicació 

 
Servidor web 
 
Per la implementació del servidor s’ha optat per el llenguatge PHP, el qual es tracta 
d’un llenguatge interpretat d’alt nivell que s’executa en el costat del servidor. Els 
principals motius en la presa d’aquesta decisió són que PHP suposa una forma ràpida de 
desenvolupar degut a que no requereix compilació i és dèbilment tipat cosa que el dota 
de flexibilitat a més de poder treballar en el paradigma de l’orientació a objectes. A 
més, ofereix certa seguretat ja que tot el contingut es genera al costat del servidor, de 
forma que el programes maliciosos que pugui tenir el client no poden modificar el codi. 
Cal mencionar que el fet de que sigui un llenguatge interpretat suposa un major temps 
d’execució (motiu per el qual Facebook utilitza HHVM) però també suposa la 
utilització de menys recursos. 
 
En quan a l’elecció del servidor, es plantejaven dues solucions: Apache i Nginx25. S’ha 
escollit Apache donat a que és un dels servidors més usats i estables, fàcil de desplegar i 
amb una gran comunitat al darrere. Un factor que també ha influït en aquesta decisió és 
el seu ús en el transcurs del grau amb bons resultats. 
 
També cal mencionar que el Sistema operatiu escollit és Ubuntu Server 14.04.01 LTS26, 
el qual s’ha escollit per la seva popularitat, senzillesa d’ús, baix consum de recursos i 
estabilitat. 
 
 
Caché 
 
Per a la memòria caché s’han tingut en compte dues de les solucions més usades: 
Memcached i Redis. S’ha optat per Redis donat que permet emmagatzemar objectes de 
major mida (512MB contra 1MB de Memcached) a més de que permet guardar objectes 
com a tal, sense haver-los de serialitzar. Un altre avantatge de Redis sobre Memcached 
és persistència en disc de sèrie de forma que en cas de fallida recupera les dades del disc 
per a tenir-les disponibles ràpidament i reduir el numero d’errades. 

                                                
25 http://nginx.org 
26 http://www.ubuntu.com 
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Emmagatzematge 
 
Donat que es tracta d’una arquitectura centralitzada s’ha optat per usar un únic disc dur 
HDD en el qual s’hi emmagatzemen tant la base de dades com altres dades dels usuaris, 
com les fotografies que es troben en el sistema de fitxers del sistema operatiu. En casos 
més crítics seria més adequada una solució que oferís  alguna protecció en cas de fallida 
com els RAID 10, que com s’ha explicat en l’apartat Estimació de costs, ofereixen 
replicació i particionat de dades millorant la velocitat i proporcionant accés a les dades 
en cas de fallida d’un disc. 
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e) Futura arquitectura a la part del servidor 
 
 

 
Fig. 37. Arquitectura distribuïda del servidor 

 
Tallafocs 
 
Segons el Dictionary of Computing d’Oxford [39] un Firewall o Tallafoc és un sistema 
de seguretat que controla el pas d’informació d’una xarxa a una altra. D’aquesta manera 
s’evita que es produeixin connexions no desitjades al sistema. 
 
Balancejadors de càrrega 
 
La seva funció és repartir el tràfic entre els diversos servidors web de forma que les 
diferents peticions es reparteixin entre diverses màquines evitant colls d’ampolla o que 
una única màquina absorbeixi tot el treball, ja que això podria portar el sistema a tenir 
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temps de resposta considerables o fins i tot a saturar el sistema per complet fent que 
aquest deixi de respondre. 
 
Servidors web 
 
Els web servers seguiran funcionant sobre Apache però en aquest cas a sobre s’hi 
trobarà HHVM la màquina virtual de Facebook que s’encarregarà de millorar la 
velocitat del sistema. Escollint HHVM s’evita haver de reescriure el programa, ja que 
HHVM pot executar programes escrits en PHP. Seran escalats tant de forma vertical 
com horitzontal de forma que els mòduls lògics de l’arquitectura estiguin repartits entre 
diverses màquines per tal de reduir la càrrega i alhora hi hagi diverses màquines 
executant els mateixos mòduls i en conseqüència la fallida d’una màquina no afecti al 
correcte funcionament del sistema. 
 
 
Cache 
 
En la nova arquitectura les memòries cache són servidors dedicats a aquesta tasca de 
forma que poden emmagatzemar més dades i oferir millor rendiment. Igual que en la 
arquitectura proposada, s’usa Redis ja que ofereix suport per a clustering, és escalable i 
tolerant a fallides. 
 
Base de dades 
 
Si bé MySQL proporciona suport per escalar, com replicació i sharding27 sembla més 
eficient usar sistemes dissenyats des d’un principi amb aquest propòsit. En un principi, 
Hadoop semblava una opció però examinant amb més detall s’observa que Hadoop, el 
qual suporta consultes en llenguatge SQL amb l’ajuda de Hive, és un sistema de fitxers 
distribuït, no una base de dades. [40] També s’ha tingut en compte Cassandra el qual és 
una base de dades distribuïda però forma part del paradigma NoSQL, cosa que portaria 
a haver d’adaptar el programa per treballar amb aquest tipus de bases de dades. Per 
aquest motiu és millor usar un sistema de bases de dades SQL distribuït. Aquests 
sistemes de bases de dades, anomenats NewSQL busquen aprofitar les avantatges en 
escalabilitat i rendiment del NoSQL oferint els avantatges de les transaccions i el 
sistema ACID (Atomicitat, Consistència, Isolació i Durabilitat) que ofereix SQL. 
Alguns exemples d’aquests sistemes de bases de dades són Spanner (Google), NuoDB o 
VoltDB. 
 
Emmagatzematge 
 
En quan a sistema de fitxer per emmagatzemar dades s’usarà Hadoop, que com s’ha 
mencionat abans és un sistema de fitxers distribuït que proporciona alta escalabilitat i 
tolerància a errades. Integrant-hi Hive és possible fer consultes en HiveQL, un 
llenguatge similar a SQL, amb la finalitat d’analitzar grans conjunts de dades 
eficientment. 

                                                
27 Tècnica de distribució de càrrega que consisteix en fragmentar una taula i repartir-la en diversos 
servidors. 
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Emmagatzematge multimèdia 
 
En un futur, podria ser interessant oferir opció de pujar vídeos i cançons o sons, a més 
d’enllaçar a YouTube i SoundCloud, com es fa actualment. Per aconseguir aquest 
objectiu, es requeria d’una quantitat d’espai d’emmagatzematge de dades considerable a 
més de que hauria de proporcionar fluïdesa, escalabilitat i tolerància a fallides. 
 
 
La solució passa per usar CDNs (Content Delivery Networks o Content Distribution 
Network). Segons Akamai, una CDN és una xarxa de servidors especialitzats de mida 
considerable i distribuïda geogràficament els quals tenen com a finalitat accelerar 
l’accés a material multimèdia als diferents dispositius connectats a internet. [41] 
 
Si bé l’arquitectura d’una CDN queda fora de l’àmbit d’aquest document, Peng [42] la 
divideix en 7 blocs: el client, servidors de replicació, servidors origen, la organització 
de facturació, sistema d’encaminat de peticions, sistema de distribució i el sistema de 
comptabilitat. Del citat document, s’extreu que els servidors origen envien el contingut 
a servidors de distribució, que són als que arribarà el client final. Per tant, quan es rep 
una petició per obtenir un fitxer, el sistema d’encaminat redirigeix al client al servidor 
de replicació corresponent. 
 
Per a l’emmagatzemament de multimèdia s’ha optat per NAS (Network-atached 
storage), discs durs connectats en xarxa sobre el protocol NFS, que permet a un client 
veure els discs durs d’altres servidors. Segons Facebook, aquesta arquitectura pot tenir 
defectes en quan a oferir material multimèdia a xarxes socials ja que pot resultar lenta 
quan la CDN no té els arxius sol·licitats degut a que s’hi emmagatzemen els més 
accedits. En cas de no tenir l’arxiu a la CDN s’ha d’anar al sistema de fitxers, el qual 
pot resultar lent en conjunts grans de dades. 
 
Aquesta situació es donava quan la gent accedia a fotos antigues, cosa que a Facebook 
pot ser bastant comú, però en el cas que ens ocupa (on no hi ha àlbums de fotos) pot no 
ser tan problemàtic doncs el material més accedit són les fotos de perfil. Si bé també pot 
accedir-se al material dels posts i el timeline el volum de dades multimèdia no hauria de 
ser tan elevat com el de Facebook ni tampoc hauria de ser gaire normal sol·licitar dades 
de posts molt antics. [43]. 
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4. DISSENY DE LA INTERFÍCIE D’USUARI 

 
A continuació es detallarà el procés de disseny de la interfície d’usuari, el qual comença 
amb l’elaboració dels mockups o esbossos de la interfície gràfica d’usuari. Un cop 
elaborats, s’han provat amb usuaris i canviat alguns aspectes fins a obtenir els resultats 
aquí mostrats, els quals han estat usats com a punt de partida per a la implementació de 
la interfície. Finalment, es comenten els canvis que s’han fet durant la fase 
d’implementació per tal d’adaptar els mockups a les eines que proporciona l’Interface 
Builder.  
 
4.1. Mockups 
 
En aquest apartat es podran veure els esbossos del disseny de les principals parts de 
l’aplicació, els quals han estat el punt de partida per al disseny gràfic real, juntament 
amb el disseny final. 
 
En totes es pot veure que el model de navegació escollit és una barra de pestanyes o 
TabBar amb aquest tipus de barra, la qual en iOS es troba a la part inferior, l’usuari pot 
escollir entre les diverses vistes. 
 

a) Login 
 
Aquesta és la primera pantalla que veu l’usuari quan obre 
l’aplicació, té dos camps de text on s’han d’introduir les 
credencials per a poder-se autenticar en el sistema. També 
dóna accés a la vista per crear un compte. Degut a que si 
l’usuari no està autenticat no pot tenir accés a l’aplicació, 
els botons que porten a altres llocs de l’aplicació estan 
desactivats. En cas de que les credencials introduïdes no 
siguin vàlides es mostrarà un missatge a l’usuari. 
 
 
 
 

 
 

La de la dreta és la pantalla que permet la creació d’un nou 
compte. Aquí l’usuari ha d’entrar la informació requerida 
mitjançant camps de text i selectors per al gènere i la data 
de naixement. En cas que faltessin dades o el registre no es 
completés de forma satisfactòria es mostraria un missatge a 
l’usuari. 
 
 
 
 
 

Fig. 38. Mockup login 

Fig. 39. Mockup registre 
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b) Timeline 
 
Un cop l’usuari s’ha autenticat és redirigit al Timeline on 
pot veure els posts més recents dels seus amics. 
Els posts estaran formats per el nom del qui l’ha fet, la 
data i l’hora, el contingut text (més foto, vídeo o cançó 
de SoundCloud si escau) i un botó per posar Like i el 
numero de likes rebuts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Profile 
És l’espai personal de cada usuari. En ell s’hi mostrarà la 
seva informació personal així com les influències en comú 
quan es tracti d’un perfil aliè. Donarà l’opció d’enviar un 
missatge a l’usuari o bé d’enviar un post si són amics. En 
cas de tractar-se del perfil propi sempre pot publicar-se 
contingut. També dona accés als instruments que toca 
l’usuari i a les seves influències musicals. 
 

 
 
 
 
 
 
Aquí es pot veure com es compartirà el contingut, és a dir, com 
es crearà un post. En aquest cas es 
pot veure com fer un post amb un 
vídeo de YouTube inserit. L’usuari podrà seleccionar el tipus de 
publicació que vol fer. Es podrà posar text en una àrea de text i 
en un camp de text es podrà posar el link al recurs desitjat. 
 
 
 
 

Fig. 40. Mockup Timeline 

Fig. 42. Mockup perfil 

Fig. 41. Mockup nova publicació 
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En quan a les pantalles d’influències i instruments les 
dues compten amb el mateix disseny: 
Es poden veure en forma de taula les diferents 
influències on les comunes estaran marcades. S’hi troba 
també un botó per afegir-ne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Search 
 
Donat que la cerca pot realitzar-se de dos maneres diferents, l’usuari pot escollir amb 
una botonera el tipus de cerca que vol. 
 
 

La cerca per nom consistirà d’una barra de cerca on 
introduint el nom es mostraran en forma de taula els 
resultats que correspongui.  
 
La cel·la d’usuari tindrà la foto, el nom, l’edat, la població 
i el numero d’influències comunes. També hi haurà un 
botó per poder afegir o eliminar-lo com amic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cas de voler cercar per instruments i influències  
l’usuari podrà entrar a la vista d’influències i a la 
d’instruments per marcar aquells en que estigui 
interessat. De la mateixa manera que amb la cerca per 
nom, els resultats es mostraran en forma de taula 
mostrant la mateixa informació. 

Fig. 43. Mockup influències 

Fig. 44. Cerca per nom 

Fig. 45. Mockup cerca per influències i instruments 
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e) Events 
 
 
D’una manera similar a les cerques, els esdeveniments 
seran mostrats en forma de taula dividida, de forma que 
en una secció s’hi mostraran els de la data actual i en 
l’altra els esdeveniments amb data propera.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En clicar a l’esdeveniment es mostrarà el detall. 
En aquest s’hi troba el nom, la direcció, data i hora, 
l’organitzador i una descripció. A més, també s’hi troba un 
mapa per tal de mostrar a l’usuari la localització de 
l’esdeveniment, així com un botó per confirmar 
l’assistència i un d’edició si se n’és l’organitzador. 
 

 
 
 
 
 
 
En cas de voler editar un esdeveniment es mostrarà una pantalla 
amb diferents camps de text i un selector per a la data, així com 
un mapa on es mostrarà la localització introduïda a adreça a 
partir de l’adreça i la població. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 46. Mockup esdeveniments 

Fig. 47. Mockup detall 
esdeveniment 

Fig. 48. Mockup edició 
esdeveniment 
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f) Preferences 
 
 
Les diferents opcions en aquesta secció seran mostrats en 
forma de taula que mostrarà el necessari per a poder 
executar l’acció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En l’edició de dades personals es mostraran els mateixos 
camps que en el registre però amb les dades que pertoquin. 
 
 

 
 
 
 
 
En el cas de canviar foto, es mostrarà la foto actual de 
l’usuari o un placeholder si no en té. Hi haurà dos botons: 
un per esborrar la foto, en cas de que no vulgui mostrar-ne 
i un que permetrà seleccionar una nova foto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 49. Mockup preferències 

Fig. 50. Mockup modificació de 
dades personals 

Fig. 51. Mockup canvi de 
fotografia del perfil 
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4.2. Decisions en el disseny 
 
En aquesta secció es comentaran els canvis respecte als mockups de cara a la versió 
final de la interfície per a proporcionar una experiència d’usuari satisfactòria usant els 
components natius de Cocoa Touch a més del logotip i el color corporatiu. 
 

a) Nom, icona i logotip 
 
Tot i que no s’entraran en detalls de màrqueting i negoci, és necessari que l’aplicació 
tingui un nom. En aquest cas s’ha escollit “Legato”. Legato és el nom en italià del lligat, 
un signe musical que indica que les notes que abasta han de tocar-se de forma seguida. 
A més, la mateixa figura s’utilitza també per a unir  dues notes de la mateixa altura 
tonal. D’aquesta forma, es vol donar la idea de que l’aplicació vol, d’alguna forma, unir 
als músics, que és precisament el que es vol aconseguir. 
 
Seguint aquesta idea i amb la intenció de representar-la s’ha fet la icona de l’aplicació. 
S’ha utilitzat un pentagrama amb notes dins una lligadura, en aquest cas però substituint 
les notes per siluetes de persones tocant instruments. S’ha utilitzat el color corporatiu 
per al fons, del qual es parla en el següent punt, i el blanc per als detalls. 
 

 
Fig. 52. Icona de l'aplicació 

 
 

 
Fig. 53. Logotip 

Seguint la mateixa idea del disseny de la icona s’ha fet el logotip que es mostrarà a la 
Splash screen i a la pantalla d’autenticació. On s’hi segueixen trobant el pentagrama i la 
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lligadura, però en aquest cas hi trobem el nom de l’aplicació amb una tipografia senzilla 
i elegant. 
 

b) Color corporatiu 
 
Actualment, es tenen alguns colors associats a les diferents xarxes socials. Per aquest 
motiu, escollir un color per al branding és també un punt important. Donada la gran 
varietat de xarxes socials, molts colors ja es tenen associats (Blaus a Facebook i Twitter, 
vermell a YouTube, verd a Vine, etc.). L’elecció del color s’ha basat doncs en que fos 
algun que no estigui molt arrelat a una xarxa social concreta, per aquest motiu s’ha optat 
per el violeta (#5856D6). Cal esmentar que existeix Twitch, una xarxa social per a 
jugadors que utilitza el violeta en la seva marca, però es tracta d’un violeta més intens i 
pur, al contrari de l’utilitzat aquí el qual té un to més blavós. 
 

 
Fig. 54. Mostra del color #5856D6 

Apple encoratja als desenvolupadors a personalitzar els components de la interfície en 
les seves aplicacions. En aquest cas, degut al limitat temps per al desenvolupament 
s’han utilitzat els components natius en la seva opció per defecte. Ara bé, Apple 
proporciona una forma senzilla per implementar branding i personalització de forma 
senzilla: usar l’opció de tintar els botons. Aquesta opció permet que tots els botons de 
l’aplicació tinguin el color escollit en lloc del blau que iOS ofereix per defecte. 
D’aquesta forma es pot donar una mínima percepció de marca i fer que l’usuari es senti 
més identificat amb l’aplicació que està usant 
 

c) Navegació 
Finalment, per a proporcionar una bona navegació dins l’aplicació s’ha afegit una 
Navigation Bar en totes les pantalles de l’aplicació. La Navigation Bar permet la 
navegació mitjançant botons que permeten a l’usuari anar enrere, realitzar accions o bé 
cancel·lar o acceptar modificacions segons la situació ho requereixi. A més, se li pot 
assignar un text, que en el cas que ens ocupa servirà per informar a l’usuari a quina 
secció de l’aplicació es troba. 

 
Fig. 55. Exemple de barra de navegació 

 Com s’ha esmentat abans, l’altre element fonamental en la navegació es la TabBar. 
Aquest element permet seleccionar una secció concreta de l’aplicació. 

 
Fig. 56. Exemple de barra de pestanyes 
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d) Login 
Aquesta secció de l’aplicació no ha requerit canvis, però si se’n han fet  a la part del 
registre. En aquest apartat s’hi ha inclòs una botonera (segmented control) per tal de 
deixar escollir el tipus de perfil a registrar (Músic, grup o negoci). A més s’han afegit 
els camps necessaris i en cas de registrar un negoci, s’ha inclòs un mapa on es pot 
previsualitzar l’adreça introduïda (en un futur es podrà seleccionar directament en el 
mapa). Per a facilitar l’elecció del gènere o la província i la població s’han utilitzat 
selectors en lloc del teclat estàndard. 

 

e) Timeline 
En el timeline s’ha utilitzat una taula amb cel·les personalitzades per a mostrar els 
diferents posts. D’aquesta forma s’ha aconseguit un flux continu de posts amb certes 
característiques incloses per defecte com l’scroll, el bouncing (rebot), i la possibilitat 
d’actualitzar mitjançant el gest assignat a aquesta tasca. D’aquesta forma, els posts 
poden tenir diferents mides i elements ja que es poden crear subclasses de les cel·les per 
a tenir-ne amb un vídeo o una foto i per tant es poden afegir nous tipus de posts sense 
haver de modificar les altres classes. 
 
Quant a les cel·les dels posts aquestes utilitzen botons per als noms d’usuari i els like, la 
vista personalitzada proporcionada per YouTube, per a mostrar els vídeos i Image views 
en cas de les fotos. A més, el text està dins un Text view de forma que els links que els 
usuaris poden posar es detectin com a tal i quan siguin seleccionats s’obrin amb 
l’explorador web. 
 

f) Profile 
Per al perfil també s’ha utilitzat una taula però en aquest cas s’ha utilitzat una taula 
agrupada, que com el seu nom indica, forma tants grups de cel·les com siguin 
necessaris. En aquest cas s’han usat dos grups: Un amb una única cel·la on es troba la 
informació de l’usuari així com l’accés a instruments i influències; i l’altre grup, on es 
troben els posts que hi ha en el perfil de l’usuari, que funciona igual que el Timeline. 
 
Per a l’acció d’eliminar instruments o influències s’ha utilitzat el gest de lliscar (swipe) i 
el comportament natiu de les taules, de forma que, tal i com recomanen les Guidelines 
no es redefineixi el comportament per eliminar un element d’una taula. D’aquesta forma 
doncs,  al lliscar el dit sobre una cel·la apareix el botó d’eliminar. 
 
En el cas d’afegir un instrument o una influència s’ha proporcionat un buscador de tipus 
autocomplete de forma que a mesura que l’usuari escriu el nom del que vol afegir es 
mostren una sèrie d’opcions que concorden amb l’entrat en el camp de text. 
 

g) Search 
La part de cerca segons el nom s’ha implementat igual que en els mockups amb l’ajuda 
de la barra de cerca nativa d’iOS la qual proporciona la taula de resultats, i el segmented 
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control situat al Navigation Bar. Per a la cerca per instruments i influències, s’ha optat 
per oferir una taula amb dues agrupacions: una per instruments i l’altra per influències 
de forma que l’usuari pugui veure el que té seleccionat en tot moment (cosa que no es 
podia aconseguir amb el proposat en els mockups). S’ha de tenir en compte que aquest 
mètode pot no ser eficient en cas de que el numero d’opcions sigui elevat de forma que 
en un futur s’ha de buscar una nova forma per fer aquesta tasca més eficient. 
 

h) Events 
Un altre cop s’ha requerit d’una taula agrupada per a poder separar els esdeveniments 
del dia actual dels pròxims.  
 
En quan al detall de l’esdeveniment s’ha posat un mapa per mostrar la localització de 
l’esdeveniment. També s’hi troba un switch (interruptor) que dona la possibilitat 
d’indicar l’assistència a un esdeveniment, substituint als checkboxes dels mockups que 
no es troben en iOS de forma nativa. El mateix element s’utilitza en l’edició per a 
cancel·lar un esdeveniment, però en aquest cas, l’indicador d’interruptor activat és 
vermell en lloc de verd (color per defecte), ja que en aquest cas té una connotació  
negativa i a més atreu millor l’atenció ja que vol deixar-se clar si l’esdeveniment està o 
no cancel·lat. En cas de que l’esdeveniment sigui cancel·lat, el títol en el detall ser 
també de color vermell. 
 
 

i) Preferences 
Igual que en seccions anteriors s’ha usat una taula agrupada per a separar els tres blocs 
d’aquesta vista. Així en primer lloc trobem la modificació de dades, en segon el logout i 
eliminació de compte i en últim lloc una opció per veure informació sobre l’aplicació. 
Així l’usuari pot distingir que les diferents opcions comporten accions molt diferents. 
Per últim, en cas de que es vulgui esborrar el compte, es requereix que l’usuari 
introdueixi la contrasenya. Per aquest propòsit s’ha usat un alert amb un camp de text i 
dos botons (cancel·lar i continuar). 
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5. IMPLEMENTACIÓ 

5.1. El model de dades 
 
Per tal de que l’aplicació funcioni correctament s’ha de crear una base de dades que 
pugui donar suport a les funcionalitats de l’aplicació. El primer pas és fer el diagrama 
Entitat-Relació per tal de modelar les diferents parts del sistema. Per millorar la 
llegibilitat, s’ha fragmentat en dos gràfics: El primer on s’hi troben les entitats i els seus 
atributs i el segon on s’hi poden veure les relacions entre les diferents entitats. 
 
 

 
Fig. 57. Diagrama d’entitats del domini 

 
En la Fig. 57 es poden veure  les diferents entitats del sistema. Si bé la gran majoria són 
suficientment clares, és necessari entrar en detall en els usuaris, així com els tipus 
d’usuari i els instruments. 
 
Com es pot veure, en el diagrama s’hi troben les entitats Grup, Music i Negoci, les 
quals podrien considerar-se subclasses d’Usuari, doncs l’usuari a més de ser-ho com a 
tal també ha de ser també d’algun dels tipus esmentats. 
Donat que no existeix la relació de generalització o herència en les bases de dades 
relacionals, Martin Fowler [44] proposa tres formes de modelar aquest problema: 
 

• Single table inheritance: Consisteix en tenir en una sola taula tots els atributs 
tant de la superclasse com de les subclasses. 
 

• Class table inheritance: Aquest mètode proposa que hi hagi una taula per a 
cada objecte ja sigui subclasse o la superclasse. D’aquesta forma cada taula té 
només els atributs corresponents a l’objecte a modelar. 
 

• Concrete table inheritance: Al contrari que el mètode anterior, aquí es té una 
taula per cada subclasse amb els seus atributs afegint-hi els de la superclasse.  
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Degut a que tots els tipus de perfil es tracten de manera similar s’ha escollit la opció 
Single table inheritance. D’aquesta forma, les entitats Usuari, Grup, Music i Negoci es 
troben en la mateixa taula. Escollir aquesta opció té l’avantatge de que no és necessari 
fer joins per a obtenir tota la informació dels usuaris, de manera que l’operació serà més 
eficient temporalment.  
 
En la versió final del model (Fig. 58) s’han afegit coordenades als usuaris de forma que 
per a mostrar en el mapa la ubicació d’un negoci no s’hagi de processar a partir de la 
direcció, sinó que pugui fer-se amb les coordenades i així eliminar peticions a serveis 
externs (el mateix s’ha aplicat als esdeveniments). A més de les coordenades també s’ha 
inclòs un camp tipus que permet saber de quina forma s’ha de tractar l’usuari (Music, 
Banda o Negoci) 
 
En quan als instruments, donat que l’aplicació hauria d’oferir suport per a múltiples 
idiomes s’havien plantejat dues formes de modelar-los. La primera, tenir una única taula 
amb l’identificador d’instrument, el codi ISO de l’idioma i el nom de l’instrument en 
l’idioma corresponent. Aquesta solució es va descartar degut a que si per un instrument 
no existia la traducció en un idioma concret s’havia de tornar fer una consulta per a 
poder oferir el nom en l’idioma per defecte. 
 
D’aquesta forma doncs s’ha optat per la segona, la qual pot veure’s al model (Fig. 57) 
Així, s’aconsegueix que tot i que un idioma no tingui la traducció en un determinat 
idioma es pugui oferir l’idioma per defecte sense necessitat de tornar consultar la base 
de dades. 
 

 
Fig. 58. Diagrama de relacions del domini 
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Un altre punt a esmentar són els perfils, els quals han estat modelats com entitats, ja que 
també formen part del sistema, però que no seran presents a la base de dades donat que 
estan formats per les dades de l’usuari i un agregat de posts, el qual no té sentit tenir 
guardat, sinó que és millor que siguin extrets a temps real a partir de les dades de 
l’usuari i els seus amics, de forma que es puguin oferir els posts més nous i rellevants. 
 
A la versió final també s’ha afegit el camp media_link on en cas de tractar-se d’un post 
amb contingut multimèdia s’hi assignarà l’enllaç del recurs per a que el client pugui 
tractar-lo  de la forma adequada segons indiqui la API del servei a atacar. 
 
Tenint en compte els factors esmentats, a la Fig. 59 es presenta l’esquema final de la base 
de dades per al prototip implementat. 
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Fig. 59. Model de dades usat en el prototip 

 
5.2. Implementació del servidor 
 

a) Què és Laravel i per què s’ha usat 
 
Per a implementar el servidor s’ha optat per usar Laravel28, un framework PHP format 
per diversos components open source que permet desenvolupar aplicacions MVC de 
forma àgil.  

                                                
28 http://laravel.com 
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Els motius que han portat a usar Laravel sobre altres frameworks com Symphony29 o 
CodeIgniter30, és el gran numero de funcionalitats i facilitats que ofereix de forma 
integrada.  
 
 
Entre ells,  la facilitat d’ús del mòdul d’autenticació, el qual permet guardar les 
credencials utilitzant l’algoritme BCrypt i gestionar les sessions de forma automàtica, el 
mòdul de gestió de cache o la forma d’accedir i modificar la base de dades, que es fa 
mitjançant un sistema ORM (Object-Relational mapping o mapatge d’objectes 
relacionals) que utilitza el patró Active record. Aquest patró encapsula un registre de la 
base de dades en un objecte el qual incorpora a més de les dades, relacions i tota la 
lògica necessària per interactuar amb la base de dades, simplificant les operacions i 
ajudant a que es compleixin les propietats ACID. [45] Això fa que tota la gestió de la 
base de dades es pugui fer de forma senzilla i còmoda, gairebé només dient-li a Laravel 
la taula amb que relacionar l’objecte, sense haver-se de preocupar de la integritat. 
 
Lligat al tema de la base de dades, un altre punt a favor de Laravel és com es creen i 
modifiquen les taules necessàries.  Per a fer-ho Laravel utilitza les migracions, que com 
defineix la seva documentació [46] equivalen a un sistema de control de versions de la 
base de dades. D’aquesta forma es crea o modifica la taula en un fitxer PHP, on (de 
forma simplificada) s’assigna el nom de la columna i el tipus de dades d’aquesta també 
s’assigna la operació de rollback equivalent, que s’usarà en cas d’error. Un cop 
finalitzat s’executa la migració, fent persistents els canvis en l’esquema. 
 
A més d’aquests aspectes, també s’ha tingut en compte la facilitat per gestionar les 
peticions entrants, les quals es poden redirigir als controladors i extreure’n les dades 
necessàries fàcilment així com el suport per a testing inclòs. També s’han valorat eines 
que poden ser útils en un futur com la gestió de tasques programades, la integració amb 
servidors SMTP, que podrà ser útil per enviar correus electrònics en cas d’oblit de les 
credencials d’accés o com a mètode per a confirmar el registre, o les facilitats per a la 
localització (traducció) del servei. 
 

b)  Cicle de vida de les peticions 
 
En aquest punt es tractarà com l’aplicació gestiona les peticions un cop aquestes arriben 
a l’encaminador (router), aquest procés pot ser visualitzat a la Fig. 60. 
 
Un cop la petició arriba al servidor, Apache redirecciona la resposta a l’script index.php  
que Laravel incorpora. A partir d’aquí s’inicia el procés d’arrencada (bootstrapping), i 
es crea una nova instancia de l’aplicació. Un cop tots els arxius han estat carregats la 
petició arriba al router, on es troben totes les rutes valides a l’aplicació, com per 
exemple https://www.bartomeugalmes.com/authentication/login que accepta una petició 
POST (en cas de que el tipus de petició no sigui l’indicat la ruta no serà trobada i serà 
considerada no existent). En cas de que la ruta no existeixi es retornarà una resposta 
amb un missatge d’error. En cas contrari, si la ruta existeix es procedirà a comprovar si 

                                                
29 http://symfony.com 
30 http://www.codeigniter.com 
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el client està autenticat en cas de que sigui necessari (algunes accions, com el registre 
poden realitzar-se sense autenticar-se).  
 
Si bé podria escriure’s tota la lògica a l’encaminador no és una pràctica recomanable, 
per aquest motiu un cop s’ha passat el filtre d’autenticació, el router passarà la petició al 
controlador corresponent (en cas de no estar autenticat, es retornarà una resposta amb el 
missatge d’error corresponent). El controlador s’encarregarà d’extreure’n les dades 
necessàries i fer les operacions que pertoquin. Si no es produeix cap excepció ni cap 
error, al finalitzar es retornarà la resposta amb el resultat adient a l’encaminador qui al 
seu torn la retornarà al client. En cas d’haver-hi un error o una excepció en algun 
moment del cicle de vida Laravel la recollirà i s’enviarà una resposta amb el missatge 
d’error adequat. 
 

 
Fig. 60. Gestió de les peticions en el servidor 

 
 

c)  Utilitzant la base de dades 
 
Com s’ha esmentat abans, Laravel proporciona una forma senzilla, ràpida i elegant de 
treballar amb la base de dades gràcies a l’ORM Eloquent. 
 
Com s’ha explicat anteriorment, en el model s’hi especifica la taula amb que relacionar-
lo. Per tant, recuperar tots els registres d’una taula és tan senzill com fer User::all() o 
si es vol afegir una clàusula where pot fer-se afegint ->where(‘id’,’=’,’1’) o buscar 
per clau primària utilitzant find($clau). 
 
Però el punt on realment ha resultat de gran ajuda i ha agilitzat el desenvolupament és a 
l’hora de tractar amb relacions, les quals gairebé en tots els casos han hagut de comptar 
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amb una taula de pivot, taula on es relacionen els registres d’una taula  amb els d’una 
altra, com per exemple els usuaris i els instruments que toquen. 
 
La forma que té Laravel per gestionar les relacions és establint una funció al model que 
recupera les relacions de l’objecte buscant la clau a la taula pivot. 
 
public function friends() { 

return $this->belongsToMany ( 'User', 'friends', 'sender_id', 
'recipient_id' )->withPivot ( 'status' )->withTimestamps () 
->wherePivot ( 'status', '=', 'A' ); 

} 
 

Aquí es pot veure la funció friends de la classe User, que modela l’usuari. En aquest 
cas, es veu com la instància es relaciona amb diversos usuaris utilitzant la funció 
belongsToMany. Per tant, s’especifica el model al qual es fa referència (en aquest cas 
User ja que l’amic és un altre usuari), el nom de la taula pivot i els camps de les claus 
foranies a la taula pivot. En aquest cas a més ens interessa que quan hi hagi un canvi en 
la taula pivot es modifiquin els camps d’auditoria. Per últim, es pot filtrar mitjançant un 
where a la taula pivot, per tant aquesta funció només retornarà els amics que hagin 
confirmat la sol·licitud. 
 
Un cop especificat com extreure les dades de la relació, usar-les és fàcil, ja que només 
és necessari dir-li a la instància d’usuari que ens retorni els seus amics usant la funció 
anteriorment descrita. En cas de voler un registre concret o algun altre tipus de filtratge 
poden usar-se clàusules where, limit, group by com en qualsevol dels altres objectes 
pertanyents al model.  
 
En cas de que es vulgui afegir un nou objecte a la relació només cal dir-li a Laravel que 
els connecti utilitzant la funció attach($objecte), en cas de voler eliminar la relació 
s’usarà detach($objecte). 
 

d)  Estructura dels missatges 
 
Per a facilitar el tractament dels missatges a la part del client s’han estandarditzat de 
forma que sempre segueixin el mateix patró. Així doncs, els missatges estan formats de 
tres components: 
 

• Status: És un valor booleà que informa si l’operació s’ha realitzat amb èxit o bé 
s’ha produït un error. 
 

• Msg (Message): Aquest camp és una cadena de text (String), on s’hi troba un 
missatge informant de l’estat de l’operació. S’usa per mostrar-se a l’usuari i en 
cas d’error pot donar informació d’aquest. Això és possible gràcies a que 
Laravel permet gestionar com es tracten les seves excepcions i per tant, es pot 
especificar el missatge a enviar en cas de llançar-se’n alguna. 

 
• Data: En aquest camp s’hi troba el JSON amb les dades requerides per el client 

en cas de que sigui necessari retornar-ne. En cas de que no ho sigui s’hi troba un 
objecte buit. 
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5.3. Implementació de l’aplicació 
 

a) APIs i llibreries externes 
 
Spotify 
 
Donat que és una de les aplicacions musicals més usades, en un primer moment va 
semblar que integrar-la a l’aplicació pot suposar un atractiu per a l’usuari. Spotify31 ha 
llançat recentment un SDK per a iOS el qual es troba en fase beta avançada, en versió 
Beta 8. Cal esmentar que Spotify només permet reproducció de cançons en aplicacions 
de tercers a usuaris premium cosa que limita molt el seu funcionament. Tot i això una 
bona aproximació és donar la possibilitat d’inserir àlbums i llistes de reproducció (ja 
que els usuaris no subscriptors poden reproduir llistes i àlbums de forma aleatòria) i 
llançar Spotify d’una forma similar a com ho fa Facebook en la seva versió web: 
presentant la portada i les dades però fent el playback a l’aplicació d’escriptori (en 
aquest cas la reproducció es faria a l’aplicació d’iOS).  
Preu: Gratuït  
 
Degut a que moltes opcions només estan disponibles per als usuaris premium i que la 
reproducció obligaria a llançar l’aplicació de Spotify, interrompent el flux d’interacció a 
l’usuari, és millor deixar aquesta API fora de la xarxa social. 
 
Degut a la impossibilitat d’incloure Spotify de manera neutra s’ha optat per valorar 
altres alternatives per a poder compartir cançons dins de l’aplicació com Deezer32 o 
Bandcamp. Actualment, Bandcamp no disposa d’API [47] i Deezer no deixa escoltar 
cançons completes a usuaris que no siguin premium [48], motiu per el qual ens portaria 
a la mateixa situació que Spotify. Per tal de poder oferir publicació de música s’ha optat 
per SoundCloud, ja que no requereix de registre per a poder escoltar cançons i a més 
permet que qualsevol usuari de la seva xarxa hi publiqui les seves pròpies cançons. 
 
SoundCloud 
 
SoundCloud és una xarxa social on els usuaris poden compartir sons (ja siguin cançons 
o no) de forma privada o publica. En l’aplicació, SoundCloud permetria als usuaris 
compartir les seves cançons per donar-se a conèixer o bé cançons d’altres usuaris de 
SoundCloud de forma gratuïta i sense necessitat de registre. D’aquesta forma es cobreix 
el buit que Spotify deixa com a reproductor dins de l’aplicació, degut a les seves 
restriccions als usuaris no premium en quan a compartir cançons i àudio. Donat al 
tancament de l’API per al iOS SDK de SoundCloud el proper 1 de juny, s’haurà de fer 
ús de l’API HTTP que SoundCloud proveeix. [49] 
Preu: Gratuït 
 
YouTube 
 
Tot i no ser estrictament musical YouTube33 permetrà als usuaris inserir vídeos que 
podran ser reproduïts dins de la xarxa social. Aquesta és juntament amb Spotify una de 
                                                
31 https://www.spotify.com 
32 http://www.deezer.com/ 
33 https://www.youtube.com 
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les característiques més usades actualment a les xarxes socials. En un principi està 
pensant per a que es puguin compartir vídeos musicals, ja siguin propis o d’altres per 
suposat no hi haurà cap tipus de restricció sobre la temàtica del vídeo que es vulgui 
compartir. Presenta un funcionament senzill d'implementar creant WebViews, que 
permeten la inserció de contingut web. D’aquesta forma el reproductor funciona 
utilitzant l’API Javascript pròpia de YouTube, de la mateixa forma que ho faria en una 
web qualsevol. A més permet controlar la reproducció i diversos paràmetres com 
reproducció automàtica, ocultament de controls o reproducció en pantalla completa de 
forma programàtica. 
Preu: Gratuït. 
 
Flurry Analytics 
 
Permet saber com l’usuari interactua amb l’aplicació i presenta estadístiques sobre els 
usuaris (gènere, edat, localització, tipus de dispositiu, sistema operatiu, etc.) així com 
informes d’error. Això permet adreçar millor la publicitat i saber en quin tipus 
d’aplicacions s’ha de posar publicitat de l’aplicació si fem publicitat creuada. 
Preu: Gratuït. 
 
 
Crashlytics (Fabric) 
 
Similar a Flurry Analytics, va ser adquirida per Twitter al gener de 2013.[50] Permet 
saber on s’han produït els errors i proporciona estadístiques a temps real, cosa que no 
succeeix amb Flurry Analytics. A més proporciona distribució de versions beta. Aquest 
servei és similar tant en característiques com en funcionament a TestFlight d’Apple. Hi 
trobem l’avantatge de simplificar el procés sense haver de passar per la App Store. 
Preu: Gratuït 
 
Degut a la rapidesa a que es mou el món actualment ens interessa saber com funciona 
l’aplicació i si hi ha errors en el mínim temps possible, per aquest motiu sembla més 
idoni utilitzar Crashlytics en lloc de Flurry Analytics. Com s’ha esmentat abans també 
és interessant l’opció de poder distribuir versions beta als usuaris. Ara bé, si es té en 
compte que Flurry Analytics proporciona dades sobre la segmentació d’usuaris segons 
diversos paràmetres com edat, gènere o localització (mentre que Crashlytics es centra en 
estadístiques sobre el rendiment de l’aplicació, com el nombre de nous usuaris o la 
durada de les sessions) podria ser interessant utilitzar Flurry Analytics un cop s’hagi 
acabat el desenvolupament i així poder tenir més dades sobre a qui adreçar la publicitat. 
Un factor a tenir en compte és que no és possible usar serveis de distribució de versions 
beta sense una afiliació al programa de desenvolupadors d’Apple diferent de la 
modalitat University, ja que aquesta no permet la creació de fitxers amb extensió ipa. 
 
En quan a serveis de mapes, que permetran mostrar la ubicació dels diferents 
esdeveniments que els usuaris creïn a l’aplicació, es tenen en compte les dues opcions 
més conegudes per als usuaris. 
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Google Maps 
 
Google Maps34 s’ha convertit en una de les eines més usades en el dia a dia. Tant es pot 
fer ús dels serveis web com de l’SDK que proveeixen. 
Preu: Gratuït limitat a 25000 càrregues de mapa i 2500 peticions de codificació 
geogràfica. 
 
Apple Maps (MapKit Framework)  
 
Té el mateix propòsit que Google Maps però és natiu d’iOS i gratuït sense limitacions. 
A més, el seu framework (MapKit) ofereix una sèrie d’avantatges sobre l’SDK de 
Google, donada la seva poca maduresa.  Preu: Gratuït  Tot i que Google té una gran 
experiència en el sector (fou llançat al 2005), Apple ofereix MapKit (llançat al 2007 
fent ús del servei de Google fins al llançament d’iOS 6 el 2012 i on Apple comença a 
usar dades de diversos proveïdors com TomTom1) de forma totalment integrada i nativa 
en Xcode i iOS. A més, el fet de que AppleMaps formi part del sistema operatiu iOS, 
facilita la interacció entre l’aplicació i AppleMaps, evitant que s’hagi de verificar que 
l’aplicació està instal·lada abans de fer-ne ús (cosa que s’hauria de fer amb Google 
Maps). Un altre avantatge d’AppleMaps és que al formar part de l’SDK iOS no 
requereix instal·lació ni actualització, en canvi l’SDK de Google Maps s’hauria 
d’integrar amb l’SDK d’iOS i tenir-lo actualitzat per oferir les màximes prestacions als 
usuaris. Per aquests motius i per que ofereix ús il·limitat s’utilitzarà el framework 
MapKit d’Apple. En cas de que MapKit no satisfaci les necessitats de l’aplicació es 
passarà a Google Maps. 
 
 

b) Core Data 
 
Com s’ha explicat en el punt 3.2, s’ha utilitzat Core Data per a replicar el model de 
forma local per a reduir temps d’espera i millorar l’experiència de l’usuari.  
 
Core Data és el framework que proporciona Apple per a la lectura i escriptura de dades 
en les aplicacions d’iOS i OS X. A alt nivell les dades són modelades com objectes 
relacionats (similar al model entitat-relació), i s’accedeix a elles usant dot notation de 
forma similar a com es fa en JSON o una base de dades orientada a documents o 
objectes (NoSQL). D’aquesta forma, quan es necessita accedir a dades 
emmagatzemades es fa un fetch de l’objecte requerit filtrant-lo i ordenant-lo si escau, 
cosa que dota a Core Data d’eficiència. La lectura i escriptura a fitxers és transparent 
tant per a l’usuari com per al desenvolupador, qui tracta amb els objectes, Core Data és 
qui s’encarrega de recuperar-los i desar-los en els fitxers corresponents. El framework 
proveeix quatre tipus d’emmagatzematges persistents: XML, Atomic (fitxers binaris), 
SQLite i In-memory. Cal tenir en compte que el primer tipus només està disponible per 
a OS X.[51] 
 

                                                
34 http://maps.google.com 
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• Atomic: Es tracta d’un format de fitxer on els objectes són bolcats com un 
stream de bits. És una forma eficient tant en emmagatzematge com en temps ja 
sigui de lectura o escriptura. 
 

• SQLite: Les dades són emmagatzemades com una base de dades SQLite, una 
base de dades transaccional que no requereix de server ni configuració. Aquests 
factors sumat al fet de que sigui open source, sense restriccions d’ús i el seu pes 
reduït (500KiB) fa que hagi guanyat popularitat ja sigui en entorns fixos o 
mòbils.[52] 

 
Core Data en fa un ús específic que no es correspon al format original de 
SQLite, per aquest motiu només es poden utilitzar bases de dades creades 
mitjançant el framework. És ràpid i permet allotjar Object graphs (relació 
d’objectes) de forma parcial. 

 
 

• In-memory: Tot i ser classificat com a persistent no ho és del tot, ja que en 
realitat les dades s’emmagatzemen en RAM. Això fa que sigui un tipus 
d’emmagatzemament persistent temporal, que serà buidat un cop es tanqui 
l’aplicació.[53] Igual que les altres opcions és eficient en temps (més que les 
anteriorment esmentades ja que no s’ha d’accedir a disc) i permet guardar 
l’object graph complet. És una opció molt adequada per a guardar dades de 
sessió.  
 

Per a millorar el temps de carrega s’ha seguit una política soft-offline: replicar el model 
per tenir emmagatzemada certa informació com les dades del perfil de l’usuari (ja que 
no es modifiquen regularment) que seran valides a nivell de sessió i es buidaran cada 
cop que l’aplicació es tanqui. Per aquest motiu, el millor és usar Core Data amb un tipus 
de persistència In-memory. Com s’ha esmentat anteriorment aquest tipus de memòria 
guarda les dades el temps que l’aplicació roman oberta. No cal emmagatzemar en disc 
(en aquest cas la memòria flash del dispositiu) ja que la informació serà demanada al 
web service al fer el login, ja que pot haver canviat d’una sessió a una altra.  
 
Així i tot com que la informació a les xarxes socials varia en temps real no pot estar tot 
en local sinó que s’ha d’anar demanant al webservice cada X temps. 
 
Cal esmentar però, que aquesta forma de tractar les dades ha portat a un error. A la 
versió actual només es guarden a Core Data les dades d’usuaris i les seves influències i 
instruments: Les de l’usuari actual al fer login i les d’altres a mesura que entra als 
perfils. Això ha portat a que altres dades com els esdeveniments o els posts no es 
gestionin amb Core Data. 
El motiu que ha portat a això és que es tracta d’informació dinàmica que ha de ser 
recuperada a temps real per tal d’obtenir la més recent. 
 
Si bé això és cert, el problema rau en que en cas de no poder obtenir noves dades del 
servidor, el flux d’interacció de l’usuari pot veure’s afectat a més de que si es volen 
esborrar totes les dades quan l’usuari fa logout o esborra el compte l’operació no pot 
realitzar-se de forma eficient. 
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Una solució pot ser tenir guardats els últims posts o esdeveniments enviats pel servidor, 
de forma que en cas de no poder-ne obtenir de nous almenys es mostrin els antics. Per 
tal de no acumular noves dades fins a omplir la memòria del dispositiu, es limitarà el 
numero d’objectes a guardar i s’usarà una política de reemplaçament FIFO (First In, 
First Out) on l’element més antic és el primer en ser esborrat.  
 
  

c) MapKit 
 
MapKit s’ha usat per a que els usuaris poguessin veure les direccions dels 
esdeveniments i comerços. També s’ha usat en el registre d’usuaris de tipus negoci i en 
la creació i modificació d’esdeveniments per a proveir d’una previsualització de la 
direcció indicada. En futures versions es pot implementar un sistema tipus “Com 
arribar” o poder seleccionar l’adreça directament en el mapa. 
 
Per a millorar l’eficiència de l’aplicació, quan es modifica la direcció, MapKit n’extreu 
les coordenades i actualitza la vista a partir de la direcció i la població.  Les 
coordenades són guardades a la base de dades de manera que en futures visites a 
l’esdeveniment es pugui carregar usant les coordenades en lloc d’haver-les de preguntar 
de nou a la classe CLGeocoder . 
 
5.4. Seguretat 
 
A continuació es parlarà de com s’han implantat finament les mesures exposades en el 
punt 2.6. 
 
Finalment, s’ha optat per usar el mòdul d’autenticació i gestió de sessió de Laravel, el 
qual actua com a filtre a l’hora d’executar les diferents rutes com s’ha dit al punt 5.2.c.   
 
Per al correcte funcionament és necessari que la contrasenya sigui guardada encriptada. 
Per a aconseguir-ho s’ha utilitzat la funció Hash que Laravel proporciona. Així doncs, 
en el moment del registre la contrasenya s’envia en clar  per a posteriorment ser 
processada per Laravel i inserida  a la base de dades. 
 
El mateix passa en el moment de l’autenticació: El mecanisme proporcionat per Laravel 
necessita la contrasenya en clar per així fer-ne el hash durant l’autenticació i comprovar 
si es correspon amb l’emmagatzemat. 
 
Donat que enviar informació en clar suposa un problema de privacitat, s’ha usat el 
protocol SSL per protegir les dades i evitar que qualsevol que pugui interceptar-les 
pugui veure el que s’està enviant, tot i que no és 100% efectiu tal com es va demostrar 
al juny de 2014 quan es va descobrir el bug batejat com Heartbleed, que posava en 
perill la informació dels servidors deixant llegir al client més informació de la que 
estava autoritzat (Buffer over-read). [54] 
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Per a tal propòsit s’ha utilitzat un certificat DV de baix cost emès per l’empresa de 
seguretat Comodo35. Amb aquest tipus de certificat únicament es garanteix encriptació, 
no es verifica l’autenticitat del servidor, tal com s’ha explicat al punt 2.7.c. 
 
Un altre punt al qual s’ha de prestar atenció amb la seguretat és amb la base de dades. 
En el cas que ens ocupa no ha sigut necessari implementar un mecanisme per protegir 
d’Injecció SQL, doncs  Laravel ja porta incorporat protecció per aquests tipus d’atacs.  
 
Un aspecte a millorar en quan a seguretat a la base de dades és que l’usuari de MySQL 
que utilitza Laravel només tingui permisos de select, insert i update, evitant que pugui 
esborrar contingut de les taules o modificar-ne l’esquema. 
 
Actualment s’ha optat per donar tots els permisos a l’usuari utilitzat per Laravel de 
forma que es pogués fer les migracions sense problemes i per a la funció d’esborrar 
compte. En un futur, per millorar-ho es pot incorporar una política de soft-deletes 
consistent en incorporar un camp més a tots els registres on s’hi especifica si el registre 
està esborrat o no. D’aquesta forma les dades segueixen en la base de dades però no són 
accessibles per l’aplicació ja que en teoria han estat esborrades. 

                                                
35 https://www.comodo.com 
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6. PROVES 

6.1. Proves de l’API 
 
Les proves de l’API s’han fet principalment usant Phpunit36, un framework de testing 
per PHP, el qual Laravel suporta de forma nativa.  
 
D’aquesta forma es pot provar fent crides a les diferents rutes, com si es provés des 
d’un client REST, com Postman37. Un cop retornada la resposta, es descodifica el 
contingut de la resposta que passa a ser un objecte amb els tres components de la 
resposta. Es comprova que l’estat és true, que el msg sigui el correcte i també es mira 
que l’objecte  data coincideixi amb el que s’hauria de retornar. Així doncs, si les tres 
parts del missatge són correctes es considera el test com superat. 
 
6.2. Proves de l’aplicació 
 
Durant el desenvolupament, així com s’han anat completant les diferents funcionalitats 
s’ha testejat l’aplicació de forma manual. D’aquesta forma s’han corregit errors tant en 
la interfície, com errors de funcionalitat i interns de l’aplicació. D’aquesta forma, 
aquestes proves també han servit per validar que les respostes retornades per el servidor 
són el que l’aplicació espera.  
 
6.3. Proves amb usuaris 
 
Donat el limitat temps, l’aplicació només ha pogut ser provada amb dos usuaris, malgrat 
que la mostra és petita ha resultat útil per descobrir punts on el flux d’interacció no és 
suficientment clar. 
 
Els principals problemes s’han detectat a l’hora d’afegir amics, ja que no és intuïtiu que 
el botó per afegir una persona com amic es trobi als resultats del cercador i no al perfil. 
Solucions que els propis usuaris han proposat és o bé moure’l al perfil o bé que aparegui 
als dos llocs. 
 
Un dels altres aspectes que no ha estat suficientment intuïtiu és com canviar la foto de 
perfil. Els usuaris esperen un model similar al de  Facebook, on tocant la foto de perfil 
s’obri el selector. 
 
En un dels casos, s’han detectat problemes per determinar on trobar els botons que estan 
ubicats a la Navigation Bar. Això podria  fer pensar en un redisseny on no s’utilitzi de 
forma tan estricta la Navigation Bar i la TabBar, enfocant-se més en com les utilitzen 
Twitter i Facebook en les seves aplicacions natives per iOS.  
 
En cas de tenir més usuaris seria útil utilitzar diversos tipus de test, com l’A/B testing on 
un grup d’usuari prova una interfície i l’altre una diferent. Una altra opció és deixar als 
usuaris interactuar amb la interfície de forma autònoma i veure com l’utilitzen per a 
trobar comportaments inesperats que puguin portar a millorar o trobar noves formes 

                                                
36 https://phpunit.de 
37 https://www.getpostman.com 
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d’interacció. Per últim seria útil utilitzar un llistat de casos d’ús a realitzar més extens 
que l’utilitzat i ajudar-se d’eines com Eye-tracking, que mostraria a quines zones de la 
interfície es dirigeix més la mirada i captura de pantalla per veure com els usuaris 
interactuen amb l’aplicació.  
 
A partir d’aquests experiments podrien recopilar-se resultats que portessin a redissenyar 
la interfície per tal de que oferís una experiència d’ús més senzilla per a l’usuari. 
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7. CONCLUSIONS 

7.1. Comparació amb plataformes similars 
 

	  	   Kompoz	   Splice	   ReverbNation	   Legato	  
Col·∙laboratiu	   √	   √	   X	   X	  

Comunicació	  artista-‐artista	   √	   √	   X	   √	  
Accés	  per	  a	  Managers,	  segells,	  etc.	   X	   X	   √	   X	  

Adreçat	  a	  fans	   X	   X	   √	   X	  
Mode	  premium	  per	  als	  artistes	   √	   X	   √	   X	  

Fomenta	  la	  promoció	   √	   √	   √	   √	  
Taula 5. Comparació amb altres plataformes 

A diferència d’altres plataformes, les quals permeten la col·laboració entre artistes de 
forma que puguin composar conjuntament o comunicar-se amb els fans, Legato es 
centra en oferir comunicació artista-artista per aquells que no tenen un projecte iniciat i 
volen trobar la gent adequada per començar-lo. 
  
7.2. Resultats 
 
En el present projecte, s’ha exposat el procés de disseny i desenvolupament d’una xarxa 
social adreçada a gent que toca instruments i/o vol formar un nou grup o simplement 
trobar altres musics amb qui tocar una estona. Aquest procés ha començat analitzant 
l’estat de l’art, passant per les diferents etapes de l’enginyeria de software i analitzant 
com funcionen les principals xarxes socials per acabar amb el desenvolupament d’un 
prototip funcional i la seva avaluació per part de potencials usuaris. 
 
Analitzant l’estat de l’art podem veure que predominen plataformes gegants i que 
alguns d’ells, com Myspace, van caure en l’oblit gràcies a l’aparició de Facebook i 
Twitter. Tot i això, veiem com hi ha propostes interessants adreçades al sector music, 
com Kompoz i Reverbnation, que cobreixen una necessitat proporcionant un bon servei. 
D’aquí extraiem que és possible sobreviure sempre i quan s’adreci a un nínxol concret 
del mercat i es proposi una solució original a alguna necessitat. Per aquest motiu s’ha 
portat a terme un estudi de viabilitat per a saber l’opinió dels usuaris, la qual ha estat 
favorable.  
 
Això ha portat a desenvolupar la xarxa social Legato. Prèviament a aquest 
desenvolupament s’ha procedit al seu disseny. Començant per la validació de les 
funcionalitats amb els usuaris, seguint amb l’anàlisi de l’arquitectura de diferents xarxes 
socials, a partir de la qual poder desplegar la necessària per a poder proveir un bon 
servei. Amb aquest anàlisi s’ha vist que actualment és inviable que una xarxa social 
pugui evolucionar sense una arquitectura distribuïda capaç de donar suport concurrent a 
un elevat nombre d’usuaris de forma eficient tant temporalment com en gestió de 
recursos. Després d’analitzar i conèixer les tecnologies darrera aquest tipus 
d’arquitectures s’ha proposat una arquitectura centralitzada per al desenvolupament del 
prototip i una arquitectura distribuïda fàcilment escalable com a futura solució a la 
possible expansió del servei a més d’establir un model de pas de missatges basat en 
REST i JSON. Aquesta, juntament amb les fases inicials de recerca, ha estat una de les 
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fases més profitoses donat que ha permès conèixer l’existència de diferents tecnologies, 
ja siguin frameworks, sistemes de fitxers o bases de dades entre d’altres, i en quins 
entorns és favorable el seu us, tot i que no és fàcil de determinar sense haver-les usat.  
 
A banda de la part del servidor, també s’ha dissenyat i implementat l’aplicació en versió 
mòbil per a dispositius d’Apple. Aquest procés s’inicia dissenyant els esbossos de la 
interfície d’usuari a partir dels requeriments i les funcionalitats per acabar 
implementant-lo després de validar-ho amb alguns usuaris. Per suposat, els esbossos 
difereixen de la versió final, i s’han explicat els canvis respecte a aquestes versions 
inicials. Aquesta ha resultat també una fase important per aprendre com proporcionar 
una bona experiència d’usuari amb un flux d’interacció adequat. 
 
Un cop dissenyat el sistema s’ha decidit com gestionar el model de dades i quins criteris 
de seguretat aplicar per a la seva posterior implementació usant Laravel  i Xcode a més 
d’algunes de les eines proporcionades per iOS com Core Data o MapKit a més dels 
recursos propis d’iOS per a la implementació de la interfície. Aquesta ha resultat la fase 
més instructiva i en la que més temps s’ha invertit, ja que per a implementar-la s’ha 
hagut d’aprendre Objective-C i com funcionen Laravel, l’entorn d’iOS i altres eines 
involucrades en el procés com Crashlytics o Git. 
 
 
Finalment, s’han fet proves amb usuaris per descobrir tant errors interns com llocs on la 
interacció amb l’aplicació no és suficientment bona, de forma que puguin ser corregits 
en futures versions. 
 
Analitzant el resultat obtingut, es pot veure com la presa de decisions en alguns casos, 
com en el modelat de les dades i en alguns llocs de la interfície, no és del tot encertada 
no posen en perill la feina actual a l’hora de corregir-les. Una altra decisió que podria 
ser qüestionada és l’ús d’Objective-C contra Swift. El principal motiu és que a l’inici 
del projecte Swift comptava únicament amb pocs mesos de vida, i per tant podia ser 
més difícil torbar recursos per a aquest llenguatge. Tot i això, és obligat esmentar que 
Swift és el llenguatge que millor acollida ha tingut aquest any segons l’enquesta anual 
de Stack Overflow [55].  D’altra banda algunes decisions, com l’ús de Laravel, han 
resultat beneficioses pel projecte doncs ha permès desenvolupar el servidor d’una forma 
senzilla i àgil, de forma que es pogués dedicar més temps a desenvolupar el client, cosa 
que sense experiència ha resultat en un exercici intens però interessant.  
 
Així doncs, aquest intenta reflectir tot el procés que hi ha darrera el desenvolupament 
d’un nou producte tenint en compte l’enginyeria de software, la usabilitat i les 
arquitectures distribuïdes i altament escalables que permeten evolucionar a les xarxes 
socials del moment. El procés ha culminat amb la implementació d’un prototip el qual 
pot ser millorat i ampliat i amb tal objectiu es poden trobar algunes propostes en el 
següent apartat.  
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7.3. Treball futur 
 

a) Millora del client 
 
Com s’ha comentat en les proves amb usuaris, alguns punts de la interfície es poden 
millorar. A més d’aquests podria millorar-se el rendiment de les taules on hi ha posts 
emmagatzemant les imatges dels usuaris en cache, les quals actualment es descarreguen 
a temps real del servidor. Així doncs, emmagatzemant les imatges en cache podrien 
reusar-se sense haver de ser descarregades cada cop que s’hagin de mostrar. 
 
També seria interessant integrar notificacions push, de forma que al tenir una nova 
sol·licitud d’amistat, un nou post o  un missatge s’informi a l’usuari. Això també 
comportaria implementar una zona on poder gestionar les sol·licituds d’amistat, doncs 
en la versió actual no es requereix confirmació, però el servidor està preparat per a tal 
funcionalitat. 

 
 

Per últim, també hi trobem l’adaptació de la interfície a una interfície amb elements 
personalitzats, de forma similar a com ho fan Facebook o Twitter, de forma que tingui 
un look & feel propi, no basat en elements estàndards. 
 

b) Implementar el servei de missatgeria 
 
La correcta implementació d’un servei de missatgeria, requereix de protocols de 
missatgeria a temps real com Jabber/XMPP, cosa interesant però que queda fora de 
l’abast d’aquest projecte. Per aquest motiu, queda pendent per a futures versions de 
l’aplicació. 
 

c) Implementar la futura arquitectura 
 
Si bé se n’ha parlat a l’apartat 3.4.e, actualment no és factible implementar la proposta 
futura d’arquitectura. Per això abans és necessari tenir un volum d’usuaris que pugui 
fer-ne ús i un model de negoci, donat l’elevat cost de manteniment que ofereixen aquest 
tipus d’arquitectura. A més s’hauria de revisar i validar ja que des del transcurs d’aquest 
treball i la seva implementació podrien haver sorgit noves tecnologies que en 
millorarien l’eficiència. 

 

d) Implementar un sistema de recomanació 
 
Per a tal de oferir un  millor servei podria implementar-se mitjançant aprenentatge 
automàtic un sistema de suggeriment d’usuaris el qual podria funcionar basant-se en les 
influències, els instruments i la localització. A més, també podria recomanar grups i 
negocis, els quals podrien tenir preferència a canvi de pagar una quota. 
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Per a fer eficient aquesta tasca, podria implementar-se un Social Graph utilitzant una 
base de dades de tipus graf com Neo4j38. Aquest tipus de bases de dades permeten 
buscar nodes (equivalent a un registre en una base de dades relacional) que compleixin 
certes condicions o comparteixin un tipus determinat de relació de forma més eficient 
que les bases de dades relacionals ja que poden començar la cerca en qualsevol node del 
graf i a més prescindeixen dels join, els quals són operacions costes. Cal esmentar que 
aquest augment d’eficiència en front a les bases de dades relacionals es significatiu en 
grans conjunts de dades, de manera que serà més profitós en un entorn d’alta 
escalabilitat i gran volum d’usuaris i consultes [56]. 
 
 

e) Expandir el servei a altres plataformes 
 
Gràcies a que el pas de missatges entre servidor i client s’ha realitzar amb REST i JSON 
sobre HTTP, no hauria de suposar cap problema estendre’s a altres plataformes com 
Android o la web, acció que suposaria augmentar el numero d’usuaris en potència. 
 

f) Establir un model de negoci 
 
Actualment, les xarxes socials suposen una gran font d’informació útil per a les 
empreses i un lloc on promocionar-se, d’aquí que sigui interessant establir un pla de 
negoci per tal de monetitzar l’aplicació a més d’implementar el sistema de publicitat 
nativa similar al proposat a l’apartat 2.5. 
 
7.4. Lliçons apreses 
 
Aquest projecte enfocat a l’enginyeria de software ha estat un repte a nivell personal 
que començà amb el pretext d’aprendre a programar nativament en iOS, cosa que no 
s’ha pogut fer durant el grau. A més de poder complir aquest repte, durant el transcurs 
del projecte s’ha aplicat l’enginyeria de software en un entorn no acadèmic, cosa que a 
més d’aportar experiència en aquest camp, m’ha fet experimentar la importància que la 
planificació i la gestió tenen en un projecte. 
 
A més, s’ha reforçat la capacitat d’anàlisi i la necessitat de buscar tecnologies que 
s’adeqüin al necessari per al projecte i decidir quina tindrà millor rendiment per al que 
es vol aconseguir. Així doncs, he pogut conèixer algunes tecnologies fins ara 
desconegudes per mi com les graph database o Hadoop, cosa que em permetrà tenir 
una visió més àmplia en futurs projectes que pugui desenvolupar en el món 
professional. 
 
En quan a la implementació, ha estat una bona forma d’iniciar-se en el 
desenvolupament mòbil, si bé queda un llarg camí a recórrer almenys es tenen els 
conceptes bàsics d’Objective-C i el desenvolupament per a dispositius iOS. De la 
mateixa manera, també ha servit per reforçar el disseny de bases de dades i aprendre 

                                                
38 http://neo4j.com 
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sobre el model client-servidor i el patró MVC, present en moltes aplicacions gràfiques i 
aplicacions web. 
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ANNEX 1 

Enquesta i resultats de l’estudi de viabilitat 

	  Enquesta .................................................................................................................. a1-1	  
Resultats ................................................................................................................... a1-3 
Taula de resultats ..................................................................................................... a1-6	  

a1





Enquesta sobre música i aplicacions mòbils
Encuesta sobre música y aplicaciones móviles

*Obligatorio

Has tocat o toques actualment en un grup? *
¿Has tocado o tocas actualmente en un grupo?

 Sí

 No

Estàs interessat en formar una nova banda? *
¿Estas interesado en formar una nueva banda?

 Sí

 No

Com has trobat altra gent per tocar? (Opcional)
¿Cómo has encontrado a otra gente para tocar? (Opcional)

Quina utilitat tindria per a tu una aplicació mòbil per trobar gent amb qui formar
grups o fer jam sessions? *
¿Qué utilidad tendría para ti una aplicación móvil para encontrar gente con quien formar grupos o
hacer jam sessions?

1 2 3 4 5

Baixa utilitat / Baja utilidad Alta utilitat / Alta utilidad
a1-1



Con la tecnología de

Introdueix la teva edat *
Introduce tu edad

Selecciona el sistema operatiu del teu mòbil *
Selecciona el sistema operativo de tu móvil

 Android

 iOS

 Tizen

 Windows phone

 Ubuntu

 Otro: 

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. 

Informar sobre abusos - Condiciones del servicio - Otros términos

Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

a1-2

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=form
https://docs.google.com/forms/d/16jhfopdw9SGADRIWLRfQMPQznv21S6z-W9bd-UMRfPY/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/16jhfopdw9SGADRIWLRfQMPQznv21S6z-W9bd-UMRfPY/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html


Sí 13 72%

No 5 28%

Sí 12 67%

No 6 33%

18 responses
View all responses  Publish analytics

Summary

Has tocat o toques actualment en un grup?

Estàs interessat en formar una nova banda?

Com has trobat altra gent per tocar? (Opcional)

Amigos de amigos

Viejos amigos

Gente cercana y a la que veía habituamente.

Amb el pas del temps,les amistats que et vas trobant a la vida,tambe el tocar amb directe

i rodar concerts et crea vinculs importants per anar tokant amb diferents tipus de músics!

El tema es es trobar el temps per crear nous projectes,o almenys es el que a mi

personalment hem costa mes,,,trobar temps jaja!!

Amics, Bars, amics d'amics, cervesa, RockHouse Manacor, internet, uni, etc

Buscando en la escuela de musica. A traves de otros conocidos

Posant un anunci a tendes de musica

Amigos

Amics de l'escola/institut.

Casualitat

a1-3

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jzDN9V-q2nDoUOp2yBFKIDgUvpSWdAiGS-eBQQODU28#gid=1077319137
https://docs.google.com/forms/d/16jhfopdw9SGADRIWLRfQMPQznv21S6z-W9bd-UMRfPY/edit#start=publishanalytics
https://docs.google.com/forms/d/16jhfopdw9SGADRIWLRfQMPQznv21S6z-W9bd-UMRfPY/edit
https://plus.google.com/u/0/me?tab=oX&authuser=0


1 1 6%

2 1 6%

3 5 28%

4 7 39%

5 4 22%

Android 14 78%

iOS 4 22%

Tizen 0 0%

Windows phone 0 0%

Ubuntu 0 0%

Other 0 0%

Assistint a classes de guitarra, a través d'altres amics, etc.

Quina utilitat tindria per a tu una aplicació mòbil per trobar gent amb qui
formar grups o fer jam sessions?

Introdueix la teva edat

35

22

24

26

27

20

Selecciona el sistema operatiu del teu mòbil

Number of daily responses

a1-4
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ANNEX 2 
 
Resultats de les proves amb usuaris 
 

	  	  	  	  	  Resultats	  usuari 1 ................................................................................................... a2-1	  
Resultats usuari 2 ..................................................................................................... a2-2 
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Tasca Resultat Observacions

1	  -‐	  Registrar-‐se	  amb	  tipus	  de	  perfil	  Negoci

2	  -‐	  Autenticar-‐se

3	  -‐	  Afegir	  instrument	  "Banjo"

4	  -‐	  Afegir	  influència	  "AC/DC"

5	  -‐	  Compartir	  una	  foto

6	  -‐	  Assistir	  a	  l'esdeveniment	  "Primavera	  Sound" se	  troba	  a	  fatar	  botó	  save	  per	  confirmar

7-‐	  Canviar	  la	  direcció	  de	  l'esdeveniment	  "Primavera	  Sound"

8	  -‐	  Cancel·∙lar	  l'esdeveniment	  "Primavera	  Sound"

9	  -‐	  Buscar	  l'usuari	  "John	  Doe"

10	  -‐	  Afegir	  l'usuari	  "John	  Doe"	  com	  amic s'hauria	  de	  poder	  afegir	  des	  del	  perfil	  concret,	  no	  només	  de	  la	  cerca.

11	  -‐	  Deixar	  un	  post	  a	  "John	  Doe" s'hauria	  d'incloure	  el	  boto	  a	  dins	  el	  perfil,	  no	  a	  la	  barra	  de	  dalt.

12	  -‐	  Veure	  les	  influències	  de	  "John	  Doe"

13	  -‐	  Veure	  els	  instruments	  de	  l'usuari	  que	  toca	  l'instrument	  "Guitar"	  i	  té	  com	  influència	  a	  
"Pink	  Floyd"

14	  -‐	  Posar	  una	  foto	  de	  perfil el	  canvi	  de	  foto	  seria	  més	  intuitiu	  si	  es	  pogués	  fer	  un	  clic	  o	  doble	  a	  damunt.

15	  -‐	  Fer	  logout

16	  -‐	  Esborrar	  compte
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Tasca Resultat Observacions

1	  -‐	  Registrar-‐se	  amb	  tipus	  de	  perfil	  Músic

2	  -‐	  Autenticar-‐se

3	  -‐	  Afegir	  instrument	  "Banjo"

4	  -‐	  Afegir	  influència	  "AC/DC"

5	  -‐	  Compartir	  una	  foto

6	  -‐	  Assistir	  a	  l'esdeveniment	  "Primavera	  Sound"

7-‐	  Canviar	  la	  direcció	  de	  l'esdeveniment	  "Primavera	  Sound"

8	  -‐	  Cancel·∙lar	  l'esdeveniment	  "Primavera	  Sound"

9	  -‐	  Buscar	  	  l'usuari	  "John	  Doe"

10	  -‐	  Afegir	  l'usuari	  "John	  Doe"	  com	  amic pens	  que	  el	  sistema	  no	  és	  suficientment	  senzill.	  Costa	  una	  mica	  de	  trobar	  	  
el	  botó	  per	  a	  afegir	  els	  amics	  que	  interessin.

11	  -‐	  Deixar	  un	  post	  a	  "John	  Doe"

12	  -‐	  Veure	  les	  influències	  de	  "John	  Doe"

13	  -‐	  Veure	  els	  instruments	  de	  l'usuari	  que	  toca	  l'instrument	  "Guitar"	  i	  té	  com	  influència	  a	  
"Pink	  Floyd"

14	  -‐	  Posar	  una	  foto	  de	  perfil veig	  més	  intuitiu	  que	  l'opció	  de	  canviar	  la	  foto	  de	  perfil	  apareixi	  clicant	  
damunt	  la	  foto	  de	  l'usuari.

15	  -‐	  Fer	  logout

16	  -‐	  Esborrar	  compte

a2-2




	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Binder1.pdf
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