
 

 
 

Comunicate Me 
Memòria de Projecte Final de Grau 

Grau Multimèdia 

Desenvolupament d’aplicacions interactives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ismael Vega Trillo 
 

Consultor: Eva Casado de Amezua Fernandez-Luanco 

Professor: Carlos Casado Martinez 

 

4 / 10 / 2012 

  



Comunicate Me, Grau Multimedia, Ismael Vega Trillo 
 

2 / 50 
  

Crèdits/Copyright 
 

Chatty 

Peter Bakhyryev 

“http://mobileorchard.com/tutorial-networking-and-bonjour-on-iphone/” 

El codi base de l’aplicació s’ha obtingut a partir de l’aplicació “Chatty”. 

 

 

Rechability 

“http://developer.apple.com/library/ios/#samplecode/Reachability/Introduction/Intro.html” 

Copyright (C) 2010 Apple Inc. 
S’ha fet servir la classe “reachability” per poder detectar si hi ha connexions . 

 

Google Translate 

“translate.google.com” 

Eina per traduir els missatges. 
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Dedicatòria/Cita 
 

El dubte és la base del coneixement. 

R. Descartes  
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Abstract 
 

Comunicate Me, es un projecte de comunicació global que pretén donar una solució a les persones 

per comunicar-se en diferents idiomes. 

 

L’objectiu es que l’usuari pugui comunicar-se amb un altra usuari tenint un cert control de la traducció 

en si. 

Vull que es converteixi en una eina útil per entorns on l’ús de una llengua vehicular no és possible, i on 

els missatges a transmetre no son gaire complexes, per exemple, els centres d’atenció primària. 

 

La idea no és que sigui una aplicació com el Whatsapp, Line o d’altres, que tothom fa servir de 

manera habitual, si no més aviat una eina especifica que es pugi fer servir tant de manera particular 

com a indrets de confluència multilingüe, tal com, oficines de turisme, museus, teatres, ajuntaments, 

centres de convencions, etc. 

 

 

Communicate Me is a project that aims to provide a communication solution to people communicating 

in different languages. 

 

 The objective is to allow the user to communicate with other user while having a certain control of the 

translation itself. 

 I would like it to become a useful tool for environments where the use of a vehicular language is not 

possible, and where the messages transmitted are not too complex, for example, primary care centers. 

 

 The idea is not creating an application like WhatsApp, Line, or similars that are used commonly, but 

rather a tool to be used in locations where multilingual confluence is expected, such as tourism offices, 

museums, theaters, town halls, convention centers, etc. 

 

Paraules clau: App, iOS, iPhone, Apple, xCode, Cocoa, Google, API, translate, instant message, chat, 

multilingüe. 
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Notacions i Convencions 
 

Els extractes de codi es mostren amb un fons gris per tal de diferenciar-los clarament de la resta del 

document. També he reduït la font de 10 a 8 per tal que no ocupin tant espai i es pugi llegir millor. 

 

Exemple de codi: 
        NSRange rr2 = [result rangeOfString:@"[[\""]; 
        NSRange rr3 = [result rangeOfString:@"\","]; 
        int lengt = rr3.location - rr2.location - rr2.length; 
        int location = rr2.location + rr2.length; 
        NSRange aa; 
        aa.location = location; 
        aa.length = lengt; 
        result = [result substringWithRange:aa]; 
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1. Introducció 
Comunicate Me, es basa en el funcionament habitual que fa un usuari de Google Translate alhora de 

fer un escrit en un altre idioma que no és el seu, però de forma que simplifica tot el procés en una sola 

aplicació i de una forma mes senzilla. 

Estat actual 

Avui dia l’anglès està cada cop més estès. S’estudia des de ben petits, es requereix com a eina 

essencial a gairebé totes les feines, pots trobar molta gent que treballa de cara al públic què, si més 

no, es defenen prou bé en aquest idioma, però malgrat això, la realitat és que encara hi ha molta gent, 

què, o no el sap, o no es sent còmode al cent per cent o només en sap dir unes paraules. 

 

Per això mateix, trobo que, ja que existeix un eina com el Google Translate, i com que programes com 

el WhatsApp, s’han establert com a estàndards, el poder tenir aquestes dues eines, unificades i 

treballant de forma optimitzada, si més no, pot fer que sigui una eina útil, sobretot en entitats culturals, 

com museus, teatres, sales d’exposicions, events o també en organismes oficials com els 

ajuntaments, els CAP de salut, farmàcies, etc. És a dir, llocs que poden ser susceptibles de rebre 

gent, per exemple immigrants, que no parlen català ni castellà i tampoc es defenen en anglès.   
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2. Descripció/Definició/Hipòtesi 
Comunicate Me tracta d’establir una procés senzill alhora de realitzar una traducció simultània en un 

entorn de missatgeria instantània, que en un primer “stage” serà mitjançant el wifi, però que també pot 

funcionar amb un servidor per tal de fer-ho global o bluetooth. 

 

En aquest TFG, vull desenvolupar una interfície gràfica que sigui prou àgil i funcional per 

desenvolupar la tasca de escriure, alhora que ho integro tot en un entorn de xat virtual, o missatgeria 

instantània per wifi. 
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3. Objectius 
Llistat i descripció dels objectius del TF, ordenats per rellevància. 

3.1 Principals 

Objectius clau del TF. 

• Aconseguir un comunicació per wifi amb diversos terminals alhora. 

• Desenvolupar un procés mitjançant l’API de Google per tal de traduir els missatges. 

3.2 Secundaris  

Objectius addicionals que enriqueixen el TF i que poden patir variacions. 

• Desenvolupar una interfície 2D acurada. 

• Incorporar un eina per que l’usuari pugi rectificar la seva frase segons les suggerències del 

Google Translate. 

• Implementar la capacitat de geo-localitzar als altres usuaris, sempre que aquest ho vulguin. 

• Plantejar la possibilitat d’un “server side”, és a dir, que a més de la comunicació per wifi i 

bluetooth hi hagués la possibilitat de fer-ho mitjançant un server i per tant, que la comunicació 

no tingués cap limitació de distancia. 

  



Comunicate Me, Grau Multimedia, Ismael Vega Trillo 
 

10 / 50 
 

4. Marc teòric/Escenari 
Hi han diversos escenaris on voldria o podria introduir la meva app, però sempre es basen en 

dos blocs centrals. 

• Comunicació sense necessitat d’internet 

• Traducció a temps reals del chat 

Tenint en compte aquest dos punts l’app seria una bona eina en llocs on conflueixen diverses 

persones de forma física (centres d’atenció primària, escoles, centres de convencions, 

museus, punts d’informació turística, concerts, aeroports, etc.) on no es pot garantir una 

llengua vehicular comuna. D’altra banda, és útil també en situacions on no podem fer us 

d’altres aplicacions més populars de missatgeria instantània tals com Whatsapp, Line, Skype, 

iMessage, que requereixen connexió a internet per tal de poder accedir a l’historial de 

converses, etc. Posem per cas que no tenim connectivitat 3G, per tant no podem fer us de un 

sistema de missatgeria instantània, però tenim disponible una intranet wifi però que està 

tancada cap afora (per exemple en empreses o col·legis, alguns centres de convencions, 

etc.), doncs gràcies a Comunicate Me, podríem parlar amb la gent i crear chatrooms de 

conversa. 

 

Per tant tenim aquestes dues situacions, llocs on necessitem de comunicació amb traducció 

múltiple o comunicació sense connexió a internet. 
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5. Continguts 
Comunicate Me és una app dissenyada per ser una eina de comunicació en dos aspectes bàsics. La 

necessitat de traduir directament allò que escrivim en totes les llengües possibles, i la necessitat de 

comunicar-nos amb aquells que es traven al nostre voltant i que, per tant, es provable que podem 

coincidir d’alguna manera (per exemple en un punt d’informació turística). 

 

Aquestes dues necessitats, haurien d’estar sempre lligades, però ara com ara és bastant difícil poder 

dur al teu terminal una base de dades tan gran que contingui tots els diccionaris que te Google, sense 

parlar de tota la feina d’indexació que ja tenen feta, per tant, per tota la part de traducció es requereix 

connexió a internet. 

 

En aquest sentit i degut a les necessitats, Comunicate Me treballa sobre wifi per enviar missatges 

entre els terminals i després cada terminal fa una consulta a la web de Google Translate per traduir els 

missatges que li arriben, depenent de l’idioma que l’usuari te definit als seus “Settings” i l’idioma de qui 

ho envia. 

 

L’objectiu principal del meu projecte es convertir aquesta app en una eina útil i de llarg recorregut. 

Anar introduint noves funcionalitats i noves versions, tals com versió “Lite” i “Pro”.  
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6. Metodologia 
La metodologia a seguir serà el desenvolupament de cadascuna de les parts, es a dir, la comunicació 

per wifi, la comunicació amb la API de Google Translate, efectuar traduccions i correccions i per 

acabar, generar un compilat sencer que contingui totes aquestes parts funcionant alhora. 

 

Com que cada mòdul es pot tractar individualment, es pot simplificar molt la feina alhora de trobar 

errors i corregir el funcionament i a més és més fàcil focalitzar-se en un sol problema i resoldre’l. 

En aquest sentit, gairebé tota la informació que necessito es troba a la documentació online de Apple 

Developers, i també es pot fer un bon ús del fòrum de Apple per desenvolupadors. 

 

El desenvolupament serà seqüencial, en aquest ordre: 

- Comunicació entre terminals 

- Traducció dels missatges entrants 

- Generació de una UI que incorpori i distribueixi els I/O dels dos mòduls anteriors 

 

Paral·lelament les referències seran: 

- mobile tuts+ (http://mobile.tutsplus.com/tutorials/iphone/bluetooth-connectivity-with-gamekit/) 

- http://mobileorchard.com/tutorial-networking-and-bonjour-on-iphone/ 

- Els exemples de iOS Developer Library: 

o Bonjour over Bluetooth on iOS 5.0 

(https://developer.apple.com/library/ios/#qa/qa1753/_index.html%23//apple_ref/doc/ui

d/DTS40011315) 

o DNSSDObjects 

(https://developer.apple.com/library/mac/#samplecode/DNSSDObjects/Introduction/In

tro.html%23//apple_ref/doc/uid/DTS40011371) 

o GKTank 

(https://developer.apple.com/library/ios/#samplecode/GKTank/Introduction/Intro.html

%23//apple_ref/doc/uid/DTS40008918) 

o WiTap 

(http://developer.apple.com/library/ios/#samplecode/WiTap/Introduction/Intro.html) 

- Stackoverflow (http://stackoverflow.com/questions/12982389/bonjour-not-advertising-over-bt) 

- Reachability 

(http://developer.apple.com/library/ios/#samplecode/Reachability/Introduction/Intro.html) 
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7. Arquitectura de  
l’aplicació/sistema/servei 
La app funciona de manera que qui crea una chatroom es converteix en servidor, i qui connecta amb 

aquesta chatroom, és client. 

Està pensat per tenir múltiples clientes i servidors alhora, distribuïts per chatrooms. 

 

Com que no està pensat, ara mateix, per funcionar en server side, no necessito base de dades. 

El funcionament de la tramesa de missatges funciona a traves del servidor. Si el servidor escriu un 

missatge, es transmet a la resta de clients. Si un client, escriu un missatge, aquest és transmès pel 

servidor a la resta de clients. 

 

Un cop que un missatge arriba al mòdul on es mostra en pantalla, es fa la traducció. Es a dir, cada 

termina fa la seva pròpia traducció, depenent de l’idioma de les preferències. També pot haver l’opció 

de traduir abans d’enviar, però encara estaria per desenvolupar i seria un tema opcional, ja que no te 

gaire sentit que si tens diverses persones a un chatroom, a no ser que tinguin el mateix idioma 

vehicular, necessitaríem més d’un idioma per traduir. 

 
Ilustració 1: Funcionament general de la App 
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Ilustración 2: Fluxe de les trameses  
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8. Plataforma de desenvolupament 
Informació detallada sobre els recursos tecnològics utilitzats. Organitzar per: 

 

El software necessari per desenvolupar la meva aplicació és, senzillament, el Xcode i el servei de 

traducció de Google, i en si un cas, per fer una icona, GIMP o Photoshop. 

 

Per poder fer servir el Xcode has de tenir un mac, en el meu cas un iMac. A més per fer tests de la app 

necessito dos terminals o més. Les probes estan fetes en un iPad, un iPhone i el simulador del Xcode. 

Per fer probes de software a un terminal Apple, com un iPhone, has de tenir aquest terminal vinculat a 

un compte de desenvolupador i que tant el mac com el terminal estiguin aprovats i vinculats a la teva 

key. 

 

• Software 

o Xcode 4.5.1 

o iOS 6 

o OS Mountain Lion 

o Safari 

o Adobe Master Collection 

o MS Ofice 

• Hardware 

o iMac 

o iPhone 

o iPad 
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9. Planificació 
Informació detallada sobre la planificació de treball: 

He establert que el temps total de producció han de ser 90 dies. Es una data aproximada del temps 

que tenim fins l’entrega. 

 

Tenint en compte que no tindré dedicació absoluta aquest projecte (ja que tinc una jornada laboral de 

8h) ho gestionaré com si fos una temporada d’alta ocupació per un freelance, per tant, establiré un 

total de 3h per dia, durant aquest 90 dies. 

 

Això ens dona un total de 270h, en aquest temps he de estudiar, dissenyar i finalment, desenvolupar 

l’aplicació, a més de les PAC, que serien com entregues prèvies a un client. 

 

A part d’aquestes hores, establiré unes 20h més, per marge de seguretat en cas que tingui algun 

problema. 

 

Les tasques a desenvolupar son les següents: 

 

- Esquema inicial de des funcionalitats de l’aplicació 

- PAC1 

- Diagrama de la interfície / Arquitectura de la informació 

- Desenvolupament de la comunicació wifi 

- PAC2 

- Desenvolupament de la interfície 

- Inclusió de la API Google Tranlate 

- PAC3 

- Desenvolupament final de l’aplicació 

- Test 

- Entrega final 

 

Dates clau: 

- 04/10/2012 PAC1 

- 28/10/2012 PAC2 

- 02/12/2012 PAC3 

- 10/01/2013 Entrega final 
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10. Procés de treball/desenvolupament 
El procés de treball o de desenvolupament en aquest cas particular, i com no partia de un 

coneixement previ sobre la matèria per poder afrontar el projecte amb una certa estructuració fruit de 

l’experiència, ha constat de tres fases que s’han anat repetint per cada punt de l’apartat 9. 

Aquestes fases son la recerca de solucions, la recerca de possible codi i la creació i tests del codi 

final. 

 

Els dos primers passos son bàsicament de recerca. Al principi, moltes vegades, un no sap ni el que 

està buscant, o com s’anomena allò que necessita, ja que al final tot te un forma tècnica per 

anomenar-se. Per exemple, si jo busques al Google com posposar una acció del codi fins que les 

dades que he demanat al bloc de codi anterior estiguin carregades completament, segurament 

obtindríem molts resultats que no ens ajudarien gaire. Però si busquem per “loader”, trobarem 

informació molt més detallada que abans. 

 

Per tant, una part important es determinar que és el que necessitem i com s’anomena, els diferents 

sistemes d’aconseguir allò que busquem i les avantatges i desavantatges de cada sistema. 

Després de saber quin nom tècnic rep cada cosa, he pogut buscar a la documentació d’Apple 

cadascun del codis que necessitava. Amb el que m’he trobat molt sovint és que a vegades existeixen 

dos o més codis per aconseguir un resultat molt similar. Però clar, en aquestes petites diferencies és 

on està la clau de que funcioni o no, o que s’adeqüi bé a la resta del codi. Per tant, al final he hagut de 

revisar molt codis diferents per poder veure quin és el mètode que serveix als meus propòsits. 

 

Al final, a partir de la base del codi que he fet servir pel chat wifi, he afegit diferents codis més. 

Per un costat, un dels més importants ha estat la comunicació amb Google Translate, mitjançant una 

consulta HTTP. Per fer aquest apartat, també he hagut de construir un “Settings Bundle”, pel qual 

m’he guiat a la documentació d’Apple, per tal de poder determinar l’idioma de cada usuari i si volen fer 

traducció o no. 

 

Un altre problema amb el que m’he trobat, és que si no tenim accés a internet fem la consulta l’app es 

tanca. Per aquest motiu he hagut de posar un codi, agafat d’un exemple d’Apple i modificat seguint 

alguns comentaris dels fòrums, que revisa si hi connexió a internet, i deixa fer la consulta o envia el 

missatge sense traduir. 
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Aquest és el fragment de codi que fa la traducció, un cop arriba al terminal i està apunt de mostrar-se: 

 
        NSString *urlPath = [NSString 
stringWithFormat:@"/translate_a/t?client=t&text=%@&langpair=%@|%@",message, langMessage, 
user_lang]; 
         
        NSURL *url = [[NSURL alloc] initWithScheme:@"http" host:@"translate.google.com" 
path:urlPath]; 
         
        NSMutableURLRequest *request = [[[NSMutableURLRequest alloc] init] autorelease]; 
        [request setURL:url]; 
        [request setHTTPMethod:@"GET"]; 
         
        NSURLResponse *response; 
        NSError *error; 
        NSData *data; 
        data = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:request returningResponse:&response 
error:&error];         
        NSString *result = [[NSString alloc] initWithData:data encoding:NSASCIIStringEncoding]; 
         
 
        NSRange rr2 = [result rangeOfString:@"[[\""]; 
        NSRange rr3 = [result rangeOfString:@"\","]; 
        int lengt = rr3.location - rr2.location - rr2.length; 
        int location = rr2.location + rr2.length; 
        NSRange aa; 
        aa.location = location; 
        aa.length = lengt; 
        result = [result substringWithRange:aa];         
         
        [chat appendTextAfterLinebreak:[NSString stringWithFormat:@"%@: %@", userName, 
result]]; 
        [chat scrollToBottom]; 
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11. APIs utilitzades 
L’única API que podríem dir que he fet servir és la de Google Translate. Malgrat això, realment no 

estic fent servir cap en el sentit estricte, o com a mínim, jo entenc que no és així ja que el que fa el 

meu codi, és introduir la mateixa URL que podríem fer servir a un explorador d’internet amb les dades 

que vull traduir. 

 

Tècnicament hi ha una API per fer servir des de iPhone, però és de pagament, per tant, jo he preferit 

de moment fer servir aquest mètode que no em genera cap despesa. 

 

Les APIs d’alt nivell NSNetServices and CFNetServices es fan servir per la comunicació. 

 

També fan servir APIs de C: Reachability fa servir la API SCNetworkReachability. 
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12. Diagrames UML 
 

 
Figure 2 Missatge enviat des del server 
 

 
Figure 3 Missatge enviat des del client 
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Figure 4 Contingut d'un paquet de missatge 
 

 

 
Figure 5 Possible estructura de la futura clase "message" 
 

 

 
Figure 6 Estructura del "workflow" 
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IMPUT TEXT FROM 
CLIENT

TRANSLATE TEXT 
FROM GOOGLE

PREPARE TEXT TO 
SEND

RCEIVING MESSAGE

PRINT MESSAGE

Distribute along the clients



Comunicate Me, Grau Multimedia, Ismael Vega Trillo 
 

23 / 50 
 

13. Prototips 
Esbossos, croquis, models, prototips, etc., creats durant el procés de treball, incloent especialment: 

13.1 Lo-Fi 

• Sketches 

• Wireframes 

• Storyboards 

13.2 Hi-Fi 

• Mockups 

• Maquetes funcionals 
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15. Perfils d’usuari 
El perfils d’usuaris possibles son molt extens, ja que tant podria fer-se servir a un centre d’atenció 

primària entre un immigrant i el doctor o a un centre de turisme per donar la informació a tot un grup 

de persones de diferents nacionalitats i que alhora tothom ho rebi en el seu idioma, per exemple. 

 

Malgrat això trobo que l’ús més probable que podria fer-se d’aquesta app és, com he posat abans, en 

centres d’atenció primària, centres escolars, centres d’informació turística o qualsevol altre punt 

d’atenció al públic que sigui susceptible d’atendre gent amb un idioma vehicular diferent. 

 

L’edat dels usuaris també te un marge molt ampli. Des de pares estrangers que han portat el seu fill a 

un col·legi i s’han de comunicar amb la tutora, a un centre d’informació turística on gent de diferents 

nacionalitats estan buscant informació sobre el país on es troben i que és el que volen veure. En 

aquest darrer cas, podria tractar-se de dues parelles, una jove i un altre de mitjana edat que es troben 

a un punt d’informació o a l’hotel i volen preguntar-se on dinar o què val la pena realment veure, quins 

llocs estan bé per sortir, etc. Com podem pensar, el rang d’edat és molt extens, ja que si tenim per cas 

un noi a un centre de salut (posem per cas, 8 o 9 anys), o una persona gran en les mateixes 

circumstancies. Per tant parlem d’un producte de difusió general, amb un públic objectiu universal. 

 

El perfil d’usuari focal seia l’usuari administrador ja que cada usuari pot tenir accés a canviar el 

“Settings” de l’app, crear chatrooms o connectar-se. 

 

També pot donar-se el cas que hi hagin usuaris involucrats, ja que en el cas de que algú ens faci 

servir l’app (en el cas que algú no la sàpiga fer servir, o no sap escriure). 
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16. Usabilitat/UX 
El funcionament del chat es molt senzill i molt lineal degut a què, en essència, no està pensat per a 

que tingui cap us similar als programes de missatgeria instantània que podem trobar, si no que és un 

software pensat més per l’ús instantani i sense cap tipus de continuïtat com usuari. 

 

Per tant el funcionament és aquest: 

 

Iniciar l’app à 

Afegir el nom d’usuari (“Usuario”) à 

El programa ens mostra la interfície per entrar a una chatroom ja creada o crear-ne una nova (“Crear 

ChatRoom”) “chatrooms” à 

Un cop dintre de una chatroom, només hem d’escriure el que volem dir i apretar “Intro” 

 

Configuració de la app: 

Per seleccionar l’idioma i si volem o no la traducció: 

iPhone/iPad Settings à Settings de l’app 
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17. Seguretat 
Aquesta aplicació funciona sobre wifi a traves de bonjour, per tant te les mateixes proteccions que la 

resta de connexions estàndards HTTP, es a dir, que no és una connexió segura. 

Es pot aconseguir una connexions SSL, però en aquesta versió no està implementat. 
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18. Tests 
Les probes que he estat fent des de el primer moment han estat connectant un iPad i un iPhone al 

Mac. Fent servir el simulador he pogut crear una conversa amb 3 dispositius (2 físics i 1 simulat). 

S’ha testejat el següent: 

- Connectivitat entre terminals 

- Traducció en diversos idiomes 

- Generació de diverses chatrooms 

- Desconnexió de terminals (server) de forma sobtada 

- Desconnexió d’internet per part d’un terminal 

- Canvi dels Settings durant una chatroom 

- Tancar l’aplicació i tornar a obrir 
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19. Versions de l’aplicació/servei 
Versions de l’aplicació: 

 

• Alpha: Chatroom wifi 

• Beta: Chatroom wifi amb traducció limitada a 2 idiomes fixes 

• 1.0: Versió completa amb diversos idiomes per escollir 
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20. Requisits d’instal·lació/implantació/ús 
• Per instal·lar aquesta aplicació només s’ha d’anar a l’App Store o a l’iTunes i descarregar-la. 

• Un cop descarregada, la primera vegada que l’executem, en preguntarà pel nostre nom 

d’usuari. Un cop he creat l’usuari podem escollir si entrem en una chatroom ja creada, si n’hi 

ha, o crear una nova 

• Paral·lelament podem anar a Settings per activar o desactivar la traducció o per definir el 

nostre idioma 

• Un cop que tenim definit l’idioma, hem seleccionat si volem o no la traducció i estem a una 

chatroom només cal que escrivim el nostre missatge i pitgem la tecla “RETURN” 

• Per sortir del chatroom només hem de donar a “EXIT” i ens portarà altre cop a la pantalla per 

crear o entrar a una chatroom ja creada. 

• Per tornar a introduir el nostre usuari, hem de tancar la app 
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21. Instruccions d’instal·lació/implantació 
Un cop que Comunicate Me estigi penjada a l’App Store o a l’iTunes Store només em de clicar en 

l’icona de l’app i clicar en el botó instal·lar. 

 

En el moment actual, com que només hi ha el codi font, la instal·lació requereix tenir el codi font. 

S’ha de fer servir el document “.xproj” i fer una compilació del codi. 

Per fet tot això es necessita un Mac, amb l’SDK per iOS i un terminal (iPhone/iPod/iPad). 
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22. Instruccions d’ús 
Per fer servir aquesta aplicació només cal, escollir un idioma als “Settings” i introduir un nom d’usuari. 

A partir d’aquí, l’aplicació ens dona la possibilitat de entrar a les chatrooms que ja estan creades (en 

cas que n’hi hagi) o de crear-ne una. 

 

Per fer un bon us de l’eina de traducció, hem de ser curosos a l’hora d’escriure ja que el l’aplicació no 

te opció de “corrector ortogràfic” i per aquest motiu, si tenim errors d’ortografia, la traducció serà 

incorrecte. 
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23. Bugs 
Els principals bugs que trobo ara mateix son: 

- Si no hi ha internet o és de molt baixa qualitat, al no tenir un “time out”, triga molt temps en 

determinar que no hi ha connexió 

- Si les paraules no estan ben escrites la traducció és incorrecte 
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24. Projecció a futur 
Llistat de millores: 

- Afegir time out a check de connectivitat 

- Incloure uns Settings dintre de l’app 

- Fer versió per iPad 

- Fer una interfície més gràfica 

- Activar la modalitat “portrait/landscape” 

- Password per chatrooms 

- Mostrar número de participants en “ChatViewControler” 

- Mostrar participants del chatroom 

- Possibilitat de tenir tant la versió traduïda com la original 

 

Projecció de futur: 

- Habilitar també un server side per poder, entre d’altres, tenir un historial de les converses 

- Incloure comunicació per bluetooth 

- Possibilitar també la connectivitat fent servir el 3G (GSM) 

- Conexión segures SSL 

- Possibilitat de reconeixement de veu 
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25. Pressupost  
Costos detallats del projecte: 

 

Per desenvolupar aquesta aplicació només és necessari un programador, amb coneixements de 

disseny d’interfície i grafisme. La especialitat prioritària és la programació, que requereix molts dels 

recursos. 

 

El més restrictiu és l’equipament tècnic, ja que per poder desenvolupar qualsevol aplicació per Apple, 

has imprescindible tenir, com a mínim un mac. 

 

A més, òbviament, en el cas particular d’aquesta aplicació, es necessita un altre terminal 

(iPhone/iPad) per poder testejar la comunicació. 

 

També es necessari tenir una llicencia de desenvolupador d’Apple. 

El mínim cost d’equipament i llicencies (si pensem en comprar-ho nou) és de: 

- Mac mini: 649€ + perifèrics: 849€  

- Apple developer: 99€/año (gratuït fins que vols vendre) 

-  

Per tant, podem parlar que el cost que te començar a desenvolupar una app per Apple és de uns 

849€, que seria el cost de hardware. 

 

Quan ja tenim l’app i la volem començar a vendre, hem de sumar aquest 99€ a l’any. 

 

Aquest seria el cas si plantejem el projecte com a un desenvolupament autònom i després intentar 

guanyar diners gracies als iADS o a pujar el peru de grauit a 0,89€. 
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26. Anàlisi de mercat 
Ara mateix no hi han gaires apps que siguin chat i translate alhora. 

 

https://itunes.apple.com/es/app/randomtalk-azar-chat/id436321022 

 

Aquesta app ha afegit darrerament el translate a les seves “features”, però bàsicament sembla un 

Chat roulette. Sembla una idea similar a la meva, ja que és per persones que es troben a prop malgrat 

que no se si fa la comunicació mitjançant bluetooth. 

 

També hi ha diverses aplicacions que fan servir un chat per bluetooth, algunes que fan servir el 

framework GameKit, i fan connexions 1 to 1, o de més connexions alhora sempre i quan sigui iOS 6. 

Altres que fan servir una API low-level de C (“dns_sd.h”). Però no n’he trobat que facin tot alhora. 

 

Per altres plataformes també existeixen productes similars. Des d’un addon per Messenger que 

tradueix o webchats que també fan traducció. 

 

Alguns exemples: 

 

http://www.smartertools.com/smartertrack/live-chat-software.aspx 

http://www.livehelpnow.net/n/live-chat-features.aspx 

http://www.whoson.com/ 
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27. Màrqueting i Vendes 
En el plà de vendes vull remarcar que faré us del iAds, per tant posaré l’aplicació gratuïta i afegiré 

publicitat per tal de tenir ingressos. En un futur estudiaria una versió “PRO” que no tindria publicitat i a 

més podria tenir alguna funcionalitat extra. 

 

Les funcionalitats extres podrien ser per exemple el fer de poder fer servir el “server side”, afegir amics 

que has conegut amb la modalitat wifi en un determinat moment i poder parlar amb ells des de 

qualsevol lloc. També podria estar habilitada la funció d’enviar arxius o de retraduir el text a un altre 

idioma. 

 

Les funcionalitats que es necessitaria afegir en totes dues versions podrien ser el fer servir bluetooth o 

wifi, tenir password per les chatrooms, poder enviar documents, comptabilitzar el número de usuaris 

connectats en cada chatroom, reproduir sons quan es connecta/desconnecta/envia missatge un 

usuari. 

 

Pel fer més ressò de la meva app, podria centrar el meu plà de màrqueting primerament en àmbits 

catalans, es a dir, mourem pels mitjans de comunicació tals com ARA, LaVanguardia, El Periodico de 

Catalunya, etc. 

Després, intentar que em facin articles a webs com: Vilaweb, Meneame, Gizmodo, 9to5Mac, etc. 

Sobretot el cost del producte en aquesta primera instancia, seria 0€, per tal de poder atraure a més 

gent a testejar-lo i potenciar més el boca-orella. 

 

Si aquesta primera fase pus desenvolupar un mercat per la meva aplicació, passaria a intentar 

posar-me en contacte amb diferents organismes públics, com per exemple, educació, sanitat i 

turisme, i plantejar la possibilitat de personalitzar l’aplicació a les seves necessitats i fer algun tipus de 

llicencia corporativa o programar-la per algun altre plataforma. 
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28. Conclusions 
Tenint en compte que la meva experiència en programació és molt poca, estic bastant content amb el 

resultat obtingut, ja que, malgrat que la base del programa no la he escrita jo, he entès el seu 

funcionament suficientment com per poder retocar, modificar i afegir les parts que m’ahn fet falta i 

afegir noves funcionalitats. 

 

Així mateix m’ha donat un bon punt de partida per poder endinsar-me més en el mon de les Apps, i 

aprofundir en la programació en Objective-C. 

 

M’hagués agradat poder incloure algunes funcionalitats o millores més que tenia al cap, i en molts dels 

casos només ha estat la falta de temps la que m’ha privat de fer-ho, ja que he trobat a la 

documentació la manera de fer moltes coses que volia afegir. Però la veritat és que normalment és 

més difícil afegir una cosa a un codi existent, que fer-ho de nou, ja que quan tens un codi existent, has 

de fer que aquella nova funcionalitat encaixi amb el codi que ja tens, i de la manera que està 

programat, i normalment això vol dir, reescriure codi o replantejar coses. 
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Annex 1. Lliurables del projecte 
Llista de fitxers lliurats i la seva descripció. 

 

Default-Portrait@2x~ipad.png 

Icon57x57.png 

Icon.png 

Default-568h@2x.png 

Icones i imatges d’inici 

 

Settings.bundle 

Root.strings 

Root.plist 

Menú de configuració 

Reachability.h 

Reachability.m 

Classe per determinar si hi ha o no internet 

Room.h 

Room.m 

RoomDelegate.h 

Classe de la room bàsica amb el seu delegate 

RemoteRoom.h 

RemoteRoom.m 

Classe de la room quan és per un client 

LocalRoom.h 

LocalRoom.m 

Classe de la room quan és per un server 

 

Server.h 

Server.m 

ServerDelegate.h 

Classe del servidor amb el seu delegate. 

Crea el server i ho anunciar fent servir Bonjour 

Conection.h 

Conection.m 

ConectionDelegate.h 

Resol els serveis de Bonjour, estableix les 

connexions amb altres servers i intercanvia 

dades fent servir els “sockets streams” 

ServerBrowser.h 

ServerBrowser.m 

ServerBrowserDelegate.h 

Classe per buscar servers disponibles amb 

Bonjour 
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WelcomeViewControler.h 

WelcomeViewControler.m 

Controla la interfície 

“WelcomeViewController.xib” 

AppDelegate.h 

Appdelegate.m 

Interconecta totes les UI 

AppViewController.h 

AppViewController.m 

Controla la UI per cercar o crear chatrooms 

ChatRoomViewController.h 

ChatRoomViewController.m 

Controla la UI de la chatroom 

UITextView+Utils.m 

UITextView+Utils.h 

Scroll del text del chat 

AppConfig.h 

AppConfig.m 

Inicialització de usuari i idioma 

 

ChatBT_Prefix.pch  

Main.m  

 

WelcomViewController.xib 

ChatBTViewController.xib 

ManWindow.xib 

Les 3 UI de l’app 

Info.plist  
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Annex 2. Codi font (extractes) 
Selecció de parts rellevants del codi font del servei/aplicació creat, descripció i comentaris. 

Traducció i preparació del “retorn” de Google per printar: 
      NSString *urlPath = [NSString 
stringWithFormat:@"/translate_a/t?client=t&text=%@&langpair=%@|%@",message, langMessage, 
user_lang]; 
         
        NSURL *url = [[NSURL alloc] initWithScheme:@"http" host:@"translate.google.com" 
path:urlPath]; 
         
        NSMutableURLRequest *request = [[[NSMutableURLRequest alloc] init] autorelease]; 
        [request setURL:url]; 
        [request setHTTPMethod:@"GET"]; 
         
        NSURLResponse *response; 
        NSError *error; 
        NSData *data; 
        data = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:request returningResponse:&response 
error:&error];         
        NSString *result = [[NSString alloc] initWithData:data encoding:NSASCIIStringEncoding]; 
 
         
 
        NSRange rr2 = [result rangeOfString:@"[[\""]; 
        NSRange rr3 = [result rangeOfString:@"\","]; 
        int lengt = rr3.location - rr2.location - rr2.length; 
        int location = rr2.location + rr2.length; 
        NSRange aa; 
        aa.location = location; 
        aa.length = lengt; 
        result = [result substringWithRange:aa];         
         
        [chat appendTextAfterLinebreak:[NSString stringWithFormat:@"%@: %@", userName, result]]; 
        [chat scrollToBottom]; 
 

Esta dividit en dues seccions: 

- Connectar amb Googe Translate i fer la petició de traducció 

- Processar la resposta de Google per tal de ser un missatge coherent i poder mostrar-ho en 

pantalla. 

 

Un cop obtenim el resultat, s’escriu dintre del “textfield” despès de l’ultima línia. 
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Crida al mètode de “internet connection check” per determinar si hi ha o no internet: 
- (BOOL)connected 
{ 
    Reachability *reachability = [Reachability reachabilityForInternetConnection]; 
    NetworkStatus networkStatus = [reachability currentReachabilityStatus]; 
    return !(networkStatus == NotReachable); 
} 
 

Inicialització de l’usuari, agafant l’idioma dels Settings: 
- (id) init { 
    self.name = @"unknown"; 
    self.lang = [[NSUserDefaults standardUserDefaults] objectForKey:@"lang_sel"]; 
    return self; 
} 
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Annex 3. Llibreries/Codi extern utilitzat 
La base del programa és l’aplicació “Chatty”, a partir d’aquí s’han fet les modificacions necessàries per 

poder desenvolupar totes les característiques finals. 

El programa es divideix en dos parts principals, la part que gestiona les chatrooms i la part que 

gestiona networking, es a dir la creació i connectivitat dels servers i la tramesa de dades. 

 

L’altre codi extern fet servir, és la classes d’Apple “Recheablility”. Aquesta classe es fa servir per 

determinar si hi ha accés a internet, a més es pot fer servir per determinar quin tipus d’accés hi ha, tal i 

com surt en l’exemple d’Apple. En aquest cas, jo només el faig servir per saber si hi ha o no. 

En cas d’haver-hi, deixa continuar amb la traducció i si no hi ha, mostra el missatge tal com ve. 
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-Ui: 

A AppDelegate és on es controla tota la interfície. Quan l’aplicació acaba de carregar-se, es creen les 

“subviews” i es van carregant quan es criden. 

 

La primera UI és WelcomeViewController. Aqué em de posar el nom, i només ens deixa passar, si hi 

ha alguna cosa escrita. 

 

Despés ens porta a ChattyViewController, que és on es mostra si troba servers actius o ens deixa 

crear el nostre server. 

 

D’aquí passem a ChatRoomViewController, on gestionem la captura de missatges i la recepció. 

També es on es troba el mòdul de traducció i es comprova si hi ha internet disponible. 

 

Business: 

Aquestes classes controlen tot el funcionament de les chatrooms. 

Amb broadcastChatMessage es fa servir la classe NSDictionary, és una classe Next Step, per tant d’alt 

nivell. Aquesta classe serveix per objectes que gestionen associacions immutables. 

En aquest cas enviem el missatge, associat a la key “message”, el nom d’usuari, associat a “from” i 

l’idioma, associat a “mlang”. 

Amb receivedNetworkPacket rebem un missatge de la mateixa manera i ho enviem a mostrar en 

pantalla. 

 

Network: 

Aquí és on es produeix la part més complexa de l’app. 

“Server” es la classe encarregada de crear les chatrooms (“servers”), a les quals es connecten els 

clients. Es crea amb createServer i un cop creat el server (chatroom), s’anuncia fent servir Bonjour. 

“Conection” és la classe encarregada de la tramesa de dades. Fa servir 2 “socket streams”, un per 

enviar dades i un altre per rebre. I dos “buffers” de dades, igualment, un per enviar i l’altre per rebre. 
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Annex 4. Captures de pantalla 
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Annex 5. Guia d’usuari 
Informació detallada sobre com utilitzar el servei/aplicació/treball realitzat. Aquesta guia ha d'estar a 

disposició de l'usuari. 
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Annex 6. Llibre d’estil 
Llibre d'estil que defineix la línia gràfica del treball. És recomanable incloure, entre d'altres:  

• Logotips i anagrames. 

• Paleta de colors. 

• Paleta tipogràfica i mida de fonts. 

• Marges. 

• Fons, icones i altres elements gràfics. 

• Banners, botons i altres elements de promoció. 

• Regles d'ús. 

• Exemples d'ús correcte i incorrecte. 
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Annex 7. One-page business pla/Resum 
executiu 
Micro-pla d'empresa d'una pàgina d'extensió, sense comptar la titulació de capítol i amb el format de 

text que l'alumne consideri. En la seva realització s’ha de tenir en compte que s’ha de poder presentar 

com a document individual. Ha de resumir, com a mínim, els següents aspectes, propis d'un pla 

d'empresa complet: 

• Nom comercial 

• Resum comercial 

• Model de negoci 

• Expertise 

• Productes i serveis 

• Mercat 

• Competència 

• Pla de màrqueting 

• Inversió inicial i costos a curt i mitjà terminis 

• Projecció econòmica curt i mitjà terminis i ROI 

• DAFO 
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Annex 8. Glossari/Índex analític 
Glossari de termes i acrònims utilitzats en el treball (només aquells esmentats en aquest document) 

amb breus definicions de cadascun d'ells, o un índex analític amb la llista de termes, noms i paraules 

clau en el text i les pàgines on es poden trobar.  
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Annex 9. Bibliografia 
Bibliografia de les publicacions esmentades en el document. Les referències en el text poden apuntar 

directament als ítems d'aquest annex. Si l'alumne prefereix anotar les referències bibliogràfiques al 

peu de la pàgina on s'usen, igualment referenciar-ne totes les publicacions en aquest annex. 

 

A continuació, s'ha afegit una base bibliogràfica al document i s'han inserit dos registres, un llibre i un 

article en línia, com a exemples. Tots dos estan referenciats en el capítol Marc teòric/Escenari 

d'aquest document. En cas d'utilitzar l'editor Word de Microsoft, se’n poden veure les funcions de 

Referència i la documentació d'ajuda d'aquest programa per conèixer el seu ús. 

 

Anderson, C. (24 de 4 de 2012). The Man Who Makes the Future: Wired Icon Marc Andreessen. 

Obtingut de Wired: http://www.wired.com/epicenter/2012/04/ff_andreessen/ 

Manovich, L. (2011). The Language of New Media.Cambridge: MIT Press. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Comunicate Me, Grau Multimedia, Ismael Vega Trillo 
 

50 / 50 
 

Annex 10. Vita 
Secció opcional encara que recomanable. 

 

Breu nota biogràfica de l’autor del TF. Màxim 700 caràcters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


