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1. Introducción

1.1 Contexto y justificación del Trabajo

El present treball preten explicar el desenvolupament de l'aplicació Pub
Swap que preten ser  una aplicació  d'intercanvi  d'informació entre els
usuaris sobre tot tipus de bars.

Aquest treball  em sembla interesant per tal  de construir una aplicació
que  permet  l'intracció  de  diferents  usuaris  amb  una  mateixa  font
d'informació i crear xarxa entre ells.

1.2 Objetivos del Trabajo

Crear una aplicació que faci el següent:
 Buscar la posició de l'usuari mitjançant GPS o internet.
 Centrar aquest posició al mig d'un mapa.
 Descarregar informació dels bars propers.
 Permetre a l'usuari introduir bars al sistema i interaccionar amb

els excistents (introduir comentaris i valoracions).

1.3 Enfoque y método seguido

Per a desenvolupar aquesta aplicació hi havia diferents camins a seguir
sobretot amb el fet de l'intercanvi de dades entre l'aplicació i el servidor i
com aquestes són guardades.

A nivell de base de dades:
1. Que l'aplicació tingués una base de dades amb local que quan

tingues accés a internet  actualitzes amb la  base de dades del
servidor.

2. No guardar res en local i consultar-ho tot al servidor.

A nivell de servidor:
Hi  havia  opcions  de  crear  un  servidor  amb  frameworks  que

implementessin  ells  mateixos  la  seguretat  o  fer  les  pàgines  de  petició
expressament per a l'aplicació.

L'opció escollida ha estat que l'aplicació consultes totes les dades a una
base de dades penjada ha internet, potser fa l'aplicació una mica més lenta
però fa que l'usuari tingui l'informació actualitzada amb temps real. Pel que fa al
servidor s'ha optat per crear les pàgines amb php que consultin la base de
dades potser és una opció menys segura, ja que hi ha frameworks que ho fan
ells mateixos i porten la protecció de dades incorporada però s'ha optat per la
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primera opció ja que la segona vaig arribar a la conclusió que quedava fora
dels objectius del curs.

1.4 Planificación del Trabajo

 Ànalisis i planificació del 10/03 al 30/03 (3 setmanes)
 Disseny del 31/03 al 28/04 (4 setmanes)

◦ Disseny del flux d'usuari – 2 setmanes

◦ Disseny de les pantalles – 2 setmanes

 Desenvolupament del 29/04 al 3/06 (6 setmanes)

◦ Desenvolupament serveis i base de dades (2 setmanes)

◦ Desenvolupament mapa (2 setmanes)

◦ Desenvolupament introducció i modificació de bars (1 setmana)
◦ Test (1 setmana)

 Documentació 4/06 al 23/06 (4 setmanes)

◦ Documentació d'usuari (1 setmana)

◦ Redacció projecte final (3 setmanes)

1.5 Breve sumario de productos obtenidos

Amb aquest treball s'ha obtingut una aplicació per a dipositius Android
des de la versió 2.1 a la versió 4.2 amb una arquitectura de bases de dades i
un servei que respon a l'informació que necessita l'aplicació.

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria

Hem estructura el  treball  de baix a dalt.  Des de la base de dades a
l'aplicació.

Capítol 2: La bases de dades.
Capítol 3: Implementació dels serveis
Capítol 4: implementació del codi per Android.
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2. La base de dades
Per tal de recollir les informació que ens proporsiona l'usuari i poder-la mostrar
als altres usuaris s'ha implementat una base de dades amb dues taules:

 uoc_bars: Taula on hi ha introduïts tots els bars.
 uoc_commentaris: Taula on hi  ha els comentaris que han introduit els

usuaris de cada bar.

Els camps de la taula uoc_bars són els següents:
 id: enter únic que identifica cada un dels bars.
 nom: varchar amb el nom del bar
 adresa: text amb l'adresa del bar
 latitud:  double amb la latitud del  bar per  poder-lo  posicionar sobre el

mapa
 longitud: double amb la longitud del bar per poder-lo posicionar sobre el

mapa
 tipus: enter que identifica el tipus de bar que és.
 mitjana:  float  amb la  mitjana de les valoracions que han introduit  els

usuaris.
 num_mitjana: enter amb el nombre de cops que s'ha valorar aquest bar.

Els camps de la taula uoc_commentaris són els següents:
 id: enter únic que identifica cada comentari.
 id_bar: enter que identifica sobre quin bar s'ha fet el comentari.
 Comentari: text amb el comentari introduit per l'usuari.

Per  crear  la  taula  uoc_bars  en  qualsevol  servidor  mysql  ens  faria  falta  la
següent sentència:

CREATE TABLE `uoc_bars` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nom` varchar(255) CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
  `adresa` text CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
  `latitud` double NOT NULL,
  `longitud` double NOT NULL,
  `tipus` int(11) NOT NULL,
  `mitjana` float NOT NULL,
  `num_mitjana` int(11) NOT NULL,
  KEY `id` (`id`)
)  ENGINE=MyISAM  AUTO_INCREMENT=10  DEFAULT  CHARSET=latin1
COLLATE=latin1_spanish_ci AUTO_INCREMENT=10 ;

Per crear la taula uoc_comentaris en qualsevol servidor mysql ens faria falta la
segënt sentència:
CREATE TABLE `uoc_comentaris` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_bar` int(11) NOT NULL,
  `comentari` text CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
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  KEY `id` (`id`)
)  ENGINE=MyISAM  AUTO_INCREMENT=3  DEFAULT  CHARSET=latin1
COLLATE=latin1_spanish_ci AUTO_INCREMENT=3 ;

Per tal que l'aplicació funcioni s'han creat aquestes dues taules a un servidor
gratuït però adjunt amb aquest treball hi ha un script sql que les crea i insereix
les dades que hi ha ara.
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3. Part servidor

Tots aquestes fitxers estan penjats a  www.kebabfinder.net/uoc a continuació
explicarem per a que serveix cada fitxer.

3.1 db_config.php
Aquest  fitxer  conté  les  definicions  que  són  usades  pel  següent  fitxer  per
conectar-se a la base de dade: Usuari, contrasenya, basa de dades i servidor.
Ens permet migrar tota  l'aplicació  ràpidament a una nova base de dades o
servidor.

3.2 db_connect.php
Aquest fitxer obre i tanca la conexió amb la base de dades.

3.3 db_get_all.php
Aquest fitxer ens torna amb format JSON tots els bars que hi ha dins de la base
da dades per tal que siguin posicionats sobre el mapa.

3.4 db_update_rating.php
Donat  l'id  del  bar  i  la  nova  valoració  a  introduir  aquest  fitxer  actualitza  els
camps mitjana i num_mitjana.

3.5 db_get_comment.php
Aquest fitxer necessita l'id del bar que volem saber els comentaris introduits
pels usuaris i ens torna una llistat en format JSON amb tots els comentaris que
hi ha a la base de dades sobre aquell bar.

3.6 db_add_comment.php
Fitxer que donat un id de bar i un comentari l'afegeix a la base de dades.

3.7 db_create_bar.php
Fitxer que ens permet insertar bars dins de la base de dades. L'aplicació li pasa
totes les dades i ell gestiona els inserts.
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4. Funcionament de l'aplicació

Quan un  usuari  obre  l'aplicació  el  primer  que
veu és una imatge similiar a la de l'esquerra.

Per arribar aquí però l'aplicació ha hagut de fer
dues accions bàsiques:

 Buscar la posició de l'usuari.
 Descarregar-se  els  bars  de  la  base  de

dades i posicionar-los al mapa.

A més hi ha diferents accions que l'usuari pot fer
amb el programa com:

 Consultar  l'informació  dels  bars  en
concret.

 Afegir una valoració.
 Consultar els comentaris que han fet els

usuaris.
 Afegir un comentari
 Afegir un bar.

Aquestes accions són descrites a nivell de codi en els següents aparts.

4.1 Posicionar l'usuari.

Quan  s'inicia  l'aplicació  el  primer  que  fem  és  posicionar  l'usuari.  Per  aixó
utilitzem  el  servei  d'Android  “Location  Service”  i  definim  la  clase
MyLocationLitener per tal de quan trobi l'ubicació o mentre ens movem es vagi
actualitzant la posició sobre el mapa.

Per a poder utilitzar aquest servei cal afegir a l'Android Manifest les següents
línies:
<meta-data
    android:name="com.google.android.gms.version"
    android:value="@integer/google_play_services_version" />

I afegir com a llibreria el projecte de google play services.

4.2 Descarregar informació dels bars i posicionar-los en els mapes.

Aquesta  part  funciona  amb  una  tasca  asincrona  que  l'hem  anomenada
“DescarregarBars”  que  simplementel  que  fa  és  fer  una  petició  a  la  url
http://www.kebabfinder.net/uoc/db_get_all.php i  tracta  el  json  de  resultat  per
emplenar  una llista  de  la  classe bars  que hem definit  expressament  per  el
projecte.

Uncop finalitza la tasca asyncrona crida la funció “CarregarBars” que posiciona
tots els bar que hi ha a la llista sobre el mapa i tria el seu icona en funció del
tipus de bar. 
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Per a poder utilitzar els mapes de google maps també cal registrar aquest a la
consola de desenvolupadors de google i afegir permisos a l'android manifest.

4.3 Consultar informació d'un bar concret.
Quan selecionem l'icona d'un bar ens treu l'informació més bàsica que
és el nom, l'adreça i el tipus.

Si seleccionem un altre cop el bar entrem en el menú en que en podem
veure la valoració, afegir una valoració o veure els comentaris

4.4 Afegir una valoració.
Si  en  la  imatge  de  la  dreta  de  l'apartat  4.3
seleccionem  “Valorar”  se'n  obre  una  nova
pantalla per a que afegim la nostra valoració. 

Un  cop  seleccionades  les  estrelles  que  volem
posar selecionem de nou “Valorar” i  engeguem
una tasca sincorna que es diu “CanviarValoracio”
que  fa  una  petició  a  la  pàgina

http://www.kebabfinder.net/uoc/db_update_rating.php i  s'actualitza
la valoració de la base de dades.

4.5 Consultar comentaris d'un bar.
Si  en  la  imatge  de  la  dreta  de  l'apartat  4.3
seleccionem “Comentaris” inicilitzem una tasca
asincrona  que  descarrega  els  comentaris  per
aquell bar. 

La tasca asincrona fa  una petició  a  la  pàgina
http://www.kebabfinder.net/uoc/db_get_comment.php,  la  pàgina  ens
respon amb un JSON amb tots els comentaris per aquell bar. La tasca
asincrona els tracta per posar-los a una llista d'strings que posteriorment
s'afegeixen al dialog que veiem a la imatge per mostrar-los a l'usuari.

4.6 Afegir un comentari.
Si  seleccionem  “Afegir  comentari”  tenim  la
possibilitat de introduir al sistema la nostra opinió
sobre aquell bar. 
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Un cop introduït el text que volem afegir i seleccionem “afegir” llencem
una  tasca  asincrona  que  fa  una  petició  a  la  pàgina
http://www.kebabfinder.net/uoc/db_add_comment.php i  afegim  el
comentari a la base de dades. 

4.7 Afegir un bar.
Quan  seleccionem la  pestanya  introduir
veiem una pantalla com la que veiem a
l'esquerra. 

L'usuari  ha  d'introduir  el  nom  del  bar,
l'adreça i el tipus de bar.

De tipus de bar hem definit  els següent
valors:

 Bar
 Café
 Cocteleria
 Terrasa

cada tipus de bar és un enter a la base
de  dades  que  després  quan  el
descarreguem l'utilitzem per  a  posar  un
simbol o un altre.

Quan  l'usuari  selecciona  “Enviar”
l'aplicació  comprova  que  hi  hagi  nom  i
adreça, si falta un dels dos camps no ens
deixa introduir el bar a la base de dades.

Un cop validad que hi ha totes les dades s'inicia una tasca asincrona
que fa les següents coses:

 Fer una petició a google maps per obtenir la latitud i la longitud de
l'adreça introduida. Aixó és fa fent una petició a la següent url:

http://maps.google.com/maps/api/geocode/xml?address= +adreça  introduïda
per l'usuari+ &sensor=false
Aquesta pàgina ens torna un xml molt llarg i el parsegem per tal de trobar la la
latitud i la longitud.

 Quan ja  té  la  latitud  i  la  longitud  fem una  petició  a  la  pàgina
http://www.kebabfinder.net/uoc/db_create_bar.php 

 Quan rebem la respota de la pàgina netegem les dades de la
pantalla i informem a l'usuari si s'ha pogut crear satisfactóriament
el bar o no.
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5.  Com  configurar  un  servidor  i  canviar
l'aplicació per funcionar en local.

Primer de tot cal tenir un servidor funcionant amb un mysql i phpmyadmin.

En el  cas  de linux  (sistema operatiu  que  utilitzo  normalment)  caldria  fer  el
següent:

 Tenir un servidor apache2 corrent.

 Posar  els  fitxer  php  dins  de  la  carpeta  (s'hauria  de  crear  la  carpeta
uoc) /var/www/uoc.

 Crear les taules uoc_bars i uoc_comentaris mitjançant phpmyadmin.

 Coneixer l'ip local de l'ordinador.

 Modificar  el  fitxer  db_config.php per  tal  que es  conecti  a  la  base de
dades en local. En aquest punt podem una petició des del navegador per
veure que tot està ben configurat a : 127.0.0.1/uoc/db_get_all.php si ens
torna la llista de bars que tenim a la base de dades és que ho tenim ben
configurar.

 Modificar les variables, url_all, url_actualitzar_valoracio, url_comentaris,
url_add_comment, url_create_bar per una del tipus IP/uoc/fitxer.php on
IP és la ip  de l'ordinador i  fitxer.php ha de ser el  nom del  fitxer  que
correspon a cada cas com s'ha explicat al capitol 3.

Un cop fet aixó ens permet que amb qualsevol dispositiu android dins la xarxa
local funcioni l'aplicació.
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6. Conclusiones

En aquest treball he pogut aprendre com construïr la infraestructura necessària
per a que un grup d'usuaris puguin compartir informació mitjançant els seus
dispositius móbils. Tant mateix com utilitzar google maps v2 per a Android.

Crec que no s'han acomplert tots els objectius que es van plantejar en la pec
on s'havien de plantejar els objectius ja que s'havia de poder guardar una foto
del bar si es volia i les dificultats tècniques (fora del que és la programació per
android) no m'han deixat fer-ho. Caldria en un futur introduïr aquesta possibilitat
ja que li dona molt de joc a l'aplicació.

També caldria treballar perquè la base de dades i els arxius php estiguessin en
un servidor propi de l'app ja que actualment estan a un servidor personal per un
projecte similar que ja havia programat fa un any i mig. També caldria treballar
amb una millora de la seguretat ja que qualsevol atac amb injecció de codi pot
destruïr tota la informació.

Les línies de treball en un futur hauriem de ser:
 Donar la possibilitat de poder afegir fotos als bar.
 Trobar un servidor propi per a l'aplicació. (al ser un servidor personal a

finals d'estius borraré tot el contingut).
 Millorar la seguretat a nivell de servidor.
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