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Introducció 

Motivació  directors de fotografia. 
 
Necessitat  començar a cercar i  
    pressupostar els elements 
    necessaris per la il·luminació 
   d’una escena des de la localització. 
 



Creació d’una comanda des del 

terminal Android. 

Enviament de la comanda al 

proveïdor. 

Permetre la sincronització del 

catàleg de productes amb el 

servidor. 

Objectius 



Antecedents 

iLuz 

 Aplicació per iPhone que va 
 originar aquest projecte. 

 Versió inicial: febrer 2011 



Arquitectura 

INTERNET 

Dispositiu Android 
(frontend) 

Servidor 
(backend) 

Proveïdor 

@ 



Funcions client 

• Crear nova comanda de 
productes. 

• Modificar comanda existent. 
• Desar o enviar comanda. 
• Actualitzar el catàleg de 

productes. 
 



Client 

• Android. 
• Programació Java. 
• BD: SQLite. 
 
 



Aplicació Android 
Components: 
 

• Activity: activitat d’una aplicació.  Associada a 
una finestra o interfície d’usuari. 

• Intent: l'element bàsic de comunicació. 
S’utilitza per llançar una execució dintre de 
l’aplicació. 

• Service: aplicació sense interfície gràfica. 
• Content Provider: classe que implementa els 

mètodes necessaris per compartir dades 
d’una aplicació.  



Cicle de vida d’una Activity 



Activity: Principal 
 

• Inici de l’aplicació 
• Accés a les 

comandes 
• Operació de 

sincronització del 
catàleg 



Activity: Llista Comandes 

 
• Nova comanda 
• Llista de comandes 

desades i encara 
no enviades 



Activity: Comanda 

• Nom comanda 
• Selecció de 

productes 
• Venda/Lloguer 
• Desar o Enviar 



Activity: Producte 

• Nom i descripció 
complerta del 
producte  

• Unitats d’aquest 
producte per la 
comanda actual 



Funcions servidor 

• Atendre la petició de 
retornar la versió de la 
base de dades. 

• Atendre la petició d’obtenir 
catàleg de productes. 

 



Servidor 

• Servidor Web: 
Apache 

• SGBD: MySQL. 
 
 



Sincronització 

Versió 

Catàleg 

• Connexió HTTP 
• Intercanvi de dades: JSON 
 



Fases 

Estudi de viabilitat 

Anàlisi 

Disseny 

Desenvolupament 

Implantació 



Estimació del cost 

Cost = 14 setmanes 

S6 S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

21 17 24 31 07 14 28 05 12 19 26 02 09 16 

Octubre Novembre Desembre Gener 

Estudi de viabilitat 

Anàlisi 

Disseny 

Desenvolupament 

Implantació 

Finalització 



Conclusions 

aLlum permet l’aprofitament d’un 
terminal Android per poder demanar 
un pressupost d’una comanda des de 
qualsevol localització. 
 
aLlum permet l’actualització del catàleg 
de productes sota demanda. 



Gràcies pel seu temps... 


