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1. Què és 'Dades Obertes Gencat'

En què consisteix
'Dades Obertes Gencat' és el portal de la Generalitat de Catalunya, gestionat des de la Direcció General 
d’Atenció Ciutadana i Difusió, on es publiquen les dades de caràcter públic, per tal de fomentar l’ús i la  
reutilització de la informació procedent de l’administració pública.

Aquestes  dades  procedeixen  dels  diferents  organismes públics  de la  Generalitat  de Catalunya  i  estan 
agrupades en forma de catàleg de dades. Les dades estan disponibles en diferents formats, la majoria dels 
quals són estàndard, de manera que es poden reutilitzar fàcilment.

El  Govern  de la  Generalitat  de Catalunya,  amb l’assessorament  d’experts  del  W3C (World  Wide  Web 
Consortium) i seguint les tendències del món occidental de difusió de dades públiques, es compromet a 
l’obertura progressiva de les dades públiques de què disposi, amb les limitacions de privacitat, seguretat i  
propietat que apliquin en cada cas, segons l’acord de Govern de novembre de 2010.

Per què alliberar les dades
La Generalitat de Catalunya creu que amb la llibertat d’accés a la informació pública, es defensi la voluntat 
d’avançar cap a un model  de govern obert,  basat  en els valors de transparència,  participació,  servei  i  
eficiència. De la mateixa manera, vol promoure la creació de valor amb la reutilització de la informació 
pública,  facilitar  l’ordenació  interna  dels  sistemes  d’informació  dins  l’Administració  i  fomentar  la 
interoperabilitat entre serveis del sector públic.

De quina manera
La Generalitat de Catalunya ja fa temps que, conjuntament amb d'altres projectes, treballa en la línia de 
garantir la reutilització de la informació pública i en favor de l’obertura de dades. En són exemples:

• La publicació d’un avís legal que contempla la reutilització de la informació publicada al web gencat.

• L’emissió de nombrosos RSS d’informació i serveis.

• La possibilitat de descàrrega de bases de dades, com les del  Termcat de terminologia oberta, o 
l’alliberament  d’aplicacions  (anomenades  API)  sobre  les  dades  com  les  que  ofereix  l’Institut 
d’Estadística de Catalunya. 

Amb el portal Dades Obertes avança en aquesta línia perquè, tal com recomana el W3C, agrupa totes les  
iniciatives de dades obertes de la Generalitat en un únic catàleg on s’afegeix la informació associada més 
rellevant per a la seva reutilització.

Es fa, a més, un salt qualitatiu ja que s’obren, per primer cop, un conjunt significatiu de dades en els formats 
que es consideren d’alta qualitat per a la seva reutilització. Aquest primer conjunt de dades publicades en 
alta qualitat està composat per la base de dades dels 26.000 equipaments oficials de Catalunya, els 1.400  
tràmits de la Generalitat i una part dels arxius multimèdia de la institució.
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La successiva publicació en aquest portal es farà prioritzant els interessos de servei públic, garantint la  
màxima qualitat de les dades en el contingut i el format, fent que siguin al màxim d’intel·ligibles per a la  
ciutadania  en  general  i  usant  llicències  de  difusió  oberta  que  permetin  l’aprofitament  comercial  quan 
escaigui.

Condicions d'ús
La Generalitat de Catalunya demana tres punts claus per tal de poder utilitzar les dades que ofereix. En  
aquest cas, per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

• No desnaturalitzar el sentit de la informació.

• Citar sempre la font de la informació.

• Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

Fórmules per a la citació de la font
La fórmula exacta com s’han de citar les dades per part dels usuaris reutilitzadors és aquesta:

Font: Generalitat de Catalunya. [nom de l’organisme o ens autònom]

Justificació del projecte
El projecte Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya és una iniciativa que agrupa la informació de les 
diferents entitats i administracions que conformen la Generalitat de Catalunya.

El fet pel qual les dades s'unifiquen en un únic punt, genera una base de dades amb moltíssima informació  
que no sempre és aprofitada.

Encara que és cert que la Generalitat de Catalunya intenta reutilitzar i mostrar el major nombre de dades  
mitjançant  els  diferents  portals  web o serveis  d'informació  RSS,  manca per  explorar  el  món dels  nous 
dispositius mòbils i els avantatges que aquests poden oferir.

Els nous dispositius mòbils com ara telèfons intel·ligents o tauletes tàctils faciliten que l'usuari accedeixi a  
les dades des de llocs on fins ara no era possible.

La conjunció de la connectivitat 3G o Wifi que aporten accés a la informació, i el posicionament aportat per  
els  sistemes  GPS  que  aquests  dispositius  incorporen,  motiva  que  es  pugui  donar  una  nova  forma 
d'exploració de les dades, en aquest cas de les dades aportades per l'administració.

La Generalitat de Catalunya és conscient del desaprofitament d'aquestes possibilitats i és per això que fins i  
tot a la seva web principal mostra un avís on es poden demanar quines dades voldries que s'obrissin o 
possibles aplicacions de les dades oferides fins ara.
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2. Objectius
El projecte que es presenta en aquest document és el d'una aplicació per dispositius Android. Mitjançant la 
connexió a la xarxa d'una banda i el sistema de posicionament global que aporten els mòduls de GPS, és  
possible  rebre notificacions  d'avís  del  esdeveniments  culturals  del  temes d'interès  de l'usuari  i  propers 
geogràficament a la seva posició.

L'aplicació es basa purament en el desenvolupament d'una aplicació per a dispositius mòbils. Això també 
implica un important objectiu, que és el de introduir-me en el coneixement de la programació en aquesta 
tecnologia, Java am  b   Android SDK  , desconeguda per a mi fins ara.

Tinc  la  il·lusió  i  motivació  de  rebre  d'aquesta  experiència  grans  aportacions  tant  dins  del  meu  futur  
professional,  com personal.  Espero que amb ella pugui accedir  a nous coneixements, aprofundint en la 
tecnologia i noves aplicacions i utilitats que puguin ser d'ús i benefici per a la societat.

3. Funcionalitats Principals
El fet  de que l'aplicació estigui  destinada al  tractament de les dades oferides de manera oberta per  la 
Generalitat de Catalunya, fa que l'aplicació tingui el format d'una aplicació de consulta de dades. Això fa que 
no sigui necessari la creació d'un perfil d'usuari específic, ni el manteniment d'una validació en cap servidor 
extern a l'administració.

Per tant les funcionalitats principals de l'aplicació són:

• Selecció de la comarca d'on es vol rebre informació.
• Selecció de la temàtica dels esdeveniments dels que es vol estar informat. Quins temes??
• Possibilitat de crear i mantenir una llista d'esdeveniments favorits.

Enllaçant amb l'ultim punt, vull indicar que els esdeveniments marcats com favorits per l'usuari sempre es 
tindran en compte a l'hora de la creació de notificacions, encara que l'usuari hagi canviat la temàtica dels 
esdeveniments dels que vol rebre notificació.
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4. Calendari del projecte
El  calendari  del  projecte,  es  basa  en  ajustar  la  planificació  de  les  fases  d'un  projecte  a  la  avaluació 
continuada que proposa la UOC.

5. Recursos i infraestructura
Per el desenvolupament del projecte i la seva implementació es prepara un entorn de treball amb la següent 
configuració mostrada al esquema següent:

Per tal de realitzar el desenvolupament de l'aplicació ha sigut completament necessària la connexió a 
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Internet per tal de rebre les dades del servidor de la Generalitat de Catalunya.

El maquinari emprat ha sigut un ordinador d'escriptori i un telèfon mòbil amb tecnologia Android i GPS 
integrat.

Recursos hardware

Ara detallem les especificacions tècniques del maquinari que conforma el sistema:

Component Detalls tècnics Funció

Ordinador de 
desenvolupament

CPU: Intel Core i5  3,4GHz
Memòria: 8 GB RAM
Sistema operatiu: Snow Leopard

Disseny i desenvolupament de 
l'aplicació.
Tasques ofimàtiques

Telèfon Mòbil Telèfon Android Model 5I
Versió Android: 4.0.4 Ice Cream 
Sandwich
MTK6577, Cortex A9 dual core, 1.0GHz
512 MB RAM
Pantalla: 854 x 480 pixels de 4 polzades
Connexions: GPS i 3G

Testeig de l'aplicació.

Recursos de programari

Programari Utilitzat Funció

Android ADT Bundle Entorn de desenvolupament integral d'aplicacions mòbils proporcionat 
per Google.
Està integrat per:

Eclipse
Android SDK
Eines ADT

Android ADT Bundle

SQLite Database Browser Programari que facilita el disseny de bases de dades SQLite.
SQLite Database Browser

LibreOffice Suite Ofimàtica lliure.
Libre Office

Open Project Eina lliure per la creació de plans de treball
Open Project

Pencil Programari lliure per el disseny de diagrames
Pencil

Quicktime Reproductor integrat a Osx que permet la captura de vídeo.
Quicktime
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6. Tecnologies aplicades
El  projecte  té  clarament  un  entorn  de  desenvolupament  ben  marcat.  Aquest  es  tracta  d'una  aplicació 
destinada a ser utilitzada en suport de dispositius mòbils, aprofitant les seves característiques com ara la 
connexió a Internet i el posicionament geogràfic.
Indicarem ara les tecnologies concretes utilitzades:

Tecnologies mòbils

El  SDK  de  Android ens  proporciona  una  serie  de  possibilitats  especialment  útils  per  unir  i  utilitzar  la 
informació de dades que venen de la xarxa amb la ubicació geogràfica del nostre dispositiu. Mitjançant  
aquest SDK podrem tant ubicar-nos com també geocodificar els esdeveniments coneguts.
Aquesta és una utilitat molt important, donat que la Generalitat de Catalunya no aporta les coordenades dels 
esdeveniments culturals. Per tant aquesta tasca la farem nosaltres emprant les facilitats que ens aporta 
Google dintre del SDK d'Android, que mitjançant una direcció geocodifica la informació i ens retorna les 
coordenades longitud i latitud de la direcció.

De la  mateixa manera,  i  fent  servir  el  sistema GPS incorporat  al  dispositiu,  podrem disposar  de dues 
posicions geogràfiques, que ens serviran per saber si un esdeveniment es troba a una distància concreta de  
la nostra posició.

Una altra característica important que ens ofereix el SDK d'Android és el concepte de Servei asíncron. Amb 
ell  podrem realitzar  la  tasca  de descàrrega de dades sense  interferir  en  el  fil  d'execució  de la  nostra 
aplicació. També el concepte servei ens permet tenir una rutina comprovant contínuament on estem situats i 
si tenim cap esdeveniment del nostre interès a prop, sense haver de tenir l'aplicació oberta.

Com a característiques generals  també podem afegir  que tenim tots  els avantatges de la programació 
orientada a l'objecte, donat que el SDK d'Android ve donat en llenguatge JAVA, que ofereix la possibilitat  
d'utilitzar les llibreries i documentació de la seva API.
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7. Riscos del projecte
En un projecte de desenvolupament d'una plataforma nova, poden sorgir una sèrie de problemes que poden 
afectar a dur a terme de manera satisfactòria del projecte.
Aquests riscos poden ser:

Risc Descripció Impacte Sol·lució

Manca de coneixements 
de la tecnologia.

En tractar-se d'una tecnologia 
desconeguda, és difícil preveure tots els 
possibles inconvenients que poden sorgir 
en el transcurs del desenvolupament.

Alt Recopilar tota la 
informació possible sobre 
la matèria.

Planificació incorrecta Enllaçat amb el punt anterior, el 
desconeixement de l'entorn pot provocar 
que no s'estimi bé el temps a dedicar en 
alguna de les fases i que finalment es 
pugui retardar el projecte.

Alt Intentar avançar en el 
projecte en les matèries 
conegudes per 
compensar possibles 
endarreriments.

Inadequació del 
maquinari

És possible que la connectivitat o la 
versió del dispositiu mòbil no sigui 
compatible amb el desenvolupament.

Mitjà Tenir altres dispositius 
disponibles en cas de fer 
ser necessaris*

*Un clar exemple del últim risc és que s'ha hagut de canviar el dispositiu de test per dos motius. D'una 
banda, el dispositiu inicial disposava de la versió Android mínima requerida, però la API de Google Maps V2 
precisa de dispositius amb suport a les llibreries OpenGL ES v2. Aquest dispositiu no comptava amb GPU i 
per tant no era compatible amb la llibreria OpenGL ES v2.
El segon dispositiu amb el que comptava, sí tenia GPU, però la versió Android era més antiga i no era 
compatible amb el desenvolupament mitjançant pestanyes.
Finalment, el tercer i últim dispositiu disponible, sí que disposa dels requeriments necessaris.
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8. Anàlisi funcional
En aquest punt detallarem els elements obtinguts en la fase d'anàlisi funcional de la aplicació.

Requeriments funcionals

La aplicació d'aquest projecte conté dos casos d'ús importants: 

– L'establiment de la personalització
– Consulta d'esdeveniments

Un altre cas d'ús és el d'afegir o treure esdeveniments a la llista de favorits.

Descripció del funcionament dels casos d'ús
Farem ara una breu descripció dels casos d'ús esmentats anteriorment.

• Consulta d'esdeveniment: l'usuari marca un esdeveniment del llistat i l'aplicació mostra una pantalla 
amb les dades de l'esdeveniment, com data, lloc i descripció.

• Afegir esdeveniment com a favorit: l'usuari marca un esdeveniment cultural com a favorit i aquest 
passa a mostrar-se a la llista de favorits de la segona pestanya.

• Treure  o  desmarcar  esdeveniment  com  favorit:  semblant  al  punt  anterior;  l'usuari  marca  un 
esdeveniment com no favorit i al registre deixa d'aparèixer a la llista de favorits.

• Establir  les  preferències  de  personalització:  es  podran  establir  els  paràmetres  de  distància  a 
l'esdeveniment màxima a la que volem ser notificats, el temps entre comprovacions del sistema així 
com el tipus d'esdeveniment d'interès i comarca.

Requeriments no funcionals
Hi ha una sèrie de requeriments no relacionats amb la funcionalitat de l'aplicació, però que sí s'han de tenir 
en compte a l'hora de realitzar el projecte.

Característiques dels dispositius mòbils
Una de les premisses a tenir en compte, és que aquesta és una aplicació per a dispositius mòbils, i per tant,  
la major part del temps es trobaran en llocs on no és viable la connexió a la xarxa elèctrica.
Per tant, un punt a tenir en compte, és el tema de l'ús excessiu del GPS o del 3G, donat que aquests poden  
fer que la vida de la bateria del dispositiu es vegi reduïda de forma dràstica.
Es tracta d'una aplicació pensada per a una persona que va caminant per la ciutat  o que es troba en una  
població de la seva comarca de visita, i per tant, he considerat que no era necessària una consulta constant 
de les dades d'ubicació de l'usuari.

S'ha deixat a tria de l'usuari, el període de temps entre comprovació i comprovació, en un rang de minuts,  
des de 1 fins 99. Donat que el rang de distància al que es pot voler ser notificat es de 3 dígits, des de 1 fins 
999, crec que fins i tot 1 minut entre comprovacions farà variar poc els esdeveniments detectats.

D'altra banda, la descàrrega de dades comporta consum de la bateria del dispositiu, com de la tarifa de 
dades que l'usuari tingui contractada. Per minimitzar el cost d'ambdós variables, en primer lloc s'ha optat per 
descarregar dades de forma automàtica només els dies en els quals sabem que la Generalitat de Catalunya 
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els actualitza: de dilluns a divendres. Per una altra, s'ha aprofitat que la Generalitat aporti les dades en un 
únic XML per tota Catalunya i que ho faci amb les dades segmentades per comarques, de manera que 
l'aplicació CulturaOberta només descarregarà de manera automàtica les dades de la comarca seleccionada.

Interfície

En el desenvolupament d'aquesta aplicació s'ha optat per el model proposat per Google i conegut com Holo, 
que consta d'una aplicació dividida en pestanyes entre les quals ets pots desplaçar arrastrant la pestanya de 
forma lateral.
Aquesta  funcionalitat  fa  que  la  aplicació  sigui  més còmoda,  donat  que  s'ha d'accedir  menys a  la  part 
superior de la pantalla, com generalment es troben les pestanyes dels diferents apartats.

Model de casos d'ús
La identificació dels actors de l'aplicació ens porta a veure que encara que hi ha dos actors que tracten amb  
les dades, només un té una interacció activa amb la aplicació.

La interacció de l'actor usuari amb l'aplicació és bastant simple: es tracta d'una aplicació de consulta. 
Per tant, el cas d'ús més important és el consultar esdeveniments. Aquest cas incorpora dos més que el 
complementen, i milloren la seva usabilitat. 

Aquests casos d'ús són:  marcar i  desmarcar esdeveniments culturals com a favorits;  i  d'altra banda, la  
configuració de preferències, on l'usuari establirà la seva configuració desitjada del tipus d'esdeveniments 
dels que vol estar informat, cada quant temps vol que es comprovi la seva proximitat als esdeveniments del  
seu interès,  i  quina ha de ser aquesta distància mínima a un esdeveniment del que vol que l'aplicació  
l'informi.

La consulta de notificació és donarà fora de l'aplicació, a l'entorn del sistema operatiu, juntament amb altres 
notificacions que l'usuari pugui tenir, com notificacions de missatges, trucades o altres aplicacions que tingui 
instal·lades al seu dispositiu.

Aquesta notificació mostrarà un missatge indicant que un esdeveniment del seu interès es troba dins del  
radi establert. La notificació indicarà de quin esdeveniment es tracta, i si l'usuari clica a la notificació, el 
portarà, dins de l'aplicació i directament, a la pantalla de detall d'esdeveniment, com si l'hagués escollit del 
llistat principal.
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Fitxes de casos d'ús més representatius

Fitxa Cas d'Us

Nom: Configurar Preferències

Autor: Jordi García

Descripció: 
L'actor estableix les seves preferències que s'emmagatzemaran en taules d'una base de dades local

Actors: Usuari

Precondicions: -

Flux normal: 
1 – Usuari guarda les preferències
2 – Les preferències es guarden correctament.
3 – Missatge de preferències guardades correctament.

Flux alternatiu: 
2 – No es poden guardar les preferències
3 – Missatge de preferències no guardades.

Post condicions: 
S'actualitzen les dades a la base de dades.

Fitxa Cas d'ús

Nom: Consultar Esdeveniments

Autor: Jordi García

Descripció:
Aquest cas d'ús és el que mostra la informació dels esdeveniments i el detall de cadascun d'ells.

Actors: Usuari

Precondicions:
Hi ha esdeveniments a mostrar descarregats a la base de dades.

Flux normal:

1 – Es mostra una llista d'esdeveniments
2 – L'actor clica en un esdeveniment i es mostra el detall del mateix
3 – L'actor fa clic al mapa i es crida a l'aplicació Maps d'Android

Flux alternatiu:

2 – L'actor clica a preferències; es mostra la pantalla de preferències.
2 – L'actor filtra per categoria; es mostren només els esdeveniments filtrats.
2 – L'actor ordena per data de manera inversa;  els esdeveniments s'ordenen.
3 – L'actor va enrere; es torna a mostrar la llista d'esdeveniments
3 – L'actor avança cap a la pantalla de preferències; es mostra la pantalla de configuració de preferències.

Post condicions:  - 
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Fitxa Cas d'Ús

Nom: Consultar notificació

Autor: Jordi García

Descripció:
Quan un esdeveniment es troba dins del radi d'interès es genera una notificació.

Actors: Usuari

Precondicions:
Hi ha esdeveniments que es troben dins del radi d'interès de l'usuari.

Flux normal:

1 – Un esdeveniment es troba dintre del radi d'interès de l'usuari; es genera una notificació.
2 – L'actor fa clic a la notificació; es mostra la informació de l'esdeveniment a l'aplicació.

Flux alternatiu:

2 – L'actor descarta la notificació.

Post condicions: - 

Fitxa Cas d'Ús

Nom: Marcar esdeveniment favorit

Autor: Jordi García

Descripció:

Aquest cas d'ús representa les accions que l'actor pot realitzar a la pantalla de llistat d'esdeveniments

Actors: Usuari

Precondicions:
Hi ha esdeveniments a la llista d'esdeveniments

Flux normal:

1 – L'actor clica de forma prolongada un esdeveniment.
2 – Rep un avís a la pantalla, indicant que aquell esdeveniment s'ha marcat com favorit.

Flux alternatiu:

1 – .

Post condicions: - 
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Fitxa Cas d'ús

Nom: Desmarcar esdeveniment favorit

Autor: Jordi García

Descripció:

Aquest cas d'ús representa les accions que l'actor pot realitzar a la pantalla de llistat d'esdeveniments 
favorits.

Actors: Usuari

Precondicions:
Hi ha esdeveniments a la llista de favorits.

Flux normal:

1 – L'actor fa clic de forma prolongada a un esdeveniment.
2 – Rep un avís per pantalla, indicant que aquell esdeveniment s'ha desmarcat com favorit.

Flux alternatiu:

1 – .

Post condicions: - 

Pàgina: 16 de 39



CulturaOberta 
TFC – Jordi García Casado

9. Disseny Tècnic

El  projecte  CulturaOberta  es  basa  en  una  aplicació  client  que  consumeix  les  dades  oferides  per  la 
Generalitat de Catalunya al seu portal Dades Obertes.

Arquitectura Mòbil
L'arquitectura de la aplicació mòbil es basarà en el framework que proporciona el SDK d'Android.
Aquest aporta una sèrie de llibreries per tal de aprofitar els components de GPS i de connexió 3G que 
incorporen els dispositius mòbils.

També utilitzarem l'API que ens proporciona Google per el tractament de Mapes; en aquest cas s'ha utilitzat  
l'API Google Maps V2.

S'ha emprat el suport natiu que Android aporta sobre les bases de dades SQLite. D'aquesta manera, es pot  
tenir, de manera eficient ,un sistema gestor de bases de dades de forma local dintre dels dispositius mòbils.

A més, l'aplicació constarà de dues parts. La primera, l'aplicació amb la que interactuarà l'usuari, amb GUI.  
La segona part serà transparent  per l'usuari  i  es tractarà d'un servei  Android que s'encarregarà de les 
tasques que comporten més temps, com la descàrrega de les dades, i de tasques com comprovar si algun  
esdeveniment es troba dins del radi d'interès del dispositiu, i per tant, de mostrar una notificació de manera 
asíncrona amb l'aplicació.

Aquestes dues parts interactuaran amb la base de dades i de manera coordinada entre elles.
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Disseny de la base de dades

L'aplicació  tindrà  una  base  de  dades  per  emmagatzemar,  d'una  banda  els  esdeveniments  culturals 
descarregats, i de l'altra, de les preferències de l'usuari.

Aquesta base de dades s'utilitzarà tant des de l'aplicació amb la que l'usuari interactuarà, com des del servei 
que anirà comprovant si algun esdeveniment es troba en els paràmetres del rang d'interès per descarregar 
les dades.

La taula principal 'events' (sic, esdeveniments), s'actualitzarà mitjançant un servei a part de l'aplicació ja que 
la descarrega pot trigar un temps i és millor realitzar-la en un fil apart d'execució. Aquesta actualització es 
farà de manera diària de dilluns a divendres, que és quan s'actualitzen les dades al servidor de Dades 
Obertes de la Generalitat de Catalunya, com hem explicat anteriorment.

La taula 'Events' (sic, esdeveniments)
La taula 'events' (sic, esdeveniments) serà la taula que contingui major informació de l'aplicació, si més no,  
la que utilitza pròpiament les dades descarregades del portal Dades Obertes.

El  camp 'Id'  serà l'identificador únic  del  esdeveniment,  i  el  que es passarà com a paràmetre  entre  les 
diferents parts de la aplicació. Aquest conté els diferents atributs de l'esdeveniment com el títol, la data, la 
descripció i direcció del esdeveniment cultural.

Els camps 'longitud' i 'latitud' són calculats mitjançant geocodificació a partir de la direcció.
El  camp  'comarca'  està  pensat  per  a  una  futura  versió  on  coexisteixin  esdeveniments  de  diferents 
comarques escollides (sense ser favorits).
El camp 'categoria' ens serveix per enllaçar la taula 'events' (sic, esdeveniments), amb la taula 'categoria' i 
mostrar només els esdeveniments culturals de la categoria de l'interés de l'usuari.
Per finalitzar, els camps 'favorit'  i  'notificat' són camps marcadors, que ens serveixen per saber si estan  
assenyalats com a favorits o si ja s'han notificat a l'usuari.
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La taula preferències
La taula preferències serà l'encarregada de enregistrar els camps més importants en referència amb el 
sistema global de posicionament.

El camp 'temps', guardarà el temps escollit per l'usuari per tal de que el programa comprovi si hi ha algun  
esdeveniment proper.
D'una manera semblant,  el  camp 'distància'  emmagatzema el  valor  del  rang crític  màxim dins del  qual 
l'usuari vol ser notificat. Un esdeveniment que excedeixi en distància del rang marcat, no serà notificat.

La taula comarques
La taula 'comarques' contindrà el mestre de comarques amb la seva URL associada.
Aquest mestre de comarques s'ha elaborat comprovant els fitxers disponibles al portal Dades Obertes de la 
Generalitat de Catalunya.

Aquesta taula també incorpora el camp 'descarregar', que indica si aquesta és la comarca de la que l'usuari 
vol estar informat.

La taula categories
La taula  categories es un altre  mestre de dades.  En aquest  cas també s'han seleccionat  les diferents 
categories d'un fitxer concret descarregat del portal Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya.
Aquest mestre es podrà ampliar amb més categories, sempre considerant que aquesta categoria estigui  
proveïda per el portal de la Generalitat; sinó, no tindrà cap efecte.

En aquest cas el camp que marca si una categoria és de l'interès de l'usuari es el camp 'interès' i servirà per 
filtrar els esdeveniments notificables.
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Esquema relacional
A continuació, mostrem un esquema relacional de les taules mostrades anteriorment.

Podem veure que la relació tant de comarques com de categories amb la taula 'events' (sic, 
esdeveniments), es d'1 a N; és a dir, un esdeveniment només pot tenir una comarca i una categoria, però 
com és lògic, una comarca o una categoria poden tenir més d'un esdeveniment associat.
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Diagrama de classes
A continuació mostrem el diagrama de classes del projecte.

Les classes indicades corresponen a les pantalles de l'aplicació (Activities i Fragments) i els seus mètodes 
són els esdeveniments que es donen en ella, com quan es creen, es visualitzen o es tanquen.

També es veu la classe 'DBAdapter' que és una classe que s'ha fet per tal de facilitar el treball des de les 
altres classes amb la base de dades. Aquesta classe implementa els mètodes necessaris per consultar,  
modificar o extreure informació de les taules que hem definit.

Una parell de classes que val la pena remarcar són les classes 'MyAdapter' i 'Event'. Aquestes classes s'han 
implementat per tal de treballar amb registres del tipus 'Event' en els llistats mostrats en l'aplicació. Això 
permetrà l'ampliació de les dades recollides del portal Dades Obertes i permetrà, per exemple, incorporar  
més atributs com ara una URL d'una imatge relacionada.

Les  classes  'COServicePos'  i  'COServiceDown'  són  els  serveis  que  treballaran  comprovant  la  posició 
geogràfica i descarregant les dades.
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Diagrama de seqüència
El diagrama de seqüència, en el cas que l'usuari no entri a l'aplicació de manera expressa, seria el següent:
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10. Prototipus

Finalment algunes pantalles mostrades a la part de prototipatge, no s'han arribat a crear. Es deixen en  
aquest apartat, perquè les funcionalitats descrites es volen implementar amb posterioritat per tal de millorar  
l'experiència d'ús de l'usuari. Es comentarà més endavant al punt de conclusions.

Pantalla d'inici

Aquesta pantalla es mostrarà quan l'usuari seleccioni la icona que tindrà al seu calaix d'aplicacions, o a 
qualsevol accés directe que tingui creat a un dels seus escriptoris. 

Aquesta és una pantalla que no ha d'aparèixer gaire estona, només mentre es carreguen les dades de la  
Base  de  Dades  local;  per  tant  s'ha  decidit  que  no  és  necessari  informar  a  l'usuari  del  que  està  fent  
l'aplicació.
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Pantalla Consulta Esdeveniments

Aquesta serà una de les pantalles importants de l'aplicació, conjuntament amb la de detall.
S'aplicaran  els  consells  de  disseny  establerts  per  Google  i  s'utilitzarà  la  interfície  Holo,  mostrant  tres  
pestanyes que indicaran en quin punt de l'aplicació es troba l'usuari en tot moment i cap a on pot anar.

La pantalla de consulta d'esdeveniments mostrarà activada la pestanya Esdeveniments.

Abaix s'ensenya la capçalera de la llista i els seus camps serviran per a l'ordenació i el filtratge.
El camp 'tipus' serà un desplegable amb els tipus d'esdeveniments possibles per tal de filtrar la llista, però  
no influirà a les preferències de l'usuari. Per defecte, seran tots els possibles.

El camp 'nom de l'esdeveniment' i 'data' serviran per ordenar, de manera ascendent o descendent, la llista.  
L'ordenació per defecte serà: primer per proximitat en data, i després, alfabètica ascendent.

Al costat de cada registre de la llista es mostrarà una icona representativa del tipus d'esdeveniment a la que 
pertany.
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Pantalla Detall Esdeveniment
La pantalla  detall  d'esdeveniment  detallarà  informació  de l'esdeveniment:  el  títol,  la  data,  el  lloc  i  una 
descripció.
També es mostrarà un mapa on es situarà un indicatiu que marcarà la direcció on tindrà lloc l'esdeveniment.
Si es clica en aquest mapa, s'obrirà l'aplicació Maps, traçant la ruta des de la ubicació actual, fins al lloc de 
de l'esdeveniment.
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Pantalla Preferències
La pantalla de preferències connectarà l'aplicació amb dos tipus de persistència de dades.
D'una banda,  els  camps de 'període de comprovació'  i  la  'distància'  es  guardaran  mitjançant  la  utilitat 
SharedPreferences que ofereix Android.

Aquesta utilitat serveix per guardar parells camp:valor i ser compartits per diferents aplicacions de manera  
senzilla.

Això ens permet utilitzar fàcilment aquestes dades al servei que comprovarà la ubicació.
Les dades referents als tipus d'esdeveniments desitjats, s'emmagatzemaran a una base de dades local, 
donat que són dades més complexes per guardar-les en parells camp:valor.
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Pantalla Consulta Notificació
Aquesta pantalla tindrà lloc fora de l'aplicació, al sistema operatiu.
Es mostrarà a la barra de notificacions,  on l'usuari,  en el  moment de desplegar-la veurà una icona de  
notificació i un detall de quin esdeveniment es troba dins el seu rang d'interès.
Si l'usuari clica a la notificació, s'obrirà directament la pantalla de detall de l'esdeveniment.
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11. Implementació
En aquest punt s'explicaran els punts de decisió que s'han pres durant el desenvolupament de l'aplicació 
CulturaOberta.

Premisses d'implementació

Usabilitat
Per tal d'afavorir el ràpid aprenentatge i la usabilitat, s'ha utilitzat un entorn i funcionament conegut. És per 
això,  que l'aplicació funciona amb el  mateix tipus de pestanyes que actualment utilitza el propi  sistema 
operatiu Android en les seves pantalles, com ara podrien ser, els llistats d'aplicacions instal·lades, el correu 
electrònic o per exemple, la navegació entre escriptoris.

Mínim accés a Internet
La Generalitat de Catalunya indica al seu portal Dades Obertes, que la actualització de les dades es fa de 
dilluns a divendres.

És per això, i donat que el consum de dades depenent de la comarca pot arribar a ser significatiu, que s'ha  
optat per només descarregar les dades els dies indicats per la Generalitat de Catalunya.

Hi ha excepcions, com pot ser si no hi ha dades anteriors, o si es volen actualitzar els esdeveniments de  
forma manual; per exemple, si vaig a una altre comarca i vull descarregar els esdeveniments culturals de la 
zona.

Mínim funcionament del sistema de posicionament global 
Per un motiu semblant, encara que una mica diferent, s'ha optat per intentar minimitzar el funcionament del  
GPS. En aquest cas, la decisió s'ha fet per l'elevat consum de bateria que provoca aquest dispositiu.

La opció adoptada en aquest cas és la de crear un servei independent del component gràfic de l'aplicació, 
que es quedi romanent en memòria, com si es tractés d'un servei d'alarma.

Cada  cert  temps,  establert  per  l'usuari,  comprova  si  hi  ha  esdeveniments  notificables,  és  a  dir, 
esdeveniments del tipus assenyalat per l'usuari o bé marcats com a favorits i que tinguin lloc el mateix dia 

Pàgina: 28 de 39



CulturaOberta 
TFC – Jordi García Casado

en el qual es troba.

En cas que cap esdeveniment compleixi les condicions indicades, es procedeix a comprovar la situació  
geogràfica i la distància als esdeveniments prèviament escollits.

Adequació del teclat al tipus de dades
Com una eina de protecció de les dades i al mateix temps de facilitat de cara a l'usuari, s'ha adaptat el teclat  
al format dels camps dels que s'introduiran dades.

Aquests camps són 'temps' i 'distància', dins de les opcions de personalització de l'usuari. En els dos casos  
ens trobem amb un camp de tipus numèric, i per tant, es mostrarà el teclat numèric del telèfon evitant la  
possibilitat que l'usuari introdueixi cap lletra.

També s'ha limitat la grandària d'aquests camps, per exemple, el camp de temps s'ha limitat a dos dígits,  
suficient perquè el consum de bateria donat per les consultes de sistema de posicionament sigui gairebé 
nul.

D'altra banda, el camp de distància s'ha limitat a 3 dígits, per tal d'arribar a obtenir un rang de gairebé un 
kilòmetre a la rodona. Aquest rang assegura que notifiqui de qualsevol esdeveniment al voltant del usuari.

Implementació de la base de dades
Per tal d'implementar la base de dades i testejar les consultes s'ha utilitzat l'eina SQLite Database Browser.

Un cop creada la  base  de dades a  l'aplicatiu,  s'incorpora  a  la  carpeta 'Assets'  del  projecte  Android,  i  
mitjançant codi, el programa la incorpora al seu directori de treball.

Això facilita també, que en noves versions del projecte, indicant que la base de dades que incorpora és 
d'una versió superior, aquesta es podria actualitzar de forma controlada.
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Implementació de l'aplicació mòbil
A continuació, veurem d'una manera més detallada la manera en la qual s'ha implementat l'aplicació mòbil, 
comentant els aspectes més significatius.

Classes pròpies del projecte
Seguint les recomanacions de Google, el nom del paquet d'una aplicació Android, ha de ser el domini indicat 
de forma inversa, per tal de que una mateixa empresa o desenvolupador tingui un únic identificatiu.
Seguint aquesta recomanació, el paquet de l'aplicació es denominarà edu.uoc.jordioasis.culturaoberta.

Dins d'aquest paquet, trobem les classes dividides de la següent manera:

• Classes COxxx.java: són les classes que no s'utilitzen pròpiament a l'aplicació, sinó que es tracten 
dels serveis que s'encarreguen de les notificacions o la descàrrega de dades.

• Classes xxAdapter.java: es  tracta  de les classes  que fan  de pont o  adaptador,  en el  cas de 
DBAdapter fa de pont entre la base de dades i les classes que la fan servir. La classe MyAdapter fa  
de pont entre les vistes que fan servir llistes i el seu ítem a llistar, en aquest cas correspon amb la  
classe Event.java

• Classes xxActivity.java: són les classes que implementen una pantalla de l'aplicació, com ara la 
pantalla principal o la de detall d'activitat.

• Classes Fragment_xxx.java: Es tracta dels fragments que s'incorporen a una activitat, en aquest 
cas tots tres fragments pertanyen a la activitat principal, MainActivity.java.
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Com a part del projecte també és molt important al desenvolupament Android, el concepte de 'layout'.
Aquests fitxers son arxius en format XML que mapegen els components definits a les classes JAVA per i fan 
de pont amb l'entorn gràfic.

En aquesta imatge podem observar com les classes amb component gràfic tenen el seu corresponent fitxer  
de mapeig XML.

Els  fitxers  mostrats  dinsde  la  carpeta  'values'  són  fitxers  també  en  format  XML que  emmagatzemen 
informació a utilitzar per la aplicació. Un arxiu a destacar d'aquests és el fitxer  strings.xml on es guarden 
parells camp-valor de literals emprats per l'aplicació.
L'ús d'aquest fitxer, en comptes d'utilitzar cadenes literals directament, facilita que en cas de voler traduir 
l'aplicació, només s'hauria de modificar aquest fitxer sense haver de compilar l'aplicació un altre cop.

Per últim, un dels fitxers més importants d'un projecte Android, és el fitxer de manifest.

En  aquest  fitxer  hi  queda  reflectida  l'estructura  de  la  nostra  aplicació.  Es  defineixen  d'una  banda  els  
permisos requerits per al correcte funcionament de la nostra aplicació, com poden ser accés a la ubicació,  
connexió a Internet, etc.
Aquests permisos apareixeran llistats en el moment d'instal·lar la aplicació en un dispositiu mòbil, per tal 
d'informar a l'usuari i que tingui la possibilitat d'acceptar o no la instal·lació de l'aplicació.

A banda dels permisos fets servir  per l'aplicació també es defineixen les activitats que la formen, o els 
serveis. En els dos casos es poden definir filtres Intent que serveixen per fer crides entre activitats o serveis.

Com últim apunt dins del fitxer manifest, s'ha d'indicar la clau que Google proporciona per tal d'utilitzar la API 
de Google Maps.

Aquesta clau, queda definida per la signatura SHA1 amb que signem digitalment la nostra aplicació quan 
creem el instal·lable .APK.
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Classes pròpies de Google
Per tal de desenvolupar l'aplicació s'ha fet us de les següents llibreries de la API que Google aporta per  
Android.

D'aquestes, destacaríem la llibreria maps.jar que facilita l'us dels mapes i del sistema de posicionament 
global a l'aplicació.

Llibreries necessàries
A més de les llibreries indicades anteriorment, per tal de fer servir l'API de Google Maps, des de la versió 2  
d'aquesta  requereix  de  l'us  de  la  llibreria  de  Google  Play,  que  podem  veure  aquí  com  google-play-
services_lib

També s'ha d'indicar al projecte l'ús d'aquesta llibreria de la següent manera.
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12. Funcionament de l'aplicació
A continuació es mostraran una serie de captures de pantalles de l'aplicació en funcionament, indicant el  
seu funcionament.

Accés a l'aplicació

Un cop instal·lada l'aplicació, es generarà una nova icona al calaix d'aplicacions.

Accedint, hi arribem a la pantalla principal, que mostra el llistat d'esdeveniments culturals.
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Accions des de la pantalla principal
Començant des de la pantalla principal, tant si utilitzem un clic als menús de la part superior, com si llisquem 
el dit de manera lateral sobre el llistat, ens podem moure entre les diferents pestanyes que componen 
l'aplicació CulturaOberta.

A la pantalla principal, fent una pulsació llarga a un esdeveniment cultural, el marca com a favorit:

L'acció de desmarcar  es faria de la mateixa manera, però fent un clic llarg a la pestanya de favorits.
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Si en comptes d'un clic llarg, fem una clic curt a un esdeveniment, ens mostra la finestra de detall:

Accions a la pestanya de personalització
A la  pestanya  de  personalització,  podem  escollir  de  quin  tipus  d'esdeveniments  culturals  volem  estar  
informats, i també de quina comarca ens interessa.

També podem informar la freqüència d'actualització i la distància de notificació.
El botó Desar guarda les dades de preferència a la base de dades.
El botó Forçar Esdeveniments, actualitza la llista d'esdeveniments culturals, sense influir en aquells que 
poguéssim tenir marcats com a favorits.
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Notificacions
Una de les parts més importants de l'aplicació és el sistema de notificacions. Aquest, en detectar que hi ha  
esdeveniments culturals notificables, comprova si la nostra posició geogràfica és dintre del rang establert. 
En cas de ser cert ens mostrarà una notificació.
Aquest sistema està programat en forma de servei que continua executant-se encara que la aplicació no 
estigui oberta.
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13. Conclusions
El crear un projecte des de l'inici en un entorn desconegut, ha estat una tasca molt dura, sobretot pel que  
fa a la inversió de temps que en un principi havia estimat, i el temps que finalment ha estat necessari.  Tot i  
que havia avaluat el risc que un entorn desconegut em podria causar, aquest ha estat bastant més gran del  
que havia planificat. 

Un altre dels obstacles amb els que m'he trobat en el procés ha estat la disponibilitat que tenia a accedir a  
diferents  mòbils  per  fer  els  diferents  test.  Vaig  començar  amb un telèfon mòbil  amb la  versió  mínima 
d'Android requerida però l'API de Google Maps V2 necessita de mòbils amb suport a les llibreries OpenGL 
es v2, però com no tenia GPU, no era compatible. Vaig haver de buscar un altre dispositiu, que tot i que 
tenia GPU, tenia una versió més antiga, i per tant, tampoc em servia. 

Tot això em va crear molta desorientació durant el procés de desenvolupament de l'aplicació, ja tot i que al 
simulador tot funcionava de manera correcta, quan feia els tests anava d'anar eliminant possibles raons 
perquè  l'aplicació  no  funcionés.  A poc  a  poc,  però  vaig  anar  trobant  les  respostes  i  finalment,  vaig 
aconseguir un dispositiu mòbil que sí que tenia tots el requeriments necessaris. 

Una anecdota durant el transcurs del desenvolupament, relacionada en aquesta cerca de dispositiu, ha sigut 
que quan encara no tenia el dispositiu definitiu, vaig demanar a un amic si podia provar la aplicació al seu  
aparell mòbil.
La primera alegria va ser que el mapa es visualitzava per pantalla de manera correcta, però ben aviat va 
venir el següent tema a tractar, l'esdeveniment el marcava a Kènia.
Finalment, vaig averiguar que creuant latitut i longitud Catalunya i Kènia són gairebé al mateix lloc.

Tot i això, al veure que l'aplicació és funcional i, considero, que útil, em motiva a aprofundir en la matèria i a 
aportar-hi millores en un futur a curt plaç.

Assoliment objectius
A nivell de projecte, com a objectiu aconseguit més important, destacaria que s'ha arribat a una aplicació 
plenament funcional i d'utilitat per a l'usuari final.

Una de les característiques bàsiques de l'aplicació és la notificació de la proximitat a un punt concret. Hi ha 
una funció dintre  de la  classe  LocationManager de la  API  de Google Maps que ha de facilitar  aquest 
funcionament, disparant un esdeveniment en detectar la proximitat. S'ha intentat fer us d'aquesta utilitat no 
arribant  a  una  solució  satisfactòria.  Donat  això  es  va  buscar  una  altra  solució  que  fes  que  l'aplicació 
mantingués la utilitat i la funcionalitat.

S'ha aconseguit, segons les proves, una aplicació que no consumeix gaires recursos del sistema i es pot 
integrar de forma satisfactòria en els aplicatius dels usuaris.

Variacions del prototipus al disseny final
Hi  ha  hagut  diverses  variacions  respecte  al  prototipus  inicial,  degudes  sobretot  a  que  la  manca  de 
coneixements, ha repercutit de manera negativa en el temps. 

• Ordenació i filtratge dels esdeveniments: el fet d'assumir d'un inici la poca variació de treballar amb 
activitats o fragments ha sigut clau a l'hora de poder utilitzar segons quins mètodes o segons quines 
vistes. Això ha provocat grans inversions  de temps i a la vegada falta d'aprofundiment en d'altres 
àrees com aquesta per poder arribar a oferir aquesta característica.

• Selecció múltiple a comarques i tipus d'esdeveniment: el mínim suport de l'API de Google a llistes 
multi-selecció ha sigut un altre entrebanc notable. Es va començar una solució però no funcionava 
del tot correcte, de tota manera s'ha comentat el codi per tal de poder aprofundir en aquella solució.
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• Pantalla d'inici:  El fet de iniciar la descàrrega en un segon pla de manera asíncrona al fil  de la 
aplicació  principal  va fer  que  a priori  es descartés  aquesta pantalla,  però un cop portada a  la 
pràctica, crec que seria una bona implementació sobre tot per el primer cop que s'utilitza l'aplicació.

Millores plantejades
En relació amb els punts anteriors, hi ha una serie de millores plantejades de cara a millorar la app 
CulturaOberta:

• Implementar el filtratge i ordenació d'esdeveniments a les pestanyes d'esdeveniments i de favorits
• Implementar els spinners multi-selecció a la pestanya de preferències
• Implementar la pantalla d'inici
• Incorporar l'us de la funció addProximityAlert de la classe LocationManager d'Android

Valoració personal
Com a valoració personal, estic satisfet pel fet de veure la aplicació funcionant de manera satisfactòria en un 
dispositiu mòbil, a la vegada que és una gran motivació per a continuar treballant en ella.

El coneixement o quasi el descobriment d'una nova plataforma és una experiència molt enriquidora que crec 
que em serà d'utilitat a la vida tant personal com professional.
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14. Fonts d'informació

Físiques
Llibre 

Titol: Android 4 Desarrollo de aplicaciones
Autor; Wei-Meng Lee
Editorial: ANAYA Multimedia
ISBN: 978-84-415-3197-0

OnLine

Informació
Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya

Enllaç: Dades Obertes

Guia de disseny de Google
Enllaç: Guia de disseny Android

Tècniques
Pàgina de desenvolupadors

Enllaç: StackOverflow

Guia sobre Google Maps API v2
Enllaç: Google Maps v2

Pàgina de Google per a desenvolupadors
Enllaç: Google Code
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	1. Què és 'Dades Obertes Gencat'
	En què consisteix
	'Dades Obertes Gencat' és el portal de la Generalitat de Catalunya, gestionat des de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió, on es publiquen les dades de caràcter públic, per tal de fomentar l’ús i la reutilització de la informació procedent de l’administració pública.
	Aquestes dades procedeixen dels diferents organismes públics de la Generalitat de Catalunya i estan agrupades en forma de catàleg de dades. Les dades estan disponibles en diferents formats, la majoria dels quals són estàndard, de manera que es poden reutilitzar fàcilment.
	El Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l’assessorament d’experts del W3C (World Wide Web Consortium) i seguint les tendències del món occidental de difusió de dades públiques, es compromet a l’obertura progressiva de les dades públiques de què disposi, amb les limitacions de privacitat, seguretat i propietat que apliquin en cada cas, segons l’acord de Govern de novembre de 2010.

	Per què alliberar les dades
	La Generalitat de Catalunya creu que amb la llibertat d’accés a la informació pública, es defensi la voluntat d’avançar cap a un model de govern obert, basat en els valors de transparència, participació, servei i eficiència. De la mateixa manera, vol promoure la creació de valor amb la reutilització de la informació pública, facilitar l’ordenació interna dels sistemes d’informació dins l’Administració i fomentar la interoperabilitat entre serveis del sector públic.

	De quina manera
	La Generalitat de Catalunya ja fa temps que, conjuntament amb d'altres projectes, treballa en la línia de garantir la reutilització de la informació pública i en favor de l’obertura de dades. En són exemples:
	La publicació d’un avís legal que contempla la reutilització de la informació publicada al web gencat.
	L’emissió de nombrosos RSS d’informació i serveis.
	La possibilitat de descàrrega de bases de dades, com les del Termcat de terminologia oberta, o l’alliberament d’aplicacions (anomenades API) sobre les dades com les que ofereix l’Institut d’Estadística de Catalunya.
	Amb el portal Dades Obertes avança en aquesta línia perquè, tal com recomana el W3C, agrupa totes les iniciatives de dades obertes de la Generalitat en un únic catàleg on s’afegeix la informació associada més rellevant per a la seva reutilització.
	Es fa, a més, un salt qualitatiu ja que s’obren, per primer cop, un conjunt significatiu de dades en els formats que es consideren d’alta qualitat per a la seva reutilització. Aquest primer conjunt de dades publicades en alta qualitat està composat per la base de dades dels 26.000 equipaments oficials de Catalunya, els 1.400 tràmits de la Generalitat i una part dels arxius multimèdia de la institució.
	La successiva publicació en aquest portal es farà prioritzant els interessos de servei públic, garantint la màxima qualitat de les dades en el contingut i el format, fent que siguin al màxim d’intel·ligibles per a la ciutadania en general i usant llicències de difusió oberta que permetin l’aprofitament comercial quan escaigui.

	Condicions d'ús
	La Generalitat de Catalunya demana tres punts claus per tal de poder utilitzar les dades que ofereix. En aquest cas, per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:
	No desnaturalitzar el sentit de la informació.
	Citar sempre la font de la informació.
	Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

	Fórmules per a la citació de la font
	La fórmula exacta com s’han de citar les dades per part dels usuaris reutilitzadors és aquesta:
	Font: Generalitat de Catalunya. [nom de l’organisme o ens autònom]

	Justificació del projecte
	El projecte Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya és una iniciativa que agrupa la informació de les diferents entitats i administracions que conformen la Generalitat de Catalunya.
	El fet pel qual les dades s'unifiquen en un únic punt, genera una base de dades amb moltíssima informació que no sempre és aprofitada.
	Encara que és cert que la Generalitat de Catalunya intenta reutilitzar i mostrar el major nombre de dades mitjançant els diferents portals web o serveis d'informació RSS, manca per explorar el món dels nous dispositius mòbils i els avantatges que aquests poden oferir.
	Els nous dispositius mòbils com ara telèfons intel·ligents o tauletes tàctils faciliten que l'usuari accedeixi a les dades des de llocs on fins ara no era possible.
	La conjunció de la connectivitat 3G o Wifi que aporten accés a la informació, i el posicionament aportat per els sistemes GPS que aquests dispositius incorporen, motiva que es pugui donar una nova forma d'exploració de les dades, en aquest cas de les dades aportades per l'administració.
	La Generalitat de Catalunya és conscient del desaprofitament d'aquestes possibilitats i és per això que fins i tot a la seva web principal mostra un avís on es poden demanar quines dades voldries que s'obrissin o possibles aplicacions de les dades oferides fins ara.


	2. Objectius
	El projecte que es presenta en aquest document és el d'una aplicació per dispositius Android. Mitjançant la connexió a la xarxa d'una banda i el sistema de posicionament global que aporten els mòduls de GPS, és possible rebre notificacions d'avís del esdeveniments culturals del temes d'interès de l'usuari i propers geogràficament a la seva posició.
	L'aplicació es basa purament en el desenvolupament d'una aplicació per a dispositius mòbils. Això també implica un important objectiu, que és el de introduir-me en el coneixement de la programació en aquesta tecnologia, Java amb Android SDK, desconeguda per a mi fins ara.
	Tinc la il·lusió i motivació de rebre d'aquesta experiència grans aportacions tant dins del meu futur professional, com personal. Espero que amb ella pugui accedir a nous coneixements, aprofundint en la tecnologia i noves aplicacions i utilitats que puguin ser d'ús i benefici per a la societat.

	3. Funcionalitats Principals
	El fet de que l'aplicació estigui destinada al tractament de les dades oferides de manera oberta per la Generalitat de Catalunya, fa que l'aplicació tingui el format d'una aplicació de consulta de dades. Això fa que no sigui necessari la creació d'un perfil d'usuari específic, ni el manteniment d'una validació en cap servidor extern a l'administració.
	Per tant les funcionalitats principals de l'aplicació són:
	Selecció de la comarca d'on es vol rebre informació.
	Selecció de la temàtica dels esdeveniments dels que es vol estar informat. Quins temes??
	Possibilitat de crear i mantenir una llista d'esdeveniments favorits.
	Enllaçant amb l'ultim punt, vull indicar que els esdeveniments marcats com favorits per l'usuari sempre es tindran en compte a l'hora de la creació de notificacions, encara que l'usuari hagi canviat la temàtica dels esdeveniments dels que vol rebre notificació.

	4. Calendari del projecte
	El calendari del projecte, es basa en ajustar la planificació de les fases d'un projecte a la avaluació continuada que proposa la UOC.

	5. Recursos i infraestructura
	Per el desenvolupament del projecte i la seva implementació es prepara un entorn de treball amb la següent configuració mostrada al esquema següent:
	Per tal de realitzar el desenvolupament de l'aplicació ha sigut completament necessària la connexió a Internet per tal de rebre les dades del servidor de la Generalitat de Catalunya.
	El maquinari emprat ha sigut un ordinador d'escriptori i un telèfon mòbil amb tecnologia Android i GPS integrat.
	Recursos hardware
	Ara detallem les especificacions tècniques del maquinari que conforma el sistema:
	Component
	Detalls tècnics
	Funció
	Ordinador de desenvolupament
	CPU: Intel Core i5 3,4GHz
	Memòria: 8 GB RAM
	Sistema operatiu: Snow Leopard
	Disseny i desenvolupament de l'aplicació.
	Tasques ofimàtiques
	Telèfon Mòbil
	Telèfon Android Model 5I
	Versió Android: 4.0.4 Ice Cream Sandwich
	MTK6577, Cortex A9 dual core, 1.0GHz
	512 MB RAM
	Pantalla: 854 x 480 pixels de 4 polzades
	Connexions: GPS i 3G
	Testeig de l'aplicació.

	Recursos de programari
	Programari Utilitzat
	Funció
	Android ADT Bundle
	Entorn de desenvolupament integral d'aplicacions mòbils proporcionat per Google.
	Està integrat per:
	Eclipse
	Android SDK
	Eines ADT
	Android ADT Bundle
	SQLite Database Browser
	Programari que facilita el disseny de bases de dades SQLite.
	SQLite Database Browser
	LibreOffice
	Suite Ofimàtica lliure.
	Libre Office
	Open Project
	Eina lliure per la creació de plans de treball
	Open Project
	Pencil
	Programari lliure per el disseny de diagrames
	Pencil
	Quicktime
	Reproductor integrat a Osx que permet la captura de vídeo.
	Quicktime


	6. Tecnologies aplicades
	El projecte té clarament un entorn de desenvolupament ben marcat. Aquest es tracta d'una aplicació destinada a ser utilitzada en suport de dispositius mòbils, aprofitant les seves característiques com ara la connexió a Internet i el posicionament geogràfic.
	Indicarem ara les tecnologies concretes utilitzades:
	Tecnologies mòbils
	El SDK de Android ens proporciona una serie de possibilitats especialment útils per unir i utilitzar la informació de dades que venen de la xarxa amb la ubicació geogràfica del nostre dispositiu. Mitjançant aquest SDK podrem tant ubicar-nos com també geocodificar els esdeveniments coneguts.
	Aquesta és una utilitat molt important, donat que la Generalitat de Catalunya no aporta les coordenades dels esdeveniments culturals. Per tant aquesta tasca la farem nosaltres emprant les facilitats que ens aporta Google dintre del SDK d'Android, que mitjançant una direcció geocodifica la informació i ens retorna les coordenades longitud i latitud de la direcció.
	De la mateixa manera, i fent servir el sistema GPS incorporat al dispositiu, podrem disposar de dues posicions geogràfiques, que ens serviran per saber si un esdeveniment es troba a una distància concreta de la nostra posició.
	Una altra característica important que ens ofereix el SDK d'Android és el concepte de Servei asíncron. Amb ell podrem realitzar la tasca de descàrrega de dades sense interferir en el fil d'execució de la nostra aplicació. També el concepte servei ens permet tenir una rutina comprovant contínuament on estem situats i si tenim cap esdeveniment del nostre interès a prop, sense haver de tenir l'aplicació oberta.
	Com a característiques generals també podem afegir que tenim tots els avantatges de la programació orientada a l'objecte, donat que el SDK d'Android ve donat en llenguatge JAVA, que ofereix la possibilitat d'utilitzar les llibreries i documentació de la seva API.


	7. Riscos del projecte
	En un projecte de desenvolupament d'una plataforma nova, poden sorgir una sèrie de problemes que poden afectar a dur a terme de manera satisfactòria del projecte.
	Aquests riscos poden ser:
	Risc
	Descripció
	Impacte
	Sol·lució
	Manca de coneixements de la tecnologia.
	En tractar-se d'una tecnologia desconeguda, és difícil preveure tots els possibles inconvenients que poden sorgir en el transcurs del desenvolupament.
	Alt
	Recopilar tota la informació possible sobre la matèria.
	Planificació incorrecta
	Enllaçat amb el punt anterior, el desconeixement de l'entorn pot provocar que no s'estimi bé el temps a dedicar en alguna de les fases i que finalment es pugui retardar el projecte.
	Alt
	Intentar avançar en el projecte en les matèries conegudes per compensar possibles endarreriments.
	Inadequació del maquinari
	És possible que la connectivitat o la versió del dispositiu mòbil no sigui compatible amb el desenvolupament.
	Mitjà
	Tenir altres dispositius disponibles en cas de fer ser necessaris*
	*Un clar exemple del últim risc és que s'ha hagut de canviar el dispositiu de test per dos motius. D'una banda, el dispositiu inicial disposava de la versió Android mínima requerida, però la API de Google Maps V2 precisa de dispositius amb suport a les llibreries OpenGL ES v2. Aquest dispositiu no comptava amb GPU i per tant no era compatible amb la llibreria OpenGL ES v2.
	El segon dispositiu amb el que comptava, sí tenia GPU, però la versió Android era més antiga i no era compatible amb el desenvolupament mitjançant pestanyes.
	Finalment, el tercer i últim dispositiu disponible, sí que disposa dels requeriments necessaris.

	8. Anàlisi funcional
	En aquest punt detallarem els elements obtinguts en la fase d'anàlisi funcional de la aplicació.
	Requeriments funcionals
	La aplicació d'aquest projecte conté dos casos d'ús importants:
	L'establiment de la personalització
	Consulta d'esdeveniments
	Un altre cas d'ús és el d'afegir o treure esdeveniments a la llista de favorits.

	Descripció del funcionament dels casos d'ús
	Farem ara una breu descripció dels casos d'ús esmentats anteriorment.
	Consulta d'esdeveniment: l'usuari marca un esdeveniment del llistat i l'aplicació mostra una pantalla amb les dades de l'esdeveniment, com data, lloc i descripció.
	Afegir esdeveniment com a favorit: l'usuari marca un esdeveniment cultural com a favorit i aquest passa a mostrar-se a la llista de favorits de la segona pestanya.
	Treure o desmarcar esdeveniment com favorit: semblant al punt anterior; l'usuari marca un esdeveniment com no favorit i al registre deixa d'aparèixer a la llista de favorits.
	Establir les preferències de personalització: es podran establir els paràmetres de distància a l'esdeveniment màxima a la que volem ser notificats, el temps entre comprovacions del sistema així com el tipus d'esdeveniment d'interès i comarca.

	Requeriments no funcionals
	Hi ha una sèrie de requeriments no relacionats amb la funcionalitat de l'aplicació, però que sí s'han de tenir en compte a l'hora de realitzar el projecte.
	Característiques dels dispositius mòbils
	Una de les premisses a tenir en compte, és que aquesta és una aplicació per a dispositius mòbils, i per tant, la major part del temps es trobaran en llocs on no és viable la connexió a la xarxa elèctrica.
	Per tant, un punt a tenir en compte, és el tema de l'ús excessiu del GPS o del 3G, donat que aquests poden fer que la vida de la bateria del dispositiu es vegi reduïda de forma dràstica.
	Es tracta d'una aplicació pensada per a una persona que va caminant per la ciutat  o que es troba en una població de la seva comarca de visita, i per tant, he considerat que no era necessària una consulta constant de les dades d'ubicació de l'usuari.
	S'ha deixat a tria de l'usuari, el període de temps entre comprovació i comprovació, en un rang de minuts, des de 1 fins 99. Donat que el rang de distància al que es pot voler ser notificat es de 3 dígits, des de 1 fins 999, crec que fins i tot 1 minut entre comprovacions farà variar poc els esdeveniments detectats.
	D'altra banda, la descàrrega de dades comporta consum de la bateria del dispositiu, com de la tarifa de dades que l'usuari tingui contractada. Per minimitzar el cost d'ambdós variables, en primer lloc s'ha optat per descarregar dades de forma automàtica només els dies en els quals sabem que la Generalitat de Catalunya els actualitza: de dilluns a divendres. Per una altra, s'ha aprofitat que la Generalitat aporti les dades en un únic XML per tota Catalunya i que ho faci amb les dades segmentades per comarques, de manera que l'aplicació CulturaOberta només descarregarà de manera automàtica les dades de la comarca seleccionada.

	Interfície
	En el desenvolupament d'aquesta aplicació s'ha optat per el model proposat per Google i conegut com Holo, que consta d'una aplicació dividida en pestanyes entre les quals ets pots desplaçar arrastrant la pestanya de forma lateral.
	Aquesta funcionalitat fa que la aplicació sigui més còmoda, donat que s'ha d'accedir menys a la part superior de la pantalla, com generalment es troben les pestanyes dels diferents apartats.


	Model de casos d'ús
	La identificació dels actors de l'aplicació ens porta a veure que encara que hi ha dos actors que tracten amb les dades, només un té una interacció activa amb la aplicació.
	La interacció de l'actor usuari amb l'aplicació és bastant simple: es tracta d'una aplicació de consulta.
	Per tant, el cas d'ús més important és el consultar esdeveniments. Aquest cas incorpora dos més que el complementen, i milloren la seva usabilitat.
	Aquests casos d'ús són: marcar i desmarcar esdeveniments culturals com a favorits; i d'altra banda, la configuració de preferències, on l'usuari establirà la seva configuració desitjada del tipus d'esdeveniments dels que vol estar informat, cada quant temps vol que es comprovi la seva proximitat als esdeveniments del seu interès, i quina ha de ser aquesta distància mínima a un esdeveniment del que vol que l'aplicació l'informi.
	La consulta de notificació és donarà fora de l'aplicació, a l'entorn del sistema operatiu, juntament amb altres notificacions que l'usuari pugui tenir, com notificacions de missatges, trucades o altres aplicacions que tingui instal·lades al seu dispositiu.
	Aquesta notificació mostrarà un missatge indicant que un esdeveniment del seu interès es troba dins del radi establert. La notificació indicarà de quin esdeveniment es tracta, i si l'usuari clica a la notificació, el portarà, dins de l'aplicació i directament, a la pantalla de detall d'esdeveniment, com si l'hagués escollit del llistat principal.

	Fitxes de casos d'ús més representatius
	Fitxa Cas d'Us
	Nom:
	Configurar Preferències
	Autor:
	Jordi García
	Descripció:
	L'actor estableix les seves preferències que s'emmagatzemaran en taules d'una base de dades local
	Actors: Usuari
	Precondicions: -
	Flux normal:
	1 – Usuari guarda les preferències
	2 – Les preferències es guarden correctament.
	3 – Missatge de preferències guardades correctament.
	Flux alternatiu:
	2 – No es poden guardar les preferències
	3 – Missatge de preferències no guardades.
	Post condicions:
	S'actualitzen les dades a la base de dades.
	Fitxa Cas d'ús
	Nom:
	Consultar Esdeveniments
	Autor:
	Jordi García
	Descripció:
	Aquest cas d'ús és el que mostra la informació dels esdeveniments i el detall de cadascun d'ells.
	Actors: Usuari
	Precondicions:
	Hi ha esdeveniments a mostrar descarregats a la base de dades.
	Flux normal:
	1 – Es mostra una llista d'esdeveniments
	2 – L'actor clica en un esdeveniment i es mostra el detall del mateix
	3 – L'actor fa clic al mapa i es crida a l'aplicació Maps d'Android
	Flux alternatiu:
	2 – L'actor clica a preferències; es mostra la pantalla de preferències.
	2 – L'actor filtra per categoria; es mostren només els esdeveniments filtrats.
	2 – L'actor ordena per data de manera inversa;  els esdeveniments s'ordenen.
	3 – L'actor va enrere; es torna a mostrar la llista d'esdeveniments
	3 – L'actor avança cap a la pantalla de preferències; es mostra la pantalla de configuració de preferències.
	Post condicions: -
	Fitxa Cas d'Ús
	Nom:
	Consultar notificació
	Autor:
	Jordi García
	Descripció:
	Quan un esdeveniment es troba dins del radi d'interès es genera una notificació.
	Actors: Usuari
	Precondicions:
	Hi ha esdeveniments que es troben dins del radi d'interès de l'usuari.
	Flux normal:
	1 – Un esdeveniment es troba dintre del radi d'interès de l'usuari; es genera una notificació.
	2 – L'actor fa clic a la notificació; es mostra la informació de l'esdeveniment a l'aplicació.
	Flux alternatiu:
	2 – L'actor descarta la notificació.
	Post condicions: -
	Fitxa Cas d'Ús
	Nom:
	Marcar esdeveniment favorit
	Autor:
	Jordi García
	Descripció:
	Aquest cas d'ús representa les accions que l'actor pot realitzar a la pantalla de llistat d'esdeveniments
	Actors: Usuari
	Precondicions:
	Hi ha esdeveniments a la llista d'esdeveniments
	Flux normal:
	1 – L'actor clica de forma prolongada un esdeveniment.
	2 – Rep un avís a la pantalla, indicant que aquell esdeveniment s'ha marcat com favorit.
	Flux alternatiu:
	1 – .
	Post condicions: -
	Fitxa Cas d'ús
	Nom:
	Desmarcar esdeveniment favorit
	Autor:
	Jordi García
	Descripció:
	Aquest cas d'ús representa les accions que l'actor pot realitzar a la pantalla de llistat d'esdeveniments favorits.
	Actors: Usuari
	Precondicions:
	Hi ha esdeveniments a la llista de favorits.
	Flux normal:
	1 – L'actor fa clic de forma prolongada a un esdeveniment.
	2 – Rep un avís per pantalla, indicant que aquell esdeveniment s'ha desmarcat com favorit.
	Flux alternatiu:
	1 – .
	Post condicions: -


	9. Disseny Tècnic
	El projecte CulturaOberta es basa en una aplicació client que consumeix les dades oferides per la Generalitat de Catalunya al seu portal Dades Obertes.
	Arquitectura Mòbil
	L'arquitectura de la aplicació mòbil es basarà en el framework que proporciona el SDK d'Android.
	Aquest aporta una sèrie de llibreries per tal de aprofitar els components de GPS i de connexió 3G que incorporen els dispositius mòbils.
	També utilitzarem l'API que ens proporciona Google per el tractament de Mapes; en aquest cas s'ha utilitzat l'API Google Maps V2.
	S'ha emprat el suport natiu que Android aporta sobre les bases de dades SQLite. D'aquesta manera, es pot tenir, de manera eficient ,un sistema gestor de bases de dades de forma local dintre dels dispositius mòbils.
	A més, l'aplicació constarà de dues parts. La primera, l'aplicació amb la que interactuarà l'usuari, amb GUI. La segona part serà transparent per l'usuari i es tractarà d'un servei Android que s'encarregarà de les tasques que comporten més temps, com la descàrrega de les dades, i de tasques com comprovar si algun esdeveniment es troba dins del radi d'interès del dispositiu, i per tant, de mostrar una notificació de manera asíncrona amb l'aplicació.
	Aquestes dues parts interactuaran amb la base de dades i de manera coordinada entre elles.

	Disseny de la base de dades
	L'aplicació tindrà una base de dades per emmagatzemar, d'una banda els esdeveniments culturals descarregats, i de l'altra, de les preferències de l'usuari.
	Aquesta base de dades s'utilitzarà tant des de l'aplicació amb la que l'usuari interactuarà, com des del servei que anirà comprovant si algun esdeveniment es troba en els paràmetres del rang d'interès per descarregar les dades.
	La taula principal 'events' (sic, esdeveniments), s'actualitzarà mitjançant un servei a part de l'aplicació ja que la descarrega pot trigar un temps i és millor realitzar-la en un fil apart d'execució. Aquesta actualització es farà de manera diària de dilluns a divendres, que és quan s'actualitzen les dades al servidor de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya, com hem explicat anteriorment.
	La taula 'Events' (sic, esdeveniments)
	La taula 'events' (sic, esdeveniments) serà la taula que contingui major informació de l'aplicació, si més no, la que utilitza pròpiament les dades descarregades del portal Dades Obertes.
	El camp 'Id' serà l'identificador únic del esdeveniment, i el que es passarà com a paràmetre entre les diferents parts de la aplicació. Aquest conté els diferents atributs de l'esdeveniment com el títol, la data, la descripció i direcció del esdeveniment cultural.
	Els camps 'longitud' i 'latitud' són calculats mitjançant geocodificació a partir de la direcció.
	El camp 'comarca' està pensat per a una futura versió on coexisteixin esdeveniments de diferents comarques escollides (sense ser favorits).
	El camp 'categoria' ens serveix per enllaçar la taula 'events' (sic, esdeveniments), amb la taula 'categoria' i mostrar només els esdeveniments culturals de la categoria de l'interés de l'usuari.
	Per finalitzar, els camps 'favorit' i 'notificat' són camps marcadors, que ens serveixen per saber si estan assenyalats com a favorits o si ja s'han notificat a l'usuari.

	La taula preferències
	La taula preferències serà l'encarregada de enregistrar els camps més importants en referència amb el sistema global de posicionament.
	El camp 'temps', guardarà el temps escollit per l'usuari per tal de que el programa comprovi si hi ha algun esdeveniment proper.
	D'una manera semblant, el camp 'distància' emmagatzema el valor del rang crític màxim dins del qual l'usuari vol ser notificat. Un esdeveniment que excedeixi en distància del rang marcat, no serà notificat.

	La taula comarques
	La taula 'comarques' contindrà el mestre de comarques amb la seva URL associada.
	Aquest mestre de comarques s'ha elaborat comprovant els fitxers disponibles al portal Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya.
	Aquesta taula també incorpora el camp 'descarregar', que indica si aquesta és la comarca de la que l'usuari vol estar informat.

	La taula categories
	La taula categories es un altre mestre de dades. En aquest cas també s'han seleccionat les diferents categories d'un fitxer concret descarregat del portal Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya.
	Aquest mestre es podrà ampliar amb més categories, sempre considerant que aquesta categoria estigui proveïda per el portal de la Generalitat; sinó, no tindrà cap efecte.
	En aquest cas el camp que marca si una categoria és de l'interès de l'usuari es el camp 'interès' i servirà per filtrar els esdeveniments notificables.

	Esquema relacional
	A continuació, mostrem un esquema relacional de les taules mostrades anteriorment.
	Podem veure que la relació tant de comarques com de categories amb la taula 'events' (sic, esdeveniments), es d'1 a N; és a dir, un esdeveniment només pot tenir una comarca i una categoria, però com és lògic, una comarca o una categoria poden tenir més d'un esdeveniment associat.


	Diagrama de classes
	A continuació mostrem el diagrama de classes del projecte.
	Les classes indicades corresponen a les pantalles de l'aplicació (Activities i Fragments) i els seus mètodes són els esdeveniments que es donen en ella, com quan es creen, es visualitzen o es tanquen.
	També es veu la classe 'DBAdapter' que és una classe que s'ha fet per tal de facilitar el treball des de les altres classes amb la base de dades. Aquesta classe implementa els mètodes necessaris per consultar, modificar o extreure informació de les taules que hem definit.
	Una parell de classes que val la pena remarcar són les classes 'MyAdapter' i 'Event'. Aquestes classes s'han implementat per tal de treballar amb registres del tipus 'Event' en els llistats mostrats en l'aplicació. Això permetrà l'ampliació de les dades recollides del portal Dades Obertes i permetrà, per exemple, incorporar més atributs com ara una URL d'una imatge relacionada.
	Les classes 'COServicePos' i 'COServiceDown' són els serveis que treballaran comprovant la posició geogràfica i descarregant les dades.

	Diagrama de seqüència
	El diagrama de seqüència, en el cas que l'usuari no entri a l'aplicació de manera expressa, seria el següent:


	10. Prototipus
	Finalment algunes pantalles mostrades a la part de prototipatge, no s'han arribat a crear. Es deixen en aquest apartat, perquè les funcionalitats descrites es volen implementar amb posterioritat per tal de millorar l'experiència d'ús de l'usuari. Es comentarà més endavant al punt de conclusions.
	Pantalla d'inici
	Aquesta pantalla es mostrarà quan l'usuari seleccioni la icona que tindrà al seu calaix d'aplicacions, o a qualsevol accés directe que tingui creat a un dels seus escriptoris.
	Aquesta és una pantalla que no ha d'aparèixer gaire estona, només mentre es carreguen les dades de la Base de Dades local; per tant s'ha decidit que no és necessari informar a l'usuari del que està fent l'aplicació.

	Pantalla Consulta Esdeveniments
	Aquesta serà una de les pantalles importants de l'aplicació, conjuntament amb la de detall.
	S'aplicaran els consells de disseny establerts per Google i s'utilitzarà la interfície Holo, mostrant tres pestanyes que indicaran en quin punt de l'aplicació es troba l'usuari en tot moment i cap a on pot anar.
	La pantalla de consulta d'esdeveniments mostrarà activada la pestanya Esdeveniments.
	Abaix s'ensenya la capçalera de la llista i els seus camps serviran per a l'ordenació i el filtratge.
	El camp 'tipus' serà un desplegable amb els tipus d'esdeveniments possibles per tal de filtrar la llista, però no influirà a les preferències de l'usuari. Per defecte, seran tots els possibles.
	El camp 'nom de l'esdeveniment' i 'data' serviran per ordenar, de manera ascendent o descendent, la llista. L'ordenació per defecte serà: primer per proximitat en data, i després, alfabètica ascendent.
	Al costat de cada registre de la llista es mostrarà una icona representativa del tipus d'esdeveniment a la que pertany.

	Pantalla Detall Esdeveniment
	La pantalla detall d'esdeveniment detallarà informació de l'esdeveniment: el títol, la data, el lloc i una descripció.
	També es mostrarà un mapa on es situarà un indicatiu que marcarà la direcció on tindrà lloc l'esdeveniment.
	Si es clica en aquest mapa, s'obrirà l'aplicació Maps, traçant la ruta des de la ubicació actual, fins al lloc de de l'esdeveniment.

	Pantalla Preferències
	La pantalla de preferències connectarà l'aplicació amb dos tipus de persistència de dades.
	D'una banda, els camps de 'període de comprovació' i la 'distància' es guardaran mitjançant la utilitat SharedPreferences que ofereix Android.
	Aquesta utilitat serveix per guardar parells camp:valor i ser compartits per diferents aplicacions de manera senzilla.
	Això ens permet utilitzar fàcilment aquestes dades al servei que comprovarà la ubicació.
	Les dades referents als tipus d'esdeveniments desitjats, s'emmagatzemaran a una base de dades local, donat que són dades més complexes per guardar-les en parells camp:valor.

	Pantalla Consulta Notificació
	Aquesta pantalla tindrà lloc fora de l'aplicació, al sistema operatiu.
	Es mostrarà a la barra de notificacions, on l'usuari, en el moment de desplegar-la veurà una icona de notificació i un detall de quin esdeveniment es troba dins el seu rang d'interès.
	Si l'usuari clica a la notificació, s'obrirà directament la pantalla de detall de l'esdeveniment.


	11. Implementació
	En aquest punt s'explicaran els punts de decisió que s'han pres durant el desenvolupament de l'aplicació CulturaOberta.
	Premisses d'implementació
	Usabilitat
	Per tal d'afavorir el ràpid aprenentatge i la usabilitat, s'ha utilitzat un entorn i funcionament conegut. És per això, que l'aplicació funciona amb el mateix tipus de pestanyes que actualment utilitza el propi sistema operatiu Android en les seves pantalles, com ara podrien ser, els llistats d'aplicacions instal·lades, el correu electrònic o per exemple, la navegació entre escriptoris.

	Mínim accés a Internet
	La Generalitat de Catalunya indica al seu portal Dades Obertes, que la actualització de les dades es fa de dilluns a divendres.
	És per això, i donat que el consum de dades depenent de la comarca pot arribar a ser significatiu, que s'ha optat per només descarregar les dades els dies indicats per la Generalitat de Catalunya.
	Hi ha excepcions, com pot ser si no hi ha dades anteriors, o si es volen actualitzar els esdeveniments de forma manual; per exemple, si vaig a una altre comarca i vull descarregar els esdeveniments culturals de la zona.

	Mínim funcionament del sistema de posicionament global
	Per un motiu semblant, encara que una mica diferent, s'ha optat per intentar minimitzar el funcionament del GPS. En aquest cas, la decisió s'ha fet per l'elevat consum de bateria que provoca aquest dispositiu.
	La opció adoptada en aquest cas és la de crear un servei independent del component gràfic de l'aplicació, que es quedi romanent en memòria, com si es tractés d'un servei d'alarma.
	Cada cert temps, establert per l'usuari, comprova si hi ha esdeveniments notificables, és a dir, esdeveniments del tipus assenyalat per l'usuari o bé marcats com a favorits i que tinguin lloc el mateix dia en el qual es troba.
	En cas que cap esdeveniment compleixi les condicions indicades, es procedeix a comprovar la situació geogràfica i la distància als esdeveniments prèviament escollits.

	Adequació del teclat al tipus de dades
	Com una eina de protecció de les dades i al mateix temps de facilitat de cara a l'usuari, s'ha adaptat el teclat al format dels camps dels que s'introduiran dades.
	Aquests camps són 'temps' i 'distància', dins de les opcions de personalització de l'usuari. En els dos casos ens trobem amb un camp de tipus numèric, i per tant, es mostrarà el teclat numèric del telèfon evitant la possibilitat que l'usuari introdueixi cap lletra.
	També s'ha limitat la grandària d'aquests camps, per exemple, el camp de temps s'ha limitat a dos dígits, suficient perquè el consum de bateria donat per les consultes de sistema de posicionament sigui gairebé nul.
	D'altra banda, el camp de distància s'ha limitat a 3 dígits, per tal d'arribar a obtenir un rang de gairebé un kilòmetre a la rodona. Aquest rang assegura que notifiqui de qualsevol esdeveniment al voltant del usuari.


	Implementació de la base de dades
	Per tal d'implementar la base de dades i testejar les consultes s'ha utilitzat l'eina SQLite Database Browser.
	Un cop creada la base de dades a l'aplicatiu, s'incorpora a la carpeta 'Assets' del projecte Android, i mitjançant codi, el programa la incorpora al seu directori de treball.
	Això facilita també, que en noves versions del projecte, indicant que la base de dades que incorpora és d'una versió superior, aquesta es podria actualitzar de forma controlada.

	Implementació de l'aplicació mòbil
	A continuació, veurem d'una manera més detallada la manera en la qual s'ha implementat l'aplicació mòbil, comentant els aspectes més significatius.
	Classes pròpies del projecte
	Seguint les recomanacions de Google, el nom del paquet d'una aplicació Android, ha de ser el domini indicat de forma inversa, per tal de que una mateixa empresa o desenvolupador tingui un únic identificatiu.
	Seguint aquesta recomanació, el paquet de l'aplicació es denominarà edu.uoc.jordioasis.culturaoberta.
	Dins d'aquest paquet, trobem les classes dividides de la següent manera:
	Classes COxxx.java: són les classes que no s'utilitzen pròpiament a l'aplicació, sinó que es tracten dels serveis que s'encarreguen de les notificacions o la descàrrega de dades.
	Classes xxAdapter.java: es tracta de les classes que fan de pont o adaptador, en el cas de DBAdapter fa de pont entre la base de dades i les classes que la fan servir. La classe MyAdapter fa de pont entre les vistes que fan servir llistes i el seu ítem a llistar, en aquest cas correspon amb la classe Event.java
	Classes xxActivity.java: són les classes que implementen una pantalla de l'aplicació, com ara la pantalla principal o la de detall d'activitat.
	Classes Fragment_xxx.java: Es tracta dels fragments que s'incorporen a una activitat, en aquest cas tots tres fragments pertanyen a la activitat principal, MainActivity.java.
	Com a part del projecte també és molt important al desenvolupament Android, el concepte de 'layout'.
	Aquests fitxers son arxius en format XML que mapegen els components definits a les classes JAVA per i fan de pont amb l'entorn gràfic.
	En aquesta imatge podem observar com les classes amb component gràfic tenen el seu corresponent fitxer de mapeig XML.
	Els fitxers mostrats dinsde la carpeta 'values' són fitxers també en format XML que emmagatzemen informació a utilitzar per la aplicació. Un arxiu a destacar d'aquests és el fitxer strings.xml on es guarden parells camp-valor de literals emprats per l'aplicació.
	L'ús d'aquest fitxer, en comptes d'utilitzar cadenes literals directament, facilita que en cas de voler traduir l'aplicació, només s'hauria de modificar aquest fitxer sense haver de compilar l'aplicació un altre cop.
	Per últim, un dels fitxers més importants d'un projecte Android, és el fitxer de manifest.
	En aquest fitxer hi queda reflectida l'estructura de la nostra aplicació. Es defineixen d'una banda els permisos requerits per al correcte funcionament de la nostra aplicació, com poden ser accés a la ubicació, connexió a Internet, etc.
	Aquests permisos apareixeran llistats en el moment d'instal·lar la aplicació en un dispositiu mòbil, per tal d'informar a l'usuari i que tingui la possibilitat d'acceptar o no la instal·lació de l'aplicació.
	A banda dels permisos fets servir per l'aplicació també es defineixen les activitats que la formen, o els serveis. En els dos casos es poden definir filtres Intent que serveixen per fer crides entre activitats o serveis.
	Com últim apunt dins del fitxer manifest, s'ha d'indicar la clau que Google proporciona per tal d'utilitzar la API de Google Maps.
	Aquesta clau, queda definida per la signatura SHA1 amb que signem digitalment la nostra aplicació quan creem el instal·lable .APK.

	Classes pròpies de Google
	Per tal de desenvolupar l'aplicació s'ha fet us de les següents llibreries de la API que Google aporta per Android.
	D'aquestes, destacaríem la llibreria maps.jar que facilita l'us dels mapes i del sistema de posicionament global a l'aplicació.

	Llibreries necessàries
	A més de les llibreries indicades anteriorment, per tal de fer servir l'API de Google Maps, des de la versió 2 d'aquesta requereix de l'us de la llibreria de Google Play, que podem veure aquí com google-play-services_lib
	També s'ha d'indicar al projecte l'ús d'aquesta llibreria de la següent manera.



	12. Funcionament de l'aplicació
	A continuació es mostraran una serie de captures de pantalles de l'aplicació en funcionament, indicant el seu funcionament.
	Accés a l'aplicació
	Un cop instal·lada l'aplicació, es generarà una nova icona al calaix d'aplicacions.
	Accedint, hi arribem a la pantalla principal, que mostra el llistat d'esdeveniments culturals.

	Accions des de la pantalla principal
	Començant des de la pantalla principal, tant si utilitzem un clic als menús de la part superior, com si llisquem el dit de manera lateral sobre el llistat, ens podem moure entre les diferents pestanyes que componen l'aplicació CulturaOberta.
	A la pantalla principal, fent una pulsació llarga a un esdeveniment cultural, el marca com a favorit:
	L'acció de desmarcar  es faria de la mateixa manera, però fent un clic llarg a la pestanya de favorits.
	Si en comptes d'un clic llarg, fem una clic curt a un esdeveniment, ens mostra la finestra de detall:

	Accions a la pestanya de personalització
	A la pestanya de personalització, podem escollir de quin tipus d'esdeveniments culturals volem estar informats, i també de quina comarca ens interessa.
	També podem informar la freqüència d'actualització i la distància de notificació.
	El botó Desar guarda les dades de preferència a la base de dades.
	El botó Forçar Esdeveniments, actualitza la llista d'esdeveniments culturals, sense influir en aquells que poguéssim tenir marcats com a favorits.

	Notificacions
	Una de les parts més importants de l'aplicació és el sistema de notificacions. Aquest, en detectar que hi ha esdeveniments culturals notificables, comprova si la nostra posició geogràfica és dintre del rang establert. En cas de ser cert ens mostrarà una notificació.
	Aquest sistema està programat en forma de servei que continua executant-se encara que la aplicació no estigui oberta.


	13. Conclusions
	El crear un projecte des de l'inici en un entorn desconegut, ha estat una tasca molt dura, sobretot pel que   fa a la inversió de temps que en un principi havia estimat, i el temps que finalment ha estat necessari.  Tot i que havia avaluat el risc que un entorn desconegut em podria causar, aquest ha estat bastant més gran del que havia planificat.
	Un altre dels obstacles amb els que m'he trobat en el procés ha estat la disponibilitat que tenia a accedir a diferents mòbils per fer els diferents test. Vaig començar amb un telèfon mòbil amb la versió mínima d'Android requerida però l'API de Google Maps V2 necessita de mòbils amb suport a les llibreries OpenGL es v2, però com no tenia GPU, no era compatible. Vaig haver de buscar un altre dispositiu, que tot i que tenia GPU, tenia una versió més antiga, i per tant, tampoc em servia.
	Tot això em va crear molta desorientació durant el procés de desenvolupament de l'aplicació, ja tot i que al simulador tot funcionava de manera correcta, quan feia els tests anava d'anar eliminant possibles raons perquè l'aplicació no funcionés. A poc a poc, però vaig anar trobant les respostes i finalment, vaig aconseguir un dispositiu mòbil que sí que tenia tots el requeriments necessaris.
	Una anecdota durant el transcurs del desenvolupament, relacionada en aquesta cerca de dispositiu, ha sigut que quan encara no tenia el dispositiu definitiu, vaig demanar a un amic si podia provar la aplicació al seu aparell mòbil.
	La primera alegria va ser que el mapa es visualitzava per pantalla de manera correcta, però ben aviat va venir el següent tema a tractar, l'esdeveniment el marcava a Kènia.
	Finalment, vaig averiguar que creuant latitut i longitud Catalunya i Kènia són gairebé al mateix lloc.
	Tot i això, al veure que l'aplicació és funcional i, considero, que útil, em motiva a aprofundir en la matèria i a aportar-hi millores en un futur a curt plaç.
	Assoliment objectius
	A nivell de projecte, com a objectiu aconseguit més important, destacaria que s'ha arribat a una aplicació plenament funcional i d'utilitat per a l'usuari final.
	Una de les característiques bàsiques de l'aplicació és la notificació de la proximitat a un punt concret. Hi ha una funció dintre de la classe LocationManager de la API de Google Maps que ha de facilitar aquest funcionament, disparant un esdeveniment en detectar la proximitat. S'ha intentat fer us d'aquesta utilitat no arribant a una solució satisfactòria. Donat això es va buscar una altra solució que fes que l'aplicació mantingués la utilitat i la funcionalitat.
	S'ha aconseguit, segons les proves, una aplicació que no consumeix gaires recursos del sistema i es pot integrar de forma satisfactòria en els aplicatius dels usuaris.

	Variacions del prototipus al disseny final
	Hi ha hagut diverses variacions respecte al prototipus inicial, degudes sobretot a que la manca de coneixements, ha repercutit de manera negativa en el temps.
	Ordenació i filtratge dels esdeveniments: el fet d'assumir d'un inici la poca variació de treballar amb activitats o fragments ha sigut clau a l'hora de poder utilitzar segons quins mètodes o segons quines vistes. Això ha provocat grans inversions de temps i a la vegada falta d'aprofundiment en d'altres àrees com aquesta per poder arribar a oferir aquesta característica.
	Selecció múltiple a comarques i tipus d'esdeveniment: el mínim suport de l'API de Google a llistes multi-selecció ha sigut un altre entrebanc notable. Es va començar una solució però no funcionava del tot correcte, de tota manera s'ha comentat el codi per tal de poder aprofundir en aquella solució.
	Pantalla d'inici: El fet de iniciar la descàrrega en un segon pla de manera asíncrona al fil de la aplicació principal va fer que a priori es descartés aquesta pantalla, però un cop portada a la pràctica, crec que seria una bona implementació sobre tot per el primer cop que s'utilitza l'aplicació.

	Millores plantejades
	En relació amb els punts anteriors, hi ha una serie de millores plantejades de cara a millorar la app CulturaOberta:
	Implementar el filtratge i ordenació d'esdeveniments a les pestanyes d'esdeveniments i de favorits
	Implementar els spinners multi-selecció a la pestanya de preferències
	Implementar la pantalla d'inici
	Incorporar l'us de la funció addProximityAlert de la classe LocationManager d'Android

	Valoració personal
	Com a valoració personal, estic satisfet pel fet de veure la aplicació funcionant de manera satisfactòria en un dispositiu mòbil, a la vegada que és una gran motivació per a continuar treballant en ella.
	El coneixement o quasi el descobriment d'una nova plataforma és una experiència molt enriquidora que crec que em serà d'utilitat a la vida tant personal com professional.
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