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1. Resum 

 
El sistema operatiu Android ha esdevingut una veritable revolució en el desplegament de les 

tecnologies basades en dispositius mòbils. Si bé la plataforma .Net i, més endavant, els 

mòbils Apple van ser pioners en la construcció tant dels dispositius com d’un sistema 

operatiu que explotés les característiques dels dispositius mòbils, ha estat amb Android que 

la tendència en l’ús d’aquests dispositius està creixent a ritmes exponencials. 

 

Les aplicacions desenvolupades en Android, no només disposen d’un sistema operatiu 

robust i competitiu, sinó que introdueixen una flexibilitat, diversificació i heterogeneïtat en els 

desenvolupaments que inunden el núvol d’aplicacions disponible i són realment part del seu 

èxit i eclosió. 

 

Era per tant, una oportunitat excel·lent, plantejar un projecte final de carrera que permetés 

conèixer una mica més a fons les característiques tècniques de la plataforma, i les 

particularitats d’un projecte de desenvolupament sobre la plataforma.  

Per altra banda, l’accés a Internet que proporcionen aquests dispositius, i les funcionalitats 

de geo localització integrada, oferien la oportunitat de plantejar un projecte impensable fa 

menys de cinc anys. 

 

Les noves aplicacions que apareixen cada dia, exploten aquestes característiques, i 

permeten, encara més, multiplicar el potencial de comunicació de qualsevol personal o 

organització, fent arribar la informació ja no a qualsevol llar o lloc de treball, sinó a qualsevol 

lloc o moment en que es trobi l’usuari. 

 

Per aquest motiu, la idea de potenciar el potencial de comunicació de les entitats locals, 

tenia sentit com a objectiu base del projecte, a la vegada que es desenvolupaven les 

competències funcionals, de gestió i tècniques adquirides en la carrera, i posades en 

pràctica a fons en aquest projecte. 

 

Per aconseguir-ho, però, no només calia endinsar-nos en el desenvolupament d’una 

aplicació mòbils (futur), sinó integrar-la amb un sistema Web (actualitat) de manera que 

l’abast fos més real i complert. Per això, s’ha treballat també en aquest projecte en la 

construcció d’un senzill però funcional sistema Web, i com a peça clau, el servei API de 

comunicació que permet la comunicació entre aquestes dues plataformes, mòbil-web, 

diferents per relacionades, tot aprofitant els estàndards i formats de comunicació com XML. 
  
El resultat: un sistema global, amb diferents tipus d’usuaris, dispositius, sistemes operatius, 

llenguatges de programació i paradigmes, mecanismes de comunicació, i amb una 

integració que el fan funcionar com un tot. 
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4. Introducció 

 

4.1. Justificació i context del projecte 

La idea del projecte ha estat construir un espai per a la publicació i divulgació d’activitats 

organitzades per les entitats locals d’una ciutat (o esdeveniments). L’objectiu global era que 

aquestes petites entitats, principalment de caràcter públic (biblioteques, associacions, 

centres cívics.. ), puguin arribar a la immediatesa d’informació que proporcionen els 

dispositius mòbils. 

 

Per la seva banda, aquesta informació havia de ser accessible als ciutadans, o usuaris de  

dispositius mòbils, que sovint recerquen activitats diferents i properes, i que més sovint 

encara són coneixedors de l’oferta que tenen en el seu propi carrer o barri. 

 

En el context actual de creixement d’ús de les aplicacions i dispositius mòbils, esdevenia 

una oportunitat d’especial interès desenvolupar una aplicació mòbil, en una de les 

plataformes més obertes i accessibles existents actualment, com és Android. 

 

El fet d’usar dispositius mòbils permet la introducció de funcionalitats que avui dia queden 

fora de les capacitats dels entorns Web, com és localització de les dades per proximitat, o 

els avisos personalitzats a la situació de l’usuari. 

 

Acollint-me a la oferta de l’àrea de Xarxes de Computadors de la UOC, que ofereix aquesta 

opció per al desenvolupament d’un sistema mòbil com a PFC, es va plantejar la construcció 

d’un sistema d’informació que donés cobertura a aquesta idea. 

 

Per desenvolupar aquest projecte s’aplicaran els conceptes de gestió i disseny de sistemes 

d’informació estudiats a la carrera: 

 

 Disseny del sistema Orientat a Objectes 

 Arquitectura client-servidor amb utilització de patrons de disseny 

 Disseny de Base de Dades  

 Interfícies multimèdia 

 Disseny de Sistemes Distribuïts 

 Enginyeria de programari 

 Gestió de projectes 

 

 

4.2. Descripció del projecte 

4.2.1. Objectiu  

 

El projecte consisteix en la creació d'un sistema d’informació d’esdeveniments en l’àmbit 

local orientat a dispositius mòbils. 

 

4.2.2. Abast  

 

Per assolir els objectius proposats es proposa el desenvolupament d’un sistema 

d’informació composat per elements diferenciats però interconnectats que seran: 

 



Estudis d'Informàtica i Multimèdia     

PFC – Sistema d’informació d’esdeveniments locals per dispositius Android          Memòria 

dhernandezjim_Memoria Versió 1.0 

Data: 12/06/2012 10 / 80 

 

 Aplicació Web: 

o Disposarà del backend del sistema 

o Tindrà la responsabilitats de la gestió de la base de dades 

o Permetrà l’accés àgil dels usuaris entitats i administradors per la introducció 

de la localització i descripció dels d’esdeveniments. 

 Serveis Web d’interconnexió de dades o API: 

o Conformarà la interfície de connexió de dades entre els dispositius mòbils i el 

sistema d’informació. 

o Permetrà l’accés de consulta dels sistemes externs a la informació 

emmagatzemada del sistema a través de crides HTTP i dades de 

comunicació XML. 

 Aplicació per a dispositiu mòbil Android: 

o Conformarà l’aplicació principal de consulta d’informació d’entitats i 

esdeveniments, de manera localitzada 

o Consumirà les dades proporcionades pels serveis web 

o Permetrà la  navegació àgil de les dades en format text i format mapa, 

incorporant informació de referència espacial de les entitats i esdeveniments 

que s’organitzen en l’entorn local. 

o Disposarà d’una interfície tàctil usable  

 Utilització de llibreries i APIs de geolocalització i geoposicionament en mapes de 

Google. 

 

4.3. Planificació 

4.3.1. Cicle de vida 

 

L’execució del projecte s’ha realitzat seguint un cicle de vida per fases, que separen 

conceptualment el treball desenvolupat: 

 

 

Planificació

Disseny funcional

Disseny tècnic

Implementació i 

proves

Tancament del 

projecte
 

 

 

Tot i que es tracta d’una diagramació clàssica de desenvolupament de projecte, s’ha hagut 

de tenir en compte la component iterativa especialment rellevant en les fases de de Disseny 

Funcional i Tècnic, i les d’Implementació i proves. 

 

 

4.3.2. Detall d’activitats 

Es descriuen a continuació el desglossament d’activitats realitzat a cadascuna de les fases 

del projecte. 
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4.3.3. Fase de Planificació del projecte 

 

Codi  Activitat Descripció 

F1.1 Elaboració de propostes Síntesi de les propostes de PFC 

F1.2 Definició del projecte Elaboració de les activitats a desenvolupar al 

PFC 

F1.3 Planificació del projecte Planificació temporal de les activitats definides 

F1.4 Anàlisi de riscos Recopilació dels riscos detectats inicialment 

F1.5 Redacció pla de treball (PAC1) Redacció del document entregable 

F1.6 Lliurament PAC1 Enviament del document 

 

4.3.4. Fase de Disseny funcional 

 

Durant aquesta fase s’han detallat els requisits funcionals i no funcionals del sistema, 

acompanyant-los dels prototips que han permès una comprensió visual de les funcionalitats 

abastades, i en el que s’ha basat el posterior disseny tècnic del sistema. 

 

Codi Activitat Descripció 

F2.1 Especificació de requisits 

funcionals 

Creació diagrama i especificació de casos d’ús 

F2.2 Especificació de requisits no 

funcionals 

Recopilació textuals dels requisits tècnics, 

d’usabilitat, operació, escalabilitat.. del sistema. 

F2.3 Disseny d’arquitectura del 

sistema 

Creació diagrama de components del sistema 

F2.4 Prototip aplicació Web Creació del prototip de l’aplicació Web 

F2.5 Prototip aplicació mòbil Creació del prototip de l’aplicació mòbil 

 

 

4.3.5. Fase de Disseny tècnic 

Durant aquesta fase es va realitzar l’anàlisi tècnic del sistema, desglossant les diferents 

parts en components software específics que donaven cobertura als requeriments del 

funcionals del sistema. 

 

Codi Activitat Descripció 

F3.1 Disseny del model conceptual Conceptualització i disseny del model de 

classes i relacions del sistema. 

F3.2 Disseny del model de domini Disseny dels diagrames d’activitats i 

col·laboració de les classes de negoci del 

sistema. 

F3.3 Disseny de la capa d’usuari Disseny dels diagrames d’estat, activitats i 

col·laboració de les classes d’interfície d’usuari. 

F3.4 Elaboració disseny tècnic Realització del document recopilatori de tots 

els aspectes de disseny tècnic a incloure a la 

memòria  

F3.5 Elaboració PAC2 Redacció i recopilació de la documentació 

generada a les activitats de la fase 

F3.6 Lliurament PAC2 Enviament del document 
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4.3.6. Fase d’Implementació i proves 

En aquesta fase s’han desenvolupat els components software de l’arquitectura establerts en 

el disseny tècnic, incorporant les proves unitàries dins del desenvolupament dels mòduls. Es 

var reservar un temps per les proves i revisió de tot el sistema. 

 

Codi Activitat Descripció 

F4.1 Preparació dels entorns de 

desenvolupament 

Descàrrega de software, instal·lació de IDE,  

F4.2 Implementació aplicació Web Construcció de la BD, model, controladors i  

interfície gràfica web 

F4.3 Implementació dels serveis web 

(API) 

Construcció dels controladors responsables de 

l’API 

F4.4 Implementació aplicació mòbil Construcció de la interfície i client de l’API 

F4.5 Proves integrades Execució de proves del sistema i correcció i 

refinament del sistema. 

F4.6 Elaboració PAC3 Recopilació de tot el software desenvolupat, 

guia d’instal·lació. 

F4.7 Lliurament PAC3 Enviament del document. 

 

 

4.3.7. Fase de Tancament del projecte 

En aquesta fase, s’han formalitzat en els documents establerts el treball desenvolupat 

durant les fases anteriors. 

 

Codi Activitat Descripció 

F5.1 Revisió memòria Recopilació i redacció final de la memòria del 

PFC 

F5.3 Elaboració de la presentació Redacció del PPT de suport i gravació del 

vídeo de presentació. 

F5.4 Lliurament final Enviament de la memòria i presentació del 

PFC 

 

 

4.4. Fites del projecte 

Es recullen en aquest apartat les principals fites del projecte: 

 

Fites externes 

Codi Fita Descripció Data  

HE1 PAC 1 Pla de treball 12/03/2012 

HI1 Disseny 

funcional 

Disseny funcional  1/04/2012 

HE2 PAC 2 Definició funcional i tècnic 09/04/2012 

HE3 PAC 3 Lliurament programari construït 21/05/2012 

HE4 Lliurament 

final 

Lliurament de la memòria i vídeo presentació del 

PFC 

12/06/2012 

 
HE  Fita externa  / HI  Fita interna 
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4.4.1. Temporització de les activitats 

 

 
Il·lustració 1. Planificació del projecte 
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4.5. Eines utilitzades 

Per a la realització d’aquest PFC s’han utilitzat les següents eines: 

 

 Microsoft Word, per la redacció de documents 

 Microsoft Visio, per al disseny de digrames de la documentació 

 Microsoft Project, per la planificació del projecte 

 Microsoft PowerPoint, per la creació de la presentació del projecte 

 JustinMind Prototyper, per a la maquetació del prototip 

 MySQL i eines relacionades, per la construcció del SGBD 

 Apache HTTP Server, per la implantació de l’aplicació web 

 Internet Explorer i Firefox, amb les extensions DebugBar i Firebug, respectivament, 

per la depuració en la construcció d’elements Web. 

 Eclipse IDE, per al desenvolupament de l’aplicació mòbil Android 

 Camtasia Studio, per a la gravació de la presentació del projecte 
 

4.6. Producte obtinguts 

 Document de Pla de Treball  

 Document d’Anàlisi i disseny del sistema 

 Prototips HTML de les aplicacions Web i mòbil. 

 Sistema EventsDroid, composat per: 

o Aplicació Web 

o Aplicació Mòbil 

 Manual d’instal·lació i desplegament del sistema 

 Memòria final del projecte 

 Vídeo presentació del projecte i demostració 
 

 

4.7. Estructura d’aquest document 

La memòria recull els aspectes més destacables de les tasques realitzades a cadascuna de 

les fases: 

 

 En un primer capítol es recull l’especificació dels requisits funcionals i no funcionals, 

que delimiten l’abast del sistema. 

 En el capítol d’anàlisi, s’identifiquen els actors del sistemes i es desglossen els casos 

d’ús que ha de cobrir el sistema. 

 En el capítol de disseny, es presenten l’arquitectura i tecnologies emprades, així com 

l’estructura i components dels diferents subsistemes construïts, i dels mecanismes 

d’integració entre ells. 

 En el capítol d’implementació, es detallen alguns aspectes destacats de la 

construcció dels subsistemes, a la vegada que es presenten captures dels productes 

desenvolupats. 

 Per últim, es recullen les conclusions i valoracions del projecte, i es referencien la 

bibliografia i eines utilitzades, juntament amb el glossari de termes clau. 
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5. Especificació de requisits 

 

En aquest capítol es recullen els requisits funcionals i no funcionals del sistema objectiu, que 

permetran realitzar els posteriors disseny funcional i tècnic del sistema i delimitar l’abast del 

sistema. 

  

Per poder especificar els requisits, cal analitzar el sistema des del punts vista de negoci, 

d’usuari (funcionals) i tècnic (no funcionals). 

 

5.1. Establiment de requisits funcionals 

Requisits d’usuaris 

RF001  Administrador  S’encarregarà de l’activació d’usuaris registrats al 

sistema Web,  de la supervisió de les dades que es donen d’alta i el 

manteniment de dades mestre del sistema 

 Entitat  Es podrà registrar al sistema, mantenir les seves dades 

públiques, així com crear i publicar els esdeveniments. 

 Usuari mòbil  Podrà realitzar consulta dels esdeveniments per tipus o 

per mapa, afegir esdeveniments preferits al calendari del dispositiu i 

configurar les opcions de cerca (per distància).  

Requisits d’autenticació i accés al sistema 

RF002 L’usuari administrador necessitarà identificar-se a l’aplicació web a través d’un 

usuari i contrasenya 

RF003 Els usuaris d’entitats necessitaran identificar-se a l’aplicació web a través d’un 

usuari i contrasenya. 

RF004 Els usuaris de dispositius mòbils no hauran d’identificar-se. 

Requisits d’administració del sistema 

RF005 · L’administrador del sistema ha de poder consultar la llista d’entitats registrades, 

i les seves dades.  

· També s’encarregarà de l’acceptació del registre de nous usuaris d’entitats, 

validant la autenticitat de les dades.  

· També podrà realitzar un manteniment bàsic de les dades mestre del sistema: 

tipus d’entitats i tipus d’esdeveniments 

Requisits de registre d’usuaris entitats 

RF006 · El sistema ha de permetre el registre de nous usuaris que, en nom d’una 

entitat, vulguin publicar esdeveniments. 

· De cada usuari nou caldrà enregistrar el nom d’usuari, correu electrònic i 

contrasenya, i les dades de l’entitat que representa: nom de l’entitat, l’adreça 

postal (carrer, número, localitat i municipi) , adreça web, correu electrònic, telèfon 

de contacte i tipus de l’entitat. 

· El sistema haurà d’obtenir les dades de geolocalització de l’entitat a través de 

l’adreça postal. 

Requisits de creació i gestió d’esdeveniments 

RF007 · Els usuaris que accedeixin en nom d’una entitat podran crear i publicar 

esdeveniments. 

· Els esdeveniments estaran tipificats inicialment en: Cinema, Exposició, Concert 
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i Espectacle infantil. L’usuari administrador podrà crear nous tipus de 

esdeveniments 

· De cada esdeveniment el sistema ha d’enregistrar com a mínim el nom i tipus 

d’esdeveniment,  una descripció textual en format HTML/Enriquit , la data i hora 

en què es durà a terme l’esdeveniment, el tipus d’entrada (si no és gratuït). 

· Addicionalment es podrà enregistrar l’adreça de l’esdeveniment (en cas que 

sigui diferent a l’adreça de l’entitat), una adreça web de referència i un correu 

electrònic relacionat amb l’esdeveniment 

· Els esdeveniments es podran publicar de manera diferenciada a la creació, de 

manera que quedaran en un estat esborrany fins que l’usuari no decideixi fer 

pública la informació de l’esdeveniment. 

 

Requisits de consulta d’esdeveniments 

RF008 · Els usuaris de dispositius mòbils podran realitzar cerques d’esdeveniments 

futurs.  

· Els criteris de cerca podran ser: 

 El tipus d’entitat que l’organitza 

 El tipus d’esdeveniment 

 La data de celebració 

 La distància en que es celebri 

 

· Els esdeveniments s’han de poder consultar sobre un mapa per localitzar-los 

visualment 

Requisits d’API 

RF009 · El sistema ha d’oferir una API d’accés extern a les dades. 

 

· Aquesta API serà utilitzada tant per la comunicació amb els dispositius mòbils 

com per altres sistemes externs que vulguin accedir a la informació gestionada 

pel sistema. 

 

· L’API ha d’oferir una sèrie d’operacions, que al menys han de contemplar: 

 Entitats 

o Llista d’entitats per tipus 

o Llista d’entitats per proximitat 

 Esdeveniments 

o Llista d’esdeveniments d’una entitat 

o Llista d’esdeveniments per tipus 

o Llista d’esdeveniments per proximitat 

 

 

 

5.2. Establiment de requisits no funcionals 

Requisits ergonòmics/usabilitat 

RU001 El sistema ha de ser accessible mitjançant navegador web pels usuaris 

administradors i d’entitats 

RU002 L’aplicació del dispositiu mòbil pels usuaris públics ha d’estar dissenyada sobre 

el sistema operatiu Android amb suport per la versió 2.1 i superiors. 

RU003 L’aplicació ha de fer ús de l’API de Google Maps per la visualització localitzada 
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de la posició de l’usuari i de les ofertes localitzades 

Requisits tècnics 

RT001 El disseny de l’aplicació ha de contemplar el volum de transaccions i les 

característiques de l’arquitectura tecnològica per funcionar amb el rendiment 

adequat. 

RT002 La interfície de connexió de dades de l’aplicació mòbil amb el sistema Web 

s’implementarà fent servir WebServices. 

Requisits de seguretat control accessos 

RS001 L’aplicació ha d’incorporar les mesures de control d’accés i protecció de la 

informació que garanteixin la confidencialitat de les dades 
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6. Anàlisi del sistema 

 

L’objectiu del disseny funcional és traslladar els requisits funcionals a termes i models que 

permetin la construcció del sistema. En aquest cas, es realitza la diagramació dels casos 

d’ús i la seva posterior especificació i catàleg. 

 

 

6.1. Actors 

En aquest apartat es descriuen els diferents actors del sistema 

 

 Actor “Administrador” 
 

Representat per Responsable del sistema 

Descripció Usuari encarregat de dur a terme l’administració del 

sistema web: activació usuaris, gestió de taules mestres, 

consulta d’estadístiques del sistema. 

 

 Actor “Entitat” 
 

Representat per Gestor d’una entitat cívica 

Descripció Usuaris interessats en donar a conèixer el seu centre i 

activitats que organitzen en la seva zona d’influència. 

 

 Actor “Públic” 
 

Representat per Persones amb dispositiu Android mòbil 

Descripció Persones anònimes que realitzen cerques d’informació 

d’esdeveniments de manera localitzada, i potencials 

assistents  a les entitats que les publiquen. 

 

 Actor “Sistema” 
 

Representat per Sistema 

Descripció Sistema informàtic de gestió d’esdeveniments. 
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6.2. Diagrames de casos d’ús 

6.2.1. Casos d’ús de l’actor Administrador 

 

 
Il·lustració 2. Casos d'ús de l’actor Administrador 
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6.2.2. Casos d’ús de l’actor Entitat 

 
Il·lustració 3. Casos d'ús de l'actor Entitat 

 

 

6.2.3. Casos d’ús de l’actor Usuari mòbil 

 

 

 
Il·lustració 4. Casos d'ús de l'actor Usuari mòbil 
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6.3. Descripció dels casos d’ús 

6.3.1. Casos d’ús d’actor Administrador 

6.3.1.1. CA01 – Gestió d’usuaris d’entitats 

 

Identificador CA01 

Nom Gestió d’usuaris 

Resum El cas d’ús permet administrar els usuaris registrats al sistema 

Freqüència d’ús Esporàdica 

Actor Administrador 

Precondicions L’usuari es troba connectat al sistema mitjançant amb rol administrador 

Postcondicions - 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari administrador prem sobre l’opció de menú de ‘Gestió de 

d’usuaris’ 

2. El sistema mostra la llista de d’usuaris donats d’alta al sistema, 

ordenats segons si estan activats al sistema. 

3. Al finalitzar la tasca de gestió, l’usuari prem l’opció ‘Inici’ 

Flux alternatiu 1. L’usuari pot accedir al CA02, prement sobre les opcions de gestió d’un 

dels usuaris de la llista. Al finalitzar torna al pas 2. 

2. L’usuari pot accedir al CA01 per activar un usuari no actiu. 

Inclusions - 

Extensions CA01 – Activació d’usuari 

CA02 – Baixa d’usuari 

 

 

6.3.1.2. CA02 – Activació d’usuari entitat 

 

Identificador CA02 

Nom Activació d’usuari 

Resum El cas d’ús permet l’activació d’un usuari comerciant donat d’alta al sistema 

Freqüència d’ús Esporàdica 

Actor Administrador 

Precondicions L’usuari es troba connectat al sistema mitjançant amb rol administrador 

S’ha executat prèviament el cas d’ús CA01 – Gestió d’usuaris 

Postcondicions L’usuari comerciant queda activat al sistema 

Flux 

d’esdeveniments 

4. L’usuari accedeix a la llista de sol·licituds d’activació i prem sobre 

l’enllaç d’activació. 

5. El sistema modifica l’estat de l’usuari a actiu. 

6. El sistema notifica a l’usuari comerciant que l’usuari ha quedat activitat 

mitjançant correu electrònic. 

Flux alternatiu (Pas 3): L’adreça de correu és incorrecta: El sistema indica que no s’ha pogut 

enviar el correu de notificació i torna l’estat de l’usuari a no actiu 

Inclusions - 
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Identificador CA02 

Extensions - 

 

 

 

6.3.1.3. CA03 – Gestió de tipus d’entitats 

Identificador CA03 

Nom Gestió de tipus d’entitats 

Resum El cas d’ús permet administrar els tipus d’entitats disponibles al sistema 

Freqüència d’ús Esporàdica 

Actor Administrador 

Precondicions L’usuari es troba connectat a la web principal del sistema connectat com a 

usuari administrador 

Postcondicions - 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari administrador prem sobre l’opció de menú de ‘Gestió de tipus 

d’entitats’ 

2. El sistema mostra la llista de tipus d’entitats donades d’alta al sistema 

3. Al finalitzar la tasca de gestió, l’usuari prem l’opció ‘Inici’ 

Flux alternatiu - 

Inclusions - 

Extensions CA04 – Alta de tipus d’entitat 

CA05 – Modificació de tipus d’entitat 

CA06 – Elimina de tipus d’entitat 

 

 

6.3.1.4. CA04 – Alta de tipus d’entitat 

Identificador CA04 

Nom Alta de tipus d’entitat 

Resum El cas d’ús permet donar d’alta un nou tipus d’entitat al sistema 

Freqüència d’ús Esporàdica 

Actor Administrador 

Precondicions L’usuari es troba connectat a la web principal del sistema connectat com a 

usuari administrador 

L’usuari ha executat el cas d’ús CA03 

Postcondicions El tipus d’entitat queda registrat al sistema i és usable pels usuaris d’entitats. 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari administrador prem sobre l’opció ‘Nou tipus d’entitat’ des del 

menú de ‘Gestió de tipus d’entitats’ 

2. El sistema mostra el formulari per introduir les dades del tipus d’entitat: 

nom. 

3. L’usuari prem el botó ‘Desa’ 

4. El sistema valida que el nom ha estat introduït i enregistra les dades del 

tipus d’entitat, i notifica a l’usuari que s’ha enregistrat correctament. 

Flux alternatiu 1. (Pas4): el nom del tipus d’entitat no ha estat introduït. El sistema 

notifica l’usuari que el nom és obligatori 
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Inclusions - 

Extensions - 

 

6.3.1.5. CA05 – Modifica tipus d’entitat 

 

Identificador CA05 

Nom Modifica tipus d’entitat 

Resum El cas d’ús permet modificar una tipus d’entitat existent al sistema 

Freqüència d’ús Esporàdica 

Actor Administrador 

Precondicions L’usuari es troba connectat a la web principal del sistema connectat com a 

usuari administrador 

L’usuari ha executat el cas d’ús CA03 

Postcondicions Els canvis queden registrats i associats al tipus d’entitat que es modifica 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari administrador prem sobre el nom del tipus d’entitat vol 

modificar  

2. El sistema mostra el formulari amb les dades del tipus d’entitat: nom, 

(editable) 

3. L’usuari modifica el nom i prem l’opció ‘Desa’ 

4. El sistema enregistra el canvi de nom del tipus d’entitat 

Flux alternatiu  (Pas 4): Si el camp nom no queda informat, , el sistema notifica un error a 

l’usuari i no realitza els canvis sobre el tipus d’entitat 

Inclusions - 

Extensions - 

 

 

6.3.1.6. CA06 – Elimina tipus d’entitat 

Identificador CA06 

Nom Elimina tipus d’entitat 

Resum El cas d’ús permet eliminar un tipus d’entitat existent al sistema 

Freqüència d’ús Esporàdica 

Actor Administrador 

Precondicions L’usuari es troba connectat a la web principal del sistema connectat com a 

usuari administrador 

L’usuari ha executat el cas d’ús CA03 

Postcondicions No existeix el tipus d’entitat eliminat 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari administrador prem sobre el botó ‘Elimina’ del tipus d’entitat 

que vol eliminar des de la llista tipus d’entitat. 

2. El sistema mostra un missatge d’advertència i demana confirmació a 

l’usuari administrador. 

3. L’usuari confirma l’acció. 

4. El sistema elimina del sistema el tipus d’entitat. 

Flux alternatiu 1. (Pas2): Si l’usuari no confirma l’acció, no es realitza cap eliminació i es 

torna al pas 1. 

2. (Pas3): Si existeixen entitats del tipus que es vol eliminar, es mostra un 

missatge d’error a l’usuari informant de la situació i es torna al pas 1. 
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Inclusions - 

Extensions - 

 

6.3.1.7. CA07 – Gestió de tipus d’esdeveniments 

Identificador CA07 

Nom Gestió de tipus d’esdeveniments 

Resum El cas d’ús permet administrar els tipus d’esdeveniments disponibles al sistema 

Freqüència d’ús Esporàdica 

Actor Administrador 

Precondicions L’usuari es troba connectat a la web principal del sistema connectat com a 

usuari administrador 

Postcondicions - 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari administrador prem sobre l’opció de menú de ‘Gestió de tipus 

d’esdeveniments’ 

2. El sistema mostra la llista de tipus d’esdeveniments donades d’alta al 

sistema 

3. Al finalitzar la tasca de gestió, l’usuari prem l’opció ‘Inici’ 

Flux alternatiu - 

Inclusions - 

Extensions CA08 – Alta de tipus d’esdeveniment 

CA09 – Modificació de tipus d’esdeveniment 

CA10 – Elimina de tipus d’esdeveniment 

 

6.3.1.8. CA08 – Alta de tipus d’esdeveniment 

Identificador CA08 

Nom Alta de tipus d’esdeveniment 

Resum El cas d’ús permet donar d’alta un nou tipus d’esdeveniment al sistema 

Freqüència d’ús Esporàdica 

Actor Administrador 

Precondicions L’usuari es troba connectat a la web principal del sistema connectat com a 

usuari administrador 

L’usuari ha executat el cas d’ús CA07 

Postcondicions El tipus d’esdeveniment queda registrat al sistema i és usable pels usuaris 

d’entitats. 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari administrador prem sobre l’opció ‘Nou tipus d’esdeveniment’ 

des del menú de ‘Gestió de tipus d’esdeveniments’ 

2. El sistema mostra el formulari per introduir les dades del tipus 

d’esdeveniment: nom. 

3. L’usuari prem el botó ‘Desa’ 

4. El sistema valida que el nom ha estat introduït i enregistra les dades del 

tipus d’esdeveniment, i notifica a l’usuari que s’ha enregistrat 

correctament. 

Flux alternatiu 1. (Pas4): el nom del tipus d’esdeveniment no ha estat introduït. El 

sistema notifica l’usuari que el nom és obligatori 

Inclusions - 
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Extensions - 

 

6.3.1.9. CA09 – Modifica tipus d’esdeveniment 

 

Identificador CA09 

Nom Modifica tipus d’esdeveniment 

Resum El cas d’ús permet modificar una tipus d’esdeveniment existent al sistema 

Freqüència d’ús Esporàdica 

Actor Administrador 

Precondicions L’usuari es troba connectat a la web principal del sistema connectat com a 

usuari administrador 

L’usuari ha executat el cas d’ús CA07 

Postcondicions Els canvis queden registrats i associats al tipus d’esdeveniment que es 

modifica 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari administrador prem sobre el nom del tipus d’esdeveniment vol 

modificar  

2. El sistema mostra el formulari amb les dades del tipus d’esdeveniment: 

nom, (editable) 

3. L’usuari modifica el nom i prem l’opció ‘Desa’ 

4. El sistema enregistra el canvi de nom del tipus d’esdeveniment 

Flux alternatiu  (Pas 4): Si el camp nom no queda informat, el sistema notifica un error a 

l’usuari i no realitza els canvis sobre el tipus d’esdeveniment 

Inclusions - 

Extensions - 

 

 

6.3.1.10. CA10 – Elimina tipus d’entitat 

Identificador CA10 

Nom Elimina tipus d’esdeveniment 

Resum El cas d’ús permet eliminar un tipus d’esdeveniment existent al sistema 

Freqüència d’ús Esporàdica 

Actor Administrador 

Precondicions L’usuari es troba connectat a la web principal del sistema connectat com a 

usuari administrador 

L’usuari ha executat el cas d’ús CA07 

Postcondicions No existeix el tipus d’esdeveniment eliminat 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari administrador prem sobre el botó ‘Elimina’ del tipus 

d’esdeveniment que vol eliminar des de la llista tipus d’esdeveniments. 

2. El sistema mostra un missatge d’advertència i demana confirmació a 

l’usuari administrador. 

3. L’usuari confirma l’acció. 

4. El sistema elimina del sistema el tipus d’esdeveniment. 

Flux alternatiu 1. (Pas2): Si l’usuari no confirma l’acció, no es realitza cap eliminació i es 

torna al pas 1. 

Inclusions - 
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Extensions - 

 

 

6.3.2. Casos d’ús d’actor Entitat 

6.3.2.1. CE01 – Alta d’usuari 

Identificador CE01 

Nom Alta d’usuari 

Resum El cas d’us mostra com un usuari es pot donar d’alta un usuari com a entitat al 

sistema 

Freqüència d’ús Esporàdica 

Actor Entitat 

Precondicions L’usuari es troba connectat a la web principal del sistema 

L’usuari disposa d’una adreça de correu electrònic 

Postcondicions Queda registrada la sol·licitud d’alta d’usuari 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari prem sobre l’opció d’alta d’usuari 

2. El sistema mostra un formulari per introduir les dades de correu 

electrònic i contrasenya. 

3. L’usuari introdueix les dades i accepta les condicions d’ús. 

4. El sistema mostra un formulari per introduir les dades de l’entitat que 

representa l’usuari: nom de l’entitat, descripció de l’entitat, tipus de 

l’entitat i adreça postal. 

Flux alternatiu (Pas 3) L’adreça electrònica ja està registrada: El sistema notifica a l’usuari i 

mostra de nou el formulari per introduir les dades de correu electrònic i 

contrasenya 

Inclusions - 

Extensions - 

 

 

6.3.2.2. CE02 – Identificació d’usuari 

Identificador CE02 

Nom Identificació d’usuari 

Resum El cas d’ús mostra com una entitat es connecta a l’entorn privat del sistema. 

Freqüència d’ús Esporàdica 

Actor Entitat 

Precondicions L’usuari disposa de l’adreça de correu electrònic i contrasenya donades d’alta  

Postcondicions L’usuari queda identificat i pot accedir a les funcionalitats privades  

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari es connectat a la web principal del sistema i prem sobre 

l’enllaç ‘Accés entitats’ 

2. El sistema mostra el formulari d’identificació d’usuari 

3. L’usuari introdueix el seu correu electrònic i la contrasenya i prem el 

botó ‘Accedeix’ 

4. El sistema valida les dades d’usuari i contrasenya i mostra l’entorn 

privat de l’usuari 
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Flux alternatiu (Pas 4): L’usuari no està activitat. El sistema notifica l’usuari que l’usuari no 

està activitat i no mostra l’entorn privat  

(Pas 4): Les dades d’identificació no son vàlides. El sistema mostra un 

missatge indicant que les dades no són correctes i torna a mostrar la web 

principal del sistema 

Inclusions - 

Extensions - 

 

6.3.2.3. CE03 – Modifica dades entitat 

Identificador CU03 

Nom Modifica dades entitat 

Resum El cas d’ús mostra com un usuari d’una entitat pot modificar les dades de 

l’entitat 

Freqüència d’ús Esporàdica 

Actor Entitat 

Precondicions L’usuari es troba autenticat al sistema 

Postcondicions - 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari entitat prem sobre l’opció de menú de ‘Les meves dades’ 

2. El sistema mostra un formulari amb les dades associades a l’entitat 

3. L’usuari modifica les dades i prem sobre el botó ‘Desa’ 

4. El sistema enregistra les noves dades de l’entitat 

Flux alternatiu 1. (Pas3: L’usuari prem el botó ‘GEO Localitza, i el sistema executa el cas 

d’ús de sistema CS02 – GEO localitza adreça 

2. (Pas4). El sistema comprova els camps obligatoris, i mostra un 

missatge d’error en cas que no estiguin omplerts i torna al pas 2. 

Inclusions CS02 – GEO localitza adreça 

Extensions - 

 

 

6.3.2.4. CE04 – Gestió d’esdeveniments 

Identificador CE04 

Nom Gestió d’esdeveniments 

Resum El cas d’ús mostra com un usuari d’una entitat pot accedir a la gestió 

d’esdeveniments de la seva entitat 

Freqüència d’ús Freqüent 

Actor Entitat 

Precondicions L’usuari es troba autenticat al sistema 

Postcondicions - 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari entitat prem sobre l’opció de menú de ‘Gestió d’esdeveniments’ 

2. El sistema mostra la llista d’esdeveniments donats d’alta, organitzats 

pel mes de publicació 

3. Al finalitzar la tasca de gestió, l’usuari prem l’opció ‘Inici’ 

Flux alternatiu  
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Identificador CE04 

Inclusions - 

Extensions CE05 – Alta d’esdeveniment 

CE06 – Modifica esdeveniment 

CE07 – Baixa d’esdeveniment 

 

6.3.2.5. CE05 – Alta d’esdeveniment    

Identificador CE05 

Nom Alta d’esdeveniment 

Resum El cas d’ús mostra com una Entitat realitza l’alta d’un nou esdeveniment 

Freqüència d’ús Esporàdica 

Actor Entitat 

Precondicions L’usuari es troba identificat al sistema 

L’usuari ha executat el cas d’ús CC03 – Gestió d’esdeveniments 

Postcondicions L’esdeveniment queda donat d’alta al sistema associat a l’entitat. 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari entitat prem sobre l’opció ‘Nou esdeveniment’ des del menú de 

‘Gestió d’esdeveniments’ 

2. El sistema mostra el formulari per introduir les dades de l’esdeveniment 

amb els camps nom, descripció, data, hora i adreça web (opcional),  el 

tipus d’esdeveniment i si quedarà publicat o no. 

3. L’usuari omple totes les dades del formulari i prem el botó ‘Desa’ 

4. El sistema registra les dades de l’esdeveniment i les associa a l’entitat 

de l’usuari. 

Flux alternatiu  (Pas3) Si l’usuari no introdueix tots els camps obligatoris el sistema mostra un 

missatge d’error i es torna al pas 2. 

 

Inclusions - 

Extensions - 

 

6.3.2.6. CE06 – Modifica esdeveniment 

Identificador CE06 

Nom Modifica esdeveniment 

Resum El cas d’ús mostra com una Entitat pot modificar les dades d’un esdeveniment 

Freqüència d’ús Freqüent 

Actor Entitat 

Precondicions L’usuari es troba identificat al sistema 

L’usuari ha executat el cas d’ús CE04 – Gestió d’establiments 

Postcondicions L’esdeveniment queda modificat  
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Identificador CE06 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari entitat prem sobre el nom de l’esdeveniment que vol modificar 

des de la llista d’esdeveniments 

5. El sistema mostra el formulari per modificar les dades de 

l’esdeveniment amb els camps els camps nom, descripció, data, hora i 

adreça web (opcional),  el tipus d’esdeveniment i si quedarà publicat o 

no. 

2. L’usuari realitza els canvis en els camps que desitja i prem l’opció 

‘Desa’ 

3. El sistema enregistra els canvis associats a l’esdeveniment 

Flux alternatiu 2. (Pas 6): Si algun dels camps no queda informat, el sistema notifica un 

error a l’usuari i no realitza els canvis sobre l’esdeveniment. 

Inclusions - 

Extensions - 

 

 

6.3.2.7. CE07 – Baixa d’esdeveniment 

Identificador CE07 

Nom Baixa d’establiment 

Resum El cas d’ús mostra com una entitat pot donar de baixa un esdeveniment 

Freqüència d’ús Esporàdica 

Actor Entitat 

Precondicions L’usuari es troba identificat al sistema 

L’usuari ha executat el cas d’ús CE04 – Gestió d’esdeveniments 

Postcondicions L’esdeveniment queda donat de baixa 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari Entitat prem sobre l’opció ‘Baixa’ des de l’esdeveniment que 

vol dinar de baixa de la llista d’esdeveniments  

2. El sistema demana confirmació 

3. L’usuari confirma 

4. L’esdeveniment queda eliminat del sistema 

 

Flux alternatiu 3. - 

Inclusions - 

Extensions - 

 

 

6.3.2.8. CE08 – Consulta estadístiques 

 

Identificador CE08 

Nom Consulta estadístiques 

Resum El cas d’ús mostra com una entitat pot consultar les  dades estadístiques dels 

seus esdeveniments 

Freqüència d’ús Esporàdica 
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Actor Entitat 

Precondicions L’usuari es troba identificat al sistema 

Postcondicions - 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari entitat prem sobre l’opció ‘Estadístiques’ des del menú 

principal 

2. El sistema mostra la llista d’esdeveniments associats a l’entitat indicant 

de cadascun, quantes estadístiques s’han recollit 

3. L’usuari prem sobre el nombre d’estadístiques de l’esdeveniment que 

vol consultar 

4. El sistema mostra una llista amb les dades estadístiques: 

o Data: data de consulta de l’esdeveniment 

o GEO Localització: coordenades GPS del dispositiu del client 

mòbil 

o Distància: distància del client mòbil al realitzar la consulta 

o Esdeveniment: nom de l’esdeveniment consultat 

Flux alternatiu - 

Inclusions - 

Extensions - 

 

 

6.3.3. Casos d’ús d’actor Client mòbil 

6.3.3.1. CM01 – Gestió de preferències 

Identificador CM01 

Nom Gestió de preferències 

Resum El cas d’ús mostra com l’usuari mòbil pot establir les seves preferències d’ús 

Freqüència d’ús Freqüent 

Actor Usuari mòbil 

Precondicions - 

Postcondicions - 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari prem sobre l’opció ‘Preferències’ del ‘Menú principal’ 

2. El sistema mostra les preferències actuals de l’usuari 

 Radi de cerca 

 Enviament d’estadístiques 

3. L’usuari modifica les preferències i prem el botó ‘Desa’ 

 

Flux alternatiu - 

Inclusions - 

Extensions - 

 

 

6.3.3.2. CM02 – Estableix ubicació actual 

Identificador CM02 
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Nom Estableix ubicació actual 

Resum El cas d’ús mostra com l’usuari mòbil pot establir la seva ubicació actual 

Freqüència d’ús Freqüent 

Actor Usuari mòbil 

Precondicions L’usuari accedeix al sistema 

Postcondicions - 

Flux 

d’esdeveniments 

1. El sistema activa les funcions de localització del dispositiu i retorna les 

coordenades Latitud i Longitud de l’usuari. 

2. El sistema enregistra la localització en les preferències de l’usuari. 

Flux alternatiu - 

Inclusions CS02 - GEO localitza  

Extensions - 

 

 

6.3.3.3. CM03 – Estableix radi de cerca 

 

Identificador CM03 

Nom Estableix radi de cerca 

Resum El cas d’ús mostra com l’usuari mòbil pot modificar el radi de cerca 

d’esdeveniments 

Freqüència d’ús Freqüent 

Actor Usuari mòbil 

Precondicions L’usuari ha executat el cas d’ús CM01 

Postcondicions - 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari selecciona el radi d’acció de la llista de radis disponibles. 

2. El sistema emmagatzema el nou radi d’acció 

Flux alternatiu - 

Inclusions - 

Extensions - 

 

 

6.3.3.4. CM04– Consulta de tipus d’esdeveniments  

Identificador CM04 

Nom Consulta de tipus d’esdeveniments 

Resum El cas d’ús mostra com l’usuari mòbil pot consultar els tipus d’esdeveniments 

disponibles 

Freqüència d’ús Freqüent 

Actor Usuari mòbil 

Precondicions - 
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Identificador CM04 

Postcondicions - 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari prem sobre l’opció ‘Consulta d’esdeveniments’ 

2. El sistema  mostra la llista de tipus d’esdeveniments, mostrant quants 

n’hi ha de cada tipus 

Flux alternatiu - 

Inclusions - 

Extensions - 

 

 

6.3.3.5. CM05– Consulta d’esdeveniments  

Identificador CM04 

Nom Consulta d’esdeveniments 

Resum El cas d’ús mostra com l’usuari mòbil pot consultar els esdeveniments actius 

Freqüència d’ús Freqüent 

Actor Usuari mòbil 

Precondicions L’usuari mòbil ha executat el CM04 

Postcondicions - 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari prem sobre el nom del tipus d’esdeveniment. 

2. El sistema  mostra la llista d’esdeveniments d’aquest tipus ordenats per 

data d’alta més recent i que tenen data superior a la del dia d’avui. 

Flux alternatiu 1. (Pas 2): Si no hi ha cap esdeveniment disponible pel tipus 

d’esdeveniment seccionat es mostra un missatge d’error i es torna al 

CM04. 

Inclusions CM06 - Estableix filtre 

Extensions CM07 – Consulta detallada d’oferta 

 

6.3.3.6. CM06 – Estableix filtre 

Identificador CM06 

Nom Estableix filtre 

Resum El cas d’ús mostra com l’usuari pot canviar els esdeveniments de la llista o 

l’ordre en que es visualitzen  

Freqüència d’ús Freqüent 

Actor Usuari mòbil 

Precondicions S’ha executat el cas d’ús CM05 – Consulta d’esdeveniments 

Postcondicions - 
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Identificador CM06 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari prem sobre el botó de ‘Menú’ del dispositiu 

2. El sistema mostra les opcions d’ordenació: 

 Per preu 

 Per distància 

 Per data 

3. L’usuari selecciona l’ordenació 

4. El sistema mostra les opcions de filtre: 

 Diürns 

 Tarda 

 Nocturns 

5. El sistema recarrega la llista d’ofertes segons l’ordre establert i els 

filtres 

Flux alternatiu 1. (Pas3): Si no es troben esdeveniments coincidents, es mostra un 

missatge d’error indicant que no s’ha trobat cap esdeveniment 

coincident. 

Inclusions - 

Extensions - 

 

6.3.3.7. CM07 – Consulta detallada de l’esdeveniment 

Identificador CM07 

Nom Consulta detalla de l’esdeveniment 

Resum El cas d’ús mostra com l’usuari mòbil consulta les dades detallades de 

l’esdeveniment  

Freqüència d’ús Freqüent 

Actor Usuari mòbil 

Precondicions S’ha executat el cas d’ús CM05 

Postcondicions - 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari prem sobre l’esdeveniment que vol consultar en detall 

2. El sistema mostra la fitxa de l’esdeveniment amb: 

 El nom,  descripció de l’esdeveniment, distància,  

 El nom,  descripció de l’entitat que publica l’esdeveniment, 

l’adreça postal, la distància a la posició actual del dispositiu 

 L’opció de consultar la posició de l’entitat en un mapa  

 L’opció d’afegir l’esdeveniment al calendari de l’usuari 

Flux alternatiu - 

Inclusions - 

Extensions CM11 – Afegeix favorit 

 

 

6.3.3.8. CM08 – Cerca per mapa 

 

Identificador CM08 

Nom Cerca per mapa 
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Resum El cas d’ús mostra com l’usuari mòbil pot consultar els esdeveniments 

localitzades en un mapa 

Freqüència d’ús Freqüent 

Actor Usuari mòbil 

Precondicions - 

Postcondicions - 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari prem s’obre l’opció de menú ‘Cerca per mapa’ 

2. El sistema mostra un mapa Google Map centrat en la ubicació actual de 

l’usuari, i una llista dels esdeveniments que es localitzant en entitats 

que es localitzin en el mapa visualitzat 

Flux alternatiu - 

Inclusions - 

Extensions CM07 – Consulta detallada d’esdeveniment 

 

6.3.3.9. CM09 – Afegeix a calendari 

Identificador CM09 

Nom Afegeix a calendari 

Resum El cas d’ús mostra com l’usuari mòbil pot afegir un esdeveniment al seu 

calendari personal 

Freqüència d’ús Freqüent 

Actor Usuari mòbil 

Precondicions L’usuari ha executat el cas d’ús CM07 – Consulta detallada de l’esdeveniment 

Postcondicions - 

Flux 

d’esdeveniments 

1. L’usuari prem sobre l’opció del detall de l’esdeveniment ‘Afegeix a 

calendari’ 

2. El sistema enregistra el nom, data i hora de l’esdeveniment al 

calendari del dispositiu mòbil 

Flux alternatiu - 

Inclusions - 

Extensions - 

 

6.3.4. Casos d’ús d’actor Sistema 

 

6.3.4.1. CS01 – GEO localitza adreça 

 

Identificador CS01 

Nom GEO localitza adreça 

Resum El cas d’ús mostra com el sistema web localitza les coordinades Latitud i 

Longitud d’una adreça postal 

Freqüència d’ús Freqüent 
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Identificador CS01 

Actor Sistema 

Precondicions - 

Postcondicions - 

Flux 

d’esdeveniments 

1. El sistema comprova que estan omplertes les dades de tipus via, via i 

número de via 

2. El sistema llegeix l’adreça postal i realitza la petició al servei de Google 

Maps 

3. El servei de Google Maps retorna les coordenades de Lat i Lot. 

4. El sistema omple el formulari amb aquestes dades 

Flux alternatiu (Pas 2) Si el servei de Google Maps està caigut, el sistema mostra un missatge 

d’error. 

Inclusions - 

Extensions - 
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6.3.4.2. CS02 – GEO localitza Mòbil 

Identificador CS02 

Nom GEO localitza Mòbil 

Resum El cas d’ús mostra com el dispositiu mòbil localitza les coordinades Latitud i 

Longitud on es troba el dispositiu 

Freqüència d’ús Freqüent 

Actor Sistema 

Precondicions - 

Postcondicions - 

Flux 

d’esdeveniments 

1. El sistema comprova que està activitat el receptor GPS 

2. El sistema llegeix les coordinades GPS del mòdul GPS del dispositiu 

3. El sistema retorna les coordinades. 

 

Flux alternatiu (Pas 2) Si el mòdul GPS està des activitat, el sistema informa l’activa 

Inclusions - 

Extensions - 
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6.4. Model lògic de dades 

 

 
Il·lustració 5. Model lògic de base de dades 

 

 

Entitat lògica Propòsit Cardinalitat Entitat 

relacionada 

Entitat Enregistrar les dades 

identificatives i 

descriptives de les 

entitats culturals 

1:N Esdeveniments 

1:1 Usuaris 

Esdeveniment Enregistrar les dades 

identificatives i 

descriptives dels 

esdeveniments de les 

entitats 

1:1 Entitat 

Tipus Esdeveniment Enregistrar les 

tipologies 

d’esdeveniments 

1:N Esdeveniment 

Tipus Entitat Enregistrar els diferents 

tipus d’entitats 

1:N Entitat 

Municipi Enregistrar les dades 

dels municipis de l’estat 

1:N Entitat 

Tipus Via Enregistrar les diferents 

tipologies de vies 

1:N Entitat 

Usuaris Enregistrar les dades 

identificatives dels 

usuaris 

1:1 Entitat 
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7. Disseny del sistema 

7.1. Arquitectura global 

Des d’un punt de vista global, el sistema es planteja de la següent manera: 

 

 
 

Il·lustració 6. Diagrama de l’arquitectura global 

 

 

 

 El sistema Servidor conté l’aplicació web per l’accés als usuaris Entitats i 

Administrador, i el repositori de dades d’esdeveniments. 

 

 Els ciutadans, a través dels dispositius mòbils, poden consultar els esdeveniments i 

entitats que els organitzen a través de l’API XML.  

 

 A més, poden utilitzar les capacitats de geolocalització juntament amb l’api de 

geoposicionament Google Maps, per visualitzar en un mapa les entitats i 

esdeveniments. 

 

 Per la seva banda, l’aplicació Servidora també realitzar comunicacions amb els 

serveis de geolocalització de Google, per poder obtenir les coordenades de latitud i 

longitud a partir de les adreces postals de les entitats. 

 

 



Estudis d'Informàtica i Multimèdia     

PFC – Sistema d’informació d’esdeveniments locals per dispositius Android          Memòria 

dhernandezjim_Memoria Versió 1.0 

Data: 12/06/2012 39 / 80 

 

 

7.1.1. Arquitectura dels sistemes 

 

Des d’un punt vista lògic, l’arquitectura software necessària consisteix en el següent: 

 

 

 
 

Il·lustració 7. Diagrama l’arquitectura dels subsistemes 

 

 

 

 

 

 L’aplicació web es realitza usant el patró Model Vista Controlador, que separarà 

tècnicament les responsabilitats de cadascun dels components. 

 Un nucli de negoci s’encarrega de servir tant els controladors del sistema web, com al 

servei API que permetrà la comunicació de sistemes externs. 

 El nucli addicionalment comunicarà amb un component per la GEO localització 

d’adreces postals, servei s’accedirà externament a través d’Internet. 

 La capa model de l’aplicació web serà l’únic que durà la responsabilitat d’accés al 

SGBD 
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7.1.2. Sistema físic 

 

Des d’un punt de vista físic, aquests components es distribuiran en diferents sistemes físics, 

que corresponen a la visió tecnològica: 

 

 
Il·lustració 8. Diagrama del Sistema físic 

 

 

 

7.1.3. Descripció de la infraestructura i entorns tecnològics 

 

Grup funcional/Subsistema Tecnologies d’implementació/accés 

Aplicació Web d’Administració i gestió 

d’esdeveniments 

· Servidor HTTP Apache 

· Llenguatge PHP5 

· Base de dades MySQL 

Servei API de comunicació · Servidor HTTP Apache 

· Llenguatge PHP5 

· Base de dades MySQL 

· XML-Request 

Aplicació mòbil Android · Dispositiu amb Android OS i GPS 

· Llenguatge Java 

· Llibreria Android SDK 

 

Component d’accés a GEO Localització · Llenguatge PHP 

· Comunicació via JSON 
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Per la construcció del projecte es disposarà de dos entorns tecnològics: 

 

Subsistema Entorn de desenvolupament Entorn de producció 

Aplicació Web Servidor Wamp: Windows + 

Apache + PHP + MySQL en local 

Servidor LAMP en servei de 

Hosting 

Aplicació mòbil Emulador Android Dispositiu Android HTC Hero 

amb Android 2.1 

Sistema de fitxers NTFS sota Windows XP EXT3 sota Linux 

 

 

7.1.4. Condicionants de l’arquitectura seleccionada 

 

Cal enumerar algunes de les avantatges de l’arquitectura seleccionada, així com les 

possibles limitacions o restriccions que poden condicionar la construcció del sistema: 

 

 El sistema es composa de diferents components realitzats amb tecnologies diferents, 

cal utilitzar els formats d’intercanvi estàndard per evitar problemes amb les 

comunicacions (XML) 

 

 Tot i que el sistema Web no disposi d’un llenguatge nadiu Orientat a Objectes, ni un 

patró de disseny pels elements web, s’implementarà un patró MVC propi, i 

s’encapsularan els resultats en elements de manera que les diferents capes estiguin 

el menys acoblades possible. 
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7.2. Disseny de components 

Tal i com s’ha explicat, el disseny del sistema Web es troba sota el patró Model-View-

Controller, on es pretén que les responsabilitats quedin clarament separades. 

 

 

EsdevenimentsVie

w
EntitatsView UsuarisView MasterTablesView

EsdevenimentsCo

ntroller
EntitatsController UsuarisController

MasterTablesCont

roller

EsdevenimentsMg

r

ApiController

EsdevenimentsDA

O
EntitatsDAO UsuarisDAO MasterTablesDAO

S
G

B

D

 
 

 

Capa Sufix Responsabilitats 

Vista View · Maquetar l’HTML que conformarà les 

pàgines 

· Mostrar la informació 

· Mostra els formularis d’introducció de 

dades 

· Mostrar els botons d’accions 

Controlador Controller · Recuperar els paràmetres 

· Cridar a la capa de negoci 

· Redirigir a la capa de presentació 

Negoci Mgr · Implementar les funcions de negoci del 

sistema 

· Comunicar amb la capa de model  

Model DAO · Implementar les operacions primitives 

d’accés a dades (DAO) 

· Oferir a la capa de Negoci aquests serveis 

· Comunicar amb el SGBD per l’execució de 
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les operacions 

 

El sistema mòbil, el patró d’arquitectura s’ajusta a un disseny per capes, però molt més 

rígid al haver d’adaptar-se a les especificacions pròpies de la plataforma: 

 

 
Il·lustració 9. Esquema principal activitats 

 

7.3. Especificació dels components de presentació 

7.3.1. Vistes aplicació Web 

 

Vista Operacions Paràmetres Realitza 

EsdevenimentVie

w 

Show [ESDEVENIMENT] Mostra el títol i 

data de 

l’esdeveniment 

List [LLISTA_ESDEVENIMENTS

] 

Mostra una llista 

vertica 

d’esdeveniments 

Form [ESDEVENIMENT] Mostra el formulari 

de 

creació/modificació 

d’esdeveniments 

EntitatView Show [ENTITAT] Mostra el nom i 

tipus de l’entitat 

List [LLISTA_ENTITATS] Mostra una llista 

vertical d’entitats 

(nom i tipus) 

Form [ENTITAT] Mostra el formulari 

de 

creació/modificació 

d’entitats 

UsuariView RegisterForm - Mostra el formulari 

pel registre de 

nous usuaris 

MainMenu Id usuari Mostra el menú 

principal per 

l’usuari 

IdentifyForm - Mostra el formulari 
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per la identificació 

d’usuaris 

autoritzats 

List [Active] Mostra una llista 

d’usuaris nom, 

correu electrònic, 

data de registre 

MasterTablesView TipusViaSelectList [Format] Mostra un selector 

amb la llista dels 

tipus de via 

TipusEsdevenimentForm [TIPUS_ESDEVENIMENT] Mostra el formulari 

d’Esdeveniments 

TipusEsdevenimentList [Format] Mostra una llista 

vertical dels tipus 

d’esdeveniments 

en el format 

establert 

TipusEntitatForm [TIPUS_ENTITAT] Mostra el formulari 

de tipus Entitat 

TipusEntitatList  [Format] Mostra una llista 

vertical dels tipus 

d’entitats 

 

7.3.2. Vistes aplicació mòbil 

EventsMenuActivity

EventsTypeListActivity EventsMapActivity
EventsPreferencesActi

vity

EventsListActivity

EventDetailActivity

EntityDetailActivity

 
 

Il·lustració 10. Flux navegació activitats 

 

Vista Realitza Intents 

EventsMenuActivity Mostra el menú principal del 

sistema 

EventsTypeListActivity 

EventsMapActivity 

EventsPreferencesActivity 

EventsTypeListActivity Mostra la relació de tipus 

d’esdeveniments 

EventsListActivity 

EventsListActivity Mostra el títol i data de 

l’esdeveniment 

EventDetailActivity 
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EventDetailActivity Mostra el nom i tipus de 

l’entitat 

EventsMapActivity 

CalendarAddIntent 

EventsMapActivity Mostra el formulari pel 

registre de nous usuaris 

EventDetailActivity 

EntitatDetailActivity Mostra la fitxa de l’entitat EventsListActivity 

EventMapActivity 

 

 

7.3.3. Controladors 

Els controladors capturen les accions demanades per l’usuari, criden a la capa de negoci i 

redirigeixen a la següent vista: 

 

Controlador Operacions Paràmetres View Forward 

EsdevenimentControlle

r 

Alta 

 

Llista tipus 

esdeveniment 

Id entitat 

EsdevenimentView.Form 

Llista Id entitat 

Lat, lon, 

Distance 

EsdevenimentView.List 

Esborra Id 

esdeveniment 

EsdevenimentView.List 

Modifica Esdevenimen

t 

EsdevenimentView.Form 

EntitatsController Alta Llista tipus 

entitat 

EntitatView.Form 

Llista Id tipus entitat EntitatView.List 

Esborra Id entitat EntitatView.List 

Modifica Entitat EntitatView.Form 

MaterTablesController AltaTipusEntitat - MasterTablesView.TipusEntitatForm 

LlistaTipusEntitat - MasterTablesView.TipusEntitatList 

EsborraTipusEntitat Id tipus entitat MasterTablesView.TipusEntitatList 

ModificaTipusEntitat Tipus entitat MasterTablesView.TipusEntitatForm 

AltaTipusEsdev - MaterTablesView.TipusEsdevForm 

LlistaTipusEsdev - MasterTablesView.TipusEsdevList 

ModificaTipusEsdev Tipus esdev MasterTablesView.TipusEsdevForm 

EsborraTipusEsdev Id tipus 

esdev. 

MasterTablesView.TipusEsdevList 

UsuariController Identify Email 

Contrasenya 

UsuariView.MainMenu 

Register Email 

Contrasenya 

EntitatView.Form 

Active Email UsuariView.List 

ApiController EsdevenimentList Id entitat 

Id tipus 

esdeveniment 

Lat, Lon, 

distance 

No hi ha vista, sortida en XML 

EntitatList Lat, Lon, 

distance 

No hi ha vista, sortida en XML 
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7.4. Especificació dels components de negoci 

La capa de negoci interactua amb tots els components restants del sistema. 

 

A banda, incorpora algunes operacions pel càlcul d’atributs calculats: 

 

Gestor de Negoci Operacions Paràmetres  

EsdevenimentMgr Distance Lat, Lon 

Lat, Lon 

Retorna la distància 

en metres entre els 

dos punts 

 

 

7.4.1. Objectes de transferència d’informació 

 

Aquests objectes implementen les classes del diagrama estàtic, i la seva funció és la 

transferència d’informació entre les capes:  

 Vista – Controlador  

 Controlador – Negoci 

 Negoci - Model 

 

Objecte Descripció 

ESDEVENIMENT Objecte que es correspon amb la classe de 

disseny ESDEVENIMENT 

ENTITAT Objecte que es correspon amb la classe de 

disseny ENTITAT 

USUARI Objecte que es correspon amb la classe de 

disseny USUARI 

MUNICIPI Objecte que es correspon amb la classe de 

disseny MUNICIPI 

TIPUS_ESDEVENIMENT Objecte que es correspon amb la classe de 

disseny TIPUS_ESDEVENIMENT 

TIPUS_ENTITAT Objecte que es correspon amb la classe de 

disseny TIPUS_ENTITAT 

LLISTA_ESDEVENIMENTS Objecte array d’un subconjunt 

d’ESDEVENIMENTS 

LLISTA_ENTITATS Objecte array d’un subconjunt d’ENTITATS 

LLISTA_USUARIS Objecte array d’un subconjunt d’USUARIS 

LLISTA_MUNICIPIS Objecte array d’un subconjunt de MUNICIPIS 

LLISTA_TIPUS_ENTITATS Objecte array d’un subconjunt de TIPUS 

ENTITATS 

LLISTA_TIPUS_ESDEVENIMENTS Objecte array d’un subconjunt de TIPUS 

D’ESDEVENIMENTS 
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7.5. Disseny de la persistència 

7.5.1. Model físic de dades 

 

Diagrama  

 
Il·lustració 11. Diagrama físic de base de dades 

 

Taules 

 

Taula física Camp Tipus Clau Forana 

ESDEVENIMENT ID_ESDEVENIMENT (PK) Numèric  

NOM Text  

DATA Text  

HORA Text  

ID_TIPUS_ESDEVENIMENT Numèric TIPUS_ESDEVENIMENT 

ADRESA_WWW Text  

ID_ENTITAT Numèric ENTITAT 

PUBLIC Text  

 

Taula física Camp Tipus Clau Forana 

ENTITAT ID_ENTITAT (PK) Numèric  

NOM_ENTITAT Text  

DESCRIPCIO Text  

NOM_VIA Text  

NUM_VIA Text  

LAT Numèric  

LON Numèric  

ADRESA_WWW Text  

ID_MUNICIPI Numèric MUNCIPIS 

ID_TIPUS_VIA Numèric TIPUS_VIA 

NOM_USUARI Text USUARIS 

EMAIL Text  

ID_TIPUS_ENTITAT Numèric TIPUS_ENTITAT 
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Taula física Camp Tipus Clau Forana 

MUNICIPIS ID_MUNICIPI (PK) Numèric - 

DESC_MUNICIPI Text - 

 

Taula física Camp Tipus Clau Forana 

TIPUS_ENTITAT ID_TIPUS_ENTITAT (PK) Numèric - 

DESC_TIPUS_ENTITAT Text - 

 

Taula física Camp Tipus Clau Forana 

TIPUS_VIA ID_TIPUS_VIA (PK) Numèric - 

DESC_TIPUS_VIA Text - 

 

Taula física Camp Tipus Clau Forana 

TIPUS_ESDEVE

NIMENT 

ID_TIPUS_ESDEVENIMENT 

(PK) 

Numèric - 

DESC_TIPUS_ESDEVENIME

NT 

Text - 

 

7.5.2. Components de persistència 

 

Els components de persistència són els únics que tindran la responsabilitat de l’accés a la 

Base de Dades. 

 

Components 

persistència 

Operaci

ó 

Paràmetres entrada Paràmetres sortida 

EsdevenimentDAO Insert 

 

ESDEVENIMENT Number 

Update ID_ESDEVENIMENT 

,ESDEVENIMEN 

Number 

Select Tipus esdeveniment 

Id. Entitat 

Llista 

d’ESDEVENIMENTS 

GetById ID_ESDEVENIMENT ESDEVENIMENT 

EntitatDAO Insert ENTITAT Number 

Update ID_ENTITAT, ENTITAT Number 

Select Lat, Lon, Radius 

Distance 

Llista d’ENTITATS 

GetById ID_ENTITAT ENTITAT 

TipusEsdevenimentDA

O 

Insert TIPUS_ESDEVENIMENT Number 

Update TIPUS_ESDEVENIMENT Number 

Select - Llista de 

TIPUS_ESDEVENIMEN

T 

GetById ID_TIPUS_ESDEVENIMEN

T 

TIPUS_ESDEVENIMEN

T 

TipusEntitatDAO Insert TIPUS_ENTITAT Number 

Update TIPUS_ENTITAT Number 

Select - Llista de 

TIPUS_ENTITAT 

GetById Id tipus entitat TIPUS_ENTITAT 

MunicipisDAO Select MUNICIPI Llista de MUNICIPIS 

GetById Id municipi MUNICIPI 
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UsuariDAO Select  Llista d’USUARIS 

GetById Email USUARI 

Insert USUARI Number 

Update USUARI Number 

 

 

7.6. Prototip 

Algunes captures dels prototips dissenyats previ a la implementació: 

 

7.6.1. Aplicació Web 

 

 
Il·lustració 12. Prototip Entitat: manteniment dades entitat 

 

 
Il·lustració 13. Prototip Entitat: alta d'esdeveniment 
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Il·lustració 14. Prototip Administrador llista d'usuaris entitats 

 

 

 
Il·lustració 15. Prototip Administrador manteniment de tipus d’entitats 
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7.6.2. Aplicació Mòbil 

 

 
 

Il·lustració 16. Prototip mòbil: Menú 

 
 

Il·lustració 17. Prototip mòbil: llista 

esdeveniments 

 

 

 
 

Il·lustració 18. Prototip mòbil: fitxa 

esdeveniment 

 

 
 

Il·lustració 19. Prototip mòbil: mapa 
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8. Implementació 

 

L’objectiu d’aquest capítol és recollir els aspectes més rellevants de la implementació del 

sistema definit i analitzat als capítols anteriors. 

 

També s’inclouen captures de pantalles dels tres subsistemes creats: 

 Subsistema ‘Aplicació Web’ 

 Subsistema ‘API XML’ 

 Subsistema ‘Aplicació mòbil’ 

 

8.1. Subsistema ‘Aplicació Web’ 

El subsistema conté l’entorn per l’administració d’entitats i esdeveniments que formen el 

magatzem de dades del sistema. 

 

Està composat per dos components diferents: 

 

 Base de dades MySql: 

o Emmagatzema el magatzem de dades d’entitats, usuaris i esdeveniments  

o El component d’aplicació web accedeix per la consulta i modificació de dades 

o El component d’API accedeix per consultar i presentar les dades en un 

llenguatge d’intercanvi (XML) 

 

 Aplicació Web PHP/HTML: 

o Conté la lògica de negoci i la interfície visual amb l’usuari.  

o Permet l’accés als usuaris Administradors i Entitats 

o Permet l’alta de nous usuaris 

o Permet la modificació de les dades mestres del sistema 

 

8.1.1. Configuració global i estructura 

8.1.1.1. Base de dades 

El sistema es recolza en un sistema gestor de base de dades que s’encarregarà 

d’emmagatzemar les dades dels esdeveniments i entitats que els gestionen. 

 

Les taules necessàries provenen directament de la conversió a SQL del model de dades 

especificat en el sistema, quedant creades: 

 

 
Il·lustració 20. Esquema de base de dades 
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8.1.1.2. Estructura de directoris del projecte web 

 

L’estructura de carpetes de l’aplicació es divideix segons el disseny per capes: model, vista i 

controlador. 

 

 
Il·lustració 21. Estructura carpetes aplicació web 

 

En el directori principal, es troben els controladors de navegació principals,  i les dades de 

configuració d’accés al sistema de base de dades 

 

8.1.2. Capa Model  

En un disseny per capes MVC, el model té la responsabilitat exclusiva de l’accés a les 

dades del gestor de base de dades.  La resta de components software, accedeixen a les 

operacions del model quan necessiten la consulta o modificació de les dades persistents. 

 

Les classes de model del sistema, implementades en PHP, són: 

 
tipusesdevenimentmodel.php 

tipusentitatmodel.php 

esdevenimentmodel.php 

entitatsmodel.php 

taulesmestresmodel.php 

 

L’estructura bàsica d’aquests models són un conjunt d’operacions anàlogues per cada 

entitat que controla: 

 

Operació Paràmetres Descripció 

Connect() DB_HOST 

DB_USER 

DB_PASSWORD 

DB_DATABASE 

Estableix la connexió a BD 

Disconnect() Connection Allibera la connexió a BD 

db_get_operacio ID, [filtres] Obté dades de les taules 

segons filtres 

db_insert_lement ID, [camps_a_informar] Inserta dades en la taula 

updateElement ID, [camps_a_actualitzar] 

 

Actualitza dades de la taula 

deleteElement ID #RowsDeleted 

 

La connexió final està realitzada sobre la interfície d’accés a dades PDO, que es tracta 

d’una extensió del llenguatge PHP. 
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8.1.2.1. Fitxer comú de configuració config.php 

 
<?php 

 

// Database properties 

$DB_HOST = 'mysql.grupoinfomass.com'; 

$DB_USER = 'pfcuoc'; 

$DB_PASSWORD = 'pfcuoc'; 

$DB_DATABASE = 'xxxxxx'; 

 

// Title properties 

$SITE_TITLE="Events-Droid"; 

$SITE_SUBTITLE="Sistema d'informació d'esdeveniments locals per a 

dispositius Android"; 

  

?> 

 

8.1.2.2. Exemple codi de la funció de connexió 

 
function connect() { 

 global $DB_HOST; 

 global $DB_DATABASE; 

 global $DB_USER; 

 global $DB_PASSWORD; 

  

 try { 

  $db = new PDO('mysql:host=' . $DB_HOST . ';dbname=' . 

$DB_DATABASE, $DB_USER, $DB_PASSWORD); 

  $db->setAttribute( PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_WARNING ); 

   return $db; 

  } 

  catch (PDOException $e) { 

  print "<p>Error: No puede conectarse con la base de 

datos.</p>\n"; 

        } 

        exit(); 

} 

 

8.1.2.3. Exemple codi de la funció de consulta 

 
function db_get_tipus_esdeveniment($id_tipus_esdeveniment) 

{ 

 

 $db = connect(); 

 $consulta = $db->prepare('SELECT t.* FROM tb_tipus_esdeveniment t  

where t.id_tipus_esdeveniment = '. $id_tipus_esdeveniment); 

 $consulta->execute(); 

 $var = $consulta->fetch(); 

 return ($var); 

} 

 

La funció retorna un objecte en forma d’array que conté tots els camps i valors de la 

sentència SQL. 

 

Aquest array es recorre iterativament per obtenir els resultats de cadascun dels registres del 

resultat de la consulta: 
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function db_get_tipus_esdeveniment($id_tipus_esdeveniment) 

{ 

 

 $db = connect(); 

 $consulta = $db->prepare('SELECT t.* FROM tb_tipus_esdeveniment t  

where t.id_tipus_esdeveniment = '. $id_tipus_esdeveniment); 

 $consulta->execute(); 

 $var = $consulta->fetch(); 

 return ($var); 

} 
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8.1.3. Capa Controladora 

La capa controladora s’encarrega reaccionar i decidir quines operacions s’han de dur a 

terme segons la interacció que realitza l’usuari en el sistema. 

 

El flux de la capa consisteix en: 

 Capturar l’acció demanada (REQUEST) 

 Comprovar l’autorització de l’usuari sobre l’acció 

 Obtenir els paràmetres addicionals necessaris 

 Comprovar la correctesa dels paràmetres : obligatorietat, format 

 Executar l’operació de negoci sol·licitada i esperar els resultats 

 Dirigir el flux d’execució cap a la visualització de dades, facilitant el conjunt de 

resultats oferts pel negoci. 

  

La capa està implementada mitjançant diferents controladors que s’encarreguen dels 

diferents mòduls de funcionalitats: 

 

 entitatControlador.php 

 tipusentitatControlador.php 

 tipusesdevenimentControlador.php 

 esdevenimentControlador.php 

 usuariControlador.php 

 

8.1.3.1. Controlador principal de navegació <index.php> 

<? 

//Primero algunas variables de configuracion 

require 'config.php'; 

  

//La carpeta donde buscaremos los controladores 

$carpetaControladores = "controllers/"; 

  

//Si no se indica un controlador, este es el controlador que se usará 

$controladorPredefinido = "entitat"; 

  

//Si no se indica una accion, esta accion es la que se usará 

$accionPredefinida = "listar"; 

 

if(! empty($_GET['controlador'])) 

      $controlador = $_GET['controlador']; 

else 

      $controlador = $controladorPredefinido; 

  

if(! empty($_GET['accion'])) 

      $accion = $_GET['accion']; 

else 

      $accion = $accionPredefinida; 

  

//Formamos el nombre del fichero que contiene nuestro controlador 

$controlador = $carpetaControladores . $controlador . 'Controlador.php'; 

 

//Incluimos el controlador o detenemos todo si no existe 

if(is_file($controlador)) 

      require_once $controlador; 

else 

      die('El controlador no existeix: '.$controlador); 

 

//Llamamos la accion o detenemos todo si no existe 

if(is_callable($accion)) 

      $accion(); 

else 

      die('Acció no existeix'); 

?> 
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8.1.4. Capa Vista 

La capa vista té com a responsabilitats la visualització de les dades i la captura de les 

accions i interaccions dels usuaris. 

 

La capa està conformada per diferents components distribuïts segons les funcionalitats del 

sistema, però també amb components comuns utilitzats i reaprofitats en diferents punts de 

l’aplicació. 

 

 
<h3>Edita Tipus Esdevenimnent</h3> 

<form action="?controlador=tipusesdeveniment&accion=save" method="post"> 

 

<table border="1"> 

<tr> 

  <td>Nom*:</td> 

  <td><input type="hidden" name="id_tipus_esdeveniment" value="<?php echo 

$tipusesdeveniment['id_tipus_esdeveniment']?>"> 

  <input type="text" name="desc_tipus_esdeveniment" size="50" maxlength="250" value="<?php 

echo $tipusesdeveniment['desc_tipus_esdeveniment']?>"></input> 

  </td> 

</tr> 

 

<tr> 

  <td>&nbsp;</td> 

  <td align="right" valign="bottom"><input type="submit" Value="Desa"></td> 

</tr> 

  

</table> 

</form> 

 

 

8.1.4.1. Components 

 

8.1.4.2. Menús 

 
Il·lustració 22. Menú administrador 

 

 
 

Il·lustració 23. Menú entitat 
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8.1.4.3. Desplegables 

 Municipis 

 Tipus Via 

 Tipus Esdeveniment 

 Tipus Entitat 

 

8.1.4.4. Mapa 

 Pantalla auxiliar per la localització de l’entitat 

 

 

8.2. Subsistema ‘API’ 

 

El subsistema API ha de conformar la interfície d’accés extern a les dades a altre sistemes, 

entre ells, el propi dispositiu mòbil. 

 

Està implementat en forma de serveis XML i s’accedeixen a ells mitjançant peticions HTTP-

Request. 

 

El subsistema està format pel controlador de l’api i les diferents vistes , i fa ús de la mateixa 

capa de models que la resta del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1. Operacions API 

Des de l’aplicació web, s’ofereix una descripció els serveis, per possibles consumidors 

externs de les dades, accessible des de la pàgina principal del sistema: 

 

indexApi.php 

apiControlador.

php 

apiesdeveniment.php 

apillistatipusesdeveniments.php 

apientitats.php 

VIEW 

CONTROLLER 
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Il·lustració 24. Accés a documentació de l'API 

 

 

8.2.2. Operació <get_tipus_esdeveniments> 

L’operació permet mostrar els tipus d’esdeveniments que hi ha al sistema. Es filtren aquells 

que tenen esdeveniments associats amb data posterior a l’actual. 

 

8.2.2.1. Petició 

 

Endpoint 

 
http://localhost/pfc/indexApi.php?accion=get_tipus_esdeveniments 

 

Paràmetres 

 

L’operació no rep paràmetres 

 

8.2.2.2. Resposta 

 
<tipus_esdeveniments count="2"> 

  <tipus> 

    <id_tipus_esdeveniment>2</id_tipus_esdeveniment> 

    <desc_tipus_esdeveniment>Espectacle infantil</desc_tipus_esdeveniment>  

    <num_esdeveniments>1</num_esdeveniments>   

  </tipus> 

  <tipus> 

    <id_tipus_esdeveniment>3</id_tipus_esdeveniment> 

    <desc_tipus_esdeveniment>Cinema</desc_tipus_esdeveniment> 

    <num_esdeveniments>2</num_esdeveniments>  

  </tipus> 

</tipus_esdeveniments>  

 

 

8.2.3. Operació <get_esdeveniments> 

Retorna la llista dels esdeveniments amb les dades identificatives, que coincideixen amb els 

paràmetres de la petició 
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8.2.3.1. Petició 

 

Endpoint 

 
http://localhost/pfc/indexApi.php?accion=get_esdeveniments&id_tipus_esdeveniment=2 

 

Paràmetres 

 

 [id_tipus_esdeveniment] 

 [ordre] 

o 1:Alfabètic  

o 2:Data  

o 3:Distància 

 [lat,lon,radi]    

 

8.2.3.2. Resposta 

 
<esdeveniments count="2"> 

  <esdeveniment> 

    <id_esdeveniment>1</id_esdeveniment> 

    <nom>Concert per petits</nom> 

    <data_inici>22/10/2011</data_inici> 

    <data_fi>22/10/2011</data_fi> 

    <hora>10:00</hora> 

    <lat>41.23323</lat> 

    <lon>21.3323</lon> 

    <id_tipus_esdeveniment>2</id_tipus_esdeveniment> 

    <desc_esdeveniment></desc_esdeveniment> 

    <id_entitat></id_entitat> 

  </esdeveniment> 

  

  <esdeveniment> 

    <id_esdeveniment>1</id_esdeveniment> 

    <nom>Concert per petits</nom> 

    <data_inici>22/10/2011</data_inici> 

    <data_fi>22/10/2011</data_fi> 

    <hora>10:00</hora> 

    <lat>41.23323</lat> 

    <lon>21.3323</lon> 

    <id_tipus_esdeveniment>2</id_tipus_esdeveniment> 

    <desc_esdeveniment></desc_esdeveniment> 

    <id_entitat></id_entitat> 

 

  </esdeveniment> 

</esdeveniments>  

 

 

8.2.4. Operació <get_esdeveniment> 

8.2.4.1. Petició 

Endpoint 

 
http://localhost/pfc/indexApi.php?accion=get_esdeveniment&id_esdeveniment=2 

 

Paràmetres 

 

 [id_esdeveniment]  Identificador de l’esdeveniment que es vol anotar 

 

http://localhost/pfc/indexApi.php?accion=get_esdeveniments&id_tipus_esdeveniment=2
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8.2.4.2. Resposta 

 
  <esdeveniment> 

    <id_esdeveniment>1</id_esdeveniment> 

    <nom>Concert per petits</nom> 

    <data_inici>22/10/2011</data_inici> 

    <data_fi>22/10/2011</data_fi> 

    <hora>10:00</hora> 

    <lat>41.23323</lat> 

    <lon>21.3323</lon> 

    <id_tipus_esdeveniment>2</id_tipus_esdeveniment> 

    <desc_esdeveniment></desc_esdeveniment> 

    <id_entitat></id_entitat> 

  </esdeveniment> 

 

 

 

8.2.5. Operació <get_entitats> 

8.2.5.1. Petició 

Endpoint 

 
http://localhost/pfc/indexApi.php?accion=get_entitats 

 

Paràmetres 

 

 [id_entitat]  Identificador de l’entitat que es vol recercar 

 [id_tipus_entitat]  Identificador del tipus d’entitat que es vol recercar 

 

 

8.2.5.2. Resposta 

 
  <entitat> 

    <id_entitat>1</id_entitat> 

    <nom_entitat>Cibernariu</nom_entitat> 

    <desc_entitat>Cibernarium... </desc_entitat> 

    <email>cibernarium@bcnactiva.es</email> 

    <adresa_www>www.bcnactiva.es</adresa_web> 

    <adresa>C/ Roc boronat, 41</adresa> 

    <lat>41.23323</lat> 

    <lon>21.3323</lon> 

 

  </esdeveniment> 

 

 

 

8.2.6. Operació <set_visita_esdeveniment> 

L’operació permet enviar al servidor la notificació quan l’usuari de mòbil accedeix al detall 

d’un esdeveniment.  

 

8.2.6.1. Petició 

 

Endpoint 
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http://localhost/pfc/indexApi.php?accion=set_visita_esdeveniment 

 

Paràmetres 

 

 [id_esdeveniment]  Identificador de l’esdeveniment que es vol anotar 

 [lat,lon]    GeoPosició associada a la localització en el moment de consulta de 

l’esdeveniment 

 

 

8.2.6.2. Resposta 

 

Aquesta operació no té resposta. 

 

 

 

8.3. Subsistema ‘Aplicació mòbil’ 

8.3.1. Configuració de l’aplicació 

La configuració d’una aplicació Android s’estableix principalment en el fitxer 

AndroidManifest.xml, on s’estableixen: 

 

 Permisos d’accés a API interna del telèfon.  En aquest cas: 

o Accés a localització: ACCES_FINE_LOCATION 

o Accés a Internet: INTERNET 

 Ús de llibreria de tercers:  
o com.google.android.maps 

 Definició de l’activitat principal: 
o EventsMenuActivity 

 
AndroidManifest.xml 

 
... 

<application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name"> 

        <activity android:name="EventsMenuActivity"> 

            <intent-filter> 

            <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

        </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity android:name="EventsTypesActivity"></activity> 

  <activity android:name="EventsListsActivity"></activity> 

  <activity android:name="EventsMapActivity"></activity> 

  <uses-library android:name="com.google.android.maps"/> 

    </application> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />     

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

... 

 

8.3.2. Capa de Presentació 

La capa de presentació està formada per dos tipus de components principals relacionades: 

Views i Layouts. 

 

8.3.2.1. Exemple de layout de menú principal: mainmenu.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
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 android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" 

 android:layout_height="fill_parent" android:padding="7dp"> 

 

 <LinearLayout 

     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

     android:layout_width="fill_parent" 

     android:layout_height="wrap_content" 

     android:baselineAligned="true" 

     android:orientation="horizontal" 

     android:padding="7dp" > 

 

     <TextView 

         android:id="@+id/item_opcionmenu1" 

         android:layout_width="244dp" 

         android:layout_height="wrap_content" 

         android:layout_weight="0.52" 

         android:padding="2dp" 

         android:text="Cerca per tipus d'esdeveniments" 

         android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

         android:textSize="20dp" /> 

      

 </LinearLayout> 

 

 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  android:layout_height="wrap_content" android:padding="7dp" 

  android:baselineAligned="true" android:layout_width="fill_parent" 

  android:orientation="horizontal"> 

  <TextView android:id="@+id/item_opcionmenu2" 

android:layout_height="wrap_content" 

   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

   android:padding="2dp" android:textSize="20dp" 

android:text="Cerca al mapa" 

   android:layout_width="fill_parent" /> 

 </LinearLayout> 

  

      

 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

  android:layout_height="wrap_content" android:padding="7dp" 

  android:baselineAligned="true" android:layout_width="fill_parent" 

  android:orientation="horizontal"> 

  <TextView android:id="@+id/item_opcionmenu3" 

android:layout_height="wrap_content" 

   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 

   android:padding="2dp" android:textSize="20dp" 

android:text="Preferencies" 

   android:layout_width="fill_parent" /> 

 </LinearLayout> 

</LinearLayout> 
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Il·lustració 25. Editor de layout 

 

8.3.3. Capa Controlador 

8.3.3.1. Activities 

Les Activities implementen el cicle de vida de cadascuna de les pantalles d’una aplicació.  

En aquest cicle de vida s’inclou des de la creació inicial de l’activitat, el pas a segon pla, el 

retorn a l’activitat, l’interrupció de l’activitat per un esdeveniment amb prioritat. 

 

8.3.3.2. Funció auxiliar de d’obtenció de dispositiu 

 

La classe es responsabilitza de detectar la localització de l’usuari. Per això utilitza el 

proveïdor GPS en primera instància, i en cas de no estar disponible, utilitza el proveïdor de 

xarxa, que encara que té menys precisió, retornarà una localització aproximada. 

 

EventsLocationManager.java 
try { 

        Location l = 

locmgr.getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER); 

        if (l == null) { 

         

         l = 

locmgr.getLastKnownLocation(LocationManager.NETWORK_PROVIDER); 

         if (l==null) { 

       // Coordenades per defecte en cas de fallada     

          lat = 41.4118315*1E6; 

       lon = 2.1726512*1E6; 

         } 

        } 
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8.3.4. Capa d’accés remot a dades API 

 

 
public static String getXML(String urlReq){   

 String line = null; 

 try { 

    

 DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 

 HttpPost httpPost = new HttpPost(urlReq); 

 HttpResponse httpResponse = httpClient.execute(httpPost); 

 HttpEntity httpEntity = httpResponse.getEntity(); 

 line = EntityUtils.toString(httpEntity); 

    

 } catch (UnsupportedEncodingException e) { 

 line = "<results status=\"error\"><msg>Can't connect to 

server</msg></results>"; 

 } catch (MalformedURLException e) { 

 line = "<results status=\"error\"><msg>Can't connect to 

server</msg></results>"; 

 } catch (IOException e) { 

 line = "<results status=\"error\"><msg>Can't connect to 

server</msg></results>"; 

 } 

 return line; 

} 

 

 

8.3.5. Capa de interacció amb la lliberia GMaps 

 

 

 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

   super.onCreate(savedInstanceState); 

   setContentView(R.layout.map); 

   map = (MapView) findViewById(R.id.mapview); 

   mc = map.getController(); 

    

   // Obtenim localitzacio del dispositiu 

   EventsLocationManager elm = new 

EventsLocationManager(this.getBaseContext()); 

   elm.getLastLocation(); 

   myLat = elm.getLat(); 

   myLon = elm.getLon(); 

   GeoPoint point = new GeoPoint((int) (myLat),(int) (myLon )); 

    

   String tipusMapa = getIntent().getExtras().getString("tipusMapa"); 

   if (tipusMapa.equals("SINGLE")) { 

    String id_entitat = 

getIntent().getExtras().getString("id_entitat"); 

    lat = 

Double.parseDouble(getIntent().getExtras().getString("lat")); 

    lat = lat * 1E6; 

    lon = 

Double.parseDouble(getIntent().getExtras().getString("lon")); 

    lon = lon * 1E6;     

    points = loadPoints(getResources(), id_entitat); 

   } else { 

    // Multiple 

    points = loadPoints(getResources(), ""); 

   } 

   mc.setCenter(point); 

   MapView mapView = (MapView) findViewById(R.id.mapview); 
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   mapView.setBuiltInZoomControls(true); 

   List<Overlay> mapOverlays = mapView.getOverlays(); 

   afegeixPunts(mc, mapOverlays, point, points); 

    

 } 

 

 

8.4. Captures de pantalla Aplicació Web 

8.4.1. Login i registre 

 

 
 

Il·lustració 26. Pantalla login i registre 

 

8.4.2. Pantalles usuari Administrador 

8.4.2.1. Gestió d’entitats 

 

 



Estudis d'Informàtica i Multimèdia     

PFC – Sistema d’informació d’esdeveniments locals per dispositius Android          Memòria 

dhernandezjim_Memoria Versió 1.0 

Data: 12/06/2012 67 / 80 

 

8.4.2.2. Gestió de tipus d’entitats 

 
Il·lustració 27. Gestió de tipus d'entitats 

 

 

8.4.2.2.1. Eliminació de tipus d’entitat 

 

 
Il·lustració 28. Eliminació de tipus d'entitat 

 

8.4.2.2.2. Alta / Edició de tipus d’entitat 
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Il·lustració 29. Alta de tipus d'entitat 

 

8.4.2.3. Gestió de tipus d’esdeveniments 

 
Il·lustració 30. Llista de tipus d'esdeveniment 
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8.4.2.3.1. Alta/Edició de tipus d’esdeveniment 

 
Il·lustració 31. Alta de tipus d'esdeveniment 
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8.4.3. Pantalles usuari Entitat 

8.4.3.1. Les meves dades 

 

 
Il·lustració 32. Manteniment dades entitat 

 

8.4.3.2. Les meves dades: Mapa 

 
Il·lustració 33. Mapa de localització de l'entitat 
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8.4.3.3. Els meus esdeveniments 

 

 
Il·lustració 34. Els meus esdeveniment 

 

 
Il·lustració 35. Eliminació esdeveniment 

 

8.4.3.4. Alta/Edició d’esdeveniment 

 

 
Il·lustració 36. Formulari alta esdeveniment 
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8.5. Captures de pantalla Aplicació mòbil 

8.5.1. Accés a l’aplicació 

 

 

  
Il·lustració 37. Accés a l'aplicació mòbil 

 

 

 
Il·lustració 38. Captura portada 

 

 

 

8.5.2. Menú principal 

 

 
Il·lustració 39. Captura menú principal 
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8.5.3. Cerca per Categories o Entitats 

 

La cerca per ‘Categories’ (o tipus d’esdeveniments) mostra els diferents tipus 

d’esdeveniments existents al sistema i el nombre d’esdeveniments actius de cada tipus: 

 

 

  
Il·lustració 40. Cerca per Categories 

 

 

 
Il·lustració 41. Cerca per entitats 

 

 

8.5.4. Llista d’esdeveniments i fitxa de detall 

 

 

 
  

Il·lustració 42. Llistat d’esdeveniments i ordenació 

 

 

 
 

Il·lustració 43. Pestanya Detall esdeveniment 
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8.5.5. Fitxa d’entitat i mapa d’entitat 

 

 

 

 
  

Il·lustració 44. Pestanya Entitat 

 

 

 

 
 

Il·lustració 45 – Mapa d’entitat 

 

 

8.5.6. Opcions de compartició d’esdeveniment 

 

 

 
  

Il·lustració 46. Comparteix esdeveniment 

 

 

 
 

Il·lustració 47. Comparteix via twitter 
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8.5.7. Cerca per mapa 

 

 

 
  

Il·lustració 48. Cerca per mapa 

 

 

 
 

Il·lustració 49. Detall del punt al mapa 
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9. Conclusions 

 

9.1. Aspectes tècnics 

Mitjançant aquest projecte s’ha desenvolupat un sistema composat per dos subsistemes de 

tecnologies, plataformes i orientacions diferenciades. 

 

Per una banda, el sistema Web, programat sota un llenguatge de script com PHP, i per 

l’altra, l’aplicació mòbil Android, programat en llenguatge JAVA i amb una arquitectura OO 

totalment diferent al subsistema Web. 

 

No obstant, això no ha estat impediment per la comunicació dels dos subsistemes, 

problemàtica tradicionalment habitual en els antics sistemes d’informació i que avui dia ja no 

és un problema gràcies a la implementació de serveis API amb la utilització de formats de 

comunicació estàndard, com XML. 

 

Dins de cada subsistema i framework de desenvolupament, s’ha conservat el model MVC 

de separació de capes, que permet la separació clara de responsabilitats de presentació, 

negoci i accés a les dades. Si bé és cert que en el cas de PHP no es disposava d’aquests 

components, i s’ha desenvolupat un petit model MVC propi. 

 

9.2. Assoliment d’objectius i valoració personal 

 Aplicació dels coneixements adquirits relacionats amb diverses dimensions de 

l’elaboració d’un projecte informàtics: tècnics, funcionals, organitzatius. 

 S’ha après tecnologies i plataformes no conegudes amb anterioritat, posant de 

manifest la versatilitat necessària dels professionals informàtics 

 Disseny d’un sistema  en un context real i actual, que bé podria esdevenir una 

aplicació de futur. 

 

9.3. Lliçons apreses 

 Cal, des del primer moment i dins de la pròpia planificació del projecte, planificar la 

corba d’aprentatge d’una tecnologia desconeguda 

 

 El sistema Android és una plataforma en ràpida evolució, i disposa des de les 

millors i més noves capacitats, però també les mancances més típiques de 

plataformes poc madures  

 

 A vegades, l’ús d’estàndards pot suposar una sobrecàrrega de feina en la 

implementació de components (pe: HTML incrustat en XML) 

 

9.4. Aspectes de futur 

Des d’un punt de vista funcional, es poden veure diferents línies de futur, segons la 

perspectiva d’usuari que considerem: 

 

 Entitats: 

o Interconnexió del sistema propi de gestió d’esdeveniments  amb el servei 

EventsDroid 

o Multiusuari per una mateixa entitat 
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 Ciutadans (mòbil): 

o Funcionalitats que aprofundeixin en característiques dels dispositius mòbils: 

o Realitat augmentada 

o Incorporació aspectes de les xarxes socials: Facebook, Google+ 

 

Des d’un punt de vista no funcional, es poden plantejar algunes millores segons diferents 

tipus de requeriments: 

 

 Rendiment 

o Proves d’estrès multidispositiu 

o Alleugeriment de la capa API per trametre només les dades imprescindibles 

 Disponibilitat 

o Capacitat de consultes offline: rèplica de BD en dispositiu 

 Usabilitat i accessibilitat  

o Redisseny elements i aplicació temes i estils 

o API Text2Speech 

 Portabilitat 

o Més plataformes mòbils: iPhone, Blackberry 

 Estabilitat 

o Control exhaustiu d’errors i validacions 

 

 

 

10. Glossari 

 

A continuació es descriu el significat dels termes utilitzats en el document. 

 

Terme Descripció 

Ajax Asynchronous Javascript And XML. Conjunt de tecnologies utilitzades per la millora de 

l’experiència de l’usuari, desenvolupat mitjançant llenguatge JavaScript i l’intercanvi de 

missatges XML asíncrons amb la capa servidora. 

API Application Programming Interface. Interfície de programació d’aplicacions. Conjunt de 

funcions i procediments que encapsulen l’accés d’un sistema a funcions d’un altre sistema. 

CSS Cascade Style Sheets. Fulls d’estil en cascada. Llenguatge declaratiu per la 

maquetació d’atributs (X)HTML 

IDE Integrated Development Environment. Entorn de desenvolupament integrat. 

Denominació genèrica pels entorns de desenvolupament mono o multillenguatge. 

HTTP HyperText Transfer Protocol. Protocol de transferència hipertext, base de les 

comunicacions de la Web emprades principalment pels navegadors. 

PHP PHP Hypertext Processor. Llenguatge de programació scripting de propòsit general 

per entorns servidor  

MVC Model-View-Controller. Patró d’arquitectura Model-Vista-Controlador, on els 

diferents components queden desacoblats segons les seves responsabilitats. 

SGBD Sistema Gestor de Bases de Dades. Programari que implementa un magatzem 

físic d’entitats, habitualment relacionals i que permet la seva consulta i actualització 

mitjançant llenguatge SQL o derivats 

SQL Structured Query Language. Llenguatge estructurat per l’accés i modificació de 

dades i estructures dels SGBD relacionals 

XML Extensible Markup Language. Llenguatge de Marques extensible. És un 

metallenguatge extensible d’etiquetes utilitzat per encapsular dades en un format 
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estàndard. 
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Learn Java for Android Development 

Editorial Apress 

Jeff “JavaJeff” Friessen 

 
 

Professional Android 2 Application Development 

Editorial Wrox 

Reto Meier 

 
 

Android Developers 

Lloc oficial de suport a desenvolupadors Android 

http://developer.android.com 

 

 

Mobi Forge 

Comunitat independent de desenvolupadors 

d’aplicacions mòbils 

http://www.mobiforge.com 

 

 

StackOverflow 

Lloc de preguntes i respostes de desenvolupadors 

http://stackoverflow.com 

 

 

developerWorks 

Comunitat de desenvolupadors de IBM 

http://www.ibm.com/developerworks/ 

 

 

Google Developers 

Lloc oficial de desenvolupadors de productes Google 

https://developers.google.com/ 

 

 

PHP Documentation 

Lloc oficial de documentació del llenguatge de 

programació PHP 

http://www.php.net/docs.php 

Articles 

 

 “Hello, MapActivity”.  

http://developer.android.com/guide/tutorials/views/hello-

mapview.html 

 

“Understanding User Interface in Android”. 

http://mobiforge.com/designing/story/understanding-user-

interface-android-part-1-layouts 

 

“Usar TinyMCE con PHP”. 

http://www.forosdelweb.com/f13/usar-tinymce-con-php-

746742/ 
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12. Eines  

 

Logo Eina Descripció Web 

 

MySQL 

Server 

MySql 

Workbench 

Sistema Gestor de 

Base de Dades 

Open Source 

www.mysql.com 

 

PHP PHP Hypertext 

Processor 

www.php.net 

 

Apache 

Server 

 

Servidor de pàgines 

Web amb suport per 

PHP 

www.apache.org 

 

 

Eclipse IDE de 

desenvolupament 

d’aplicacions Java 

www.eclipse.org 

 
Eclipse ADT 

Plugin 

Android ADT Plugin www.android.com 

 

 
Android 

Framework 

Android Framework. 

Inclou l’emulador 

d’Android 

www.android.com 

 

JustinMind 

Prototyper 

Eina de prototipat www.justinmind.com 
 

 

Camtassia 

Studio 

Eina de captura 

d’escriptori i audio 

www.techsmith.com/camtasia.htm

l 

 

 

ArgoUML Modelatge UML  http://argouml.tigris.org 
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