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1. Introducció
Tomboy12 és  una  aplicació  d'escriptori  de  codi  obert  per  prendre  notes.  El  seu
objectiu es facilitar la organització de notes i idees de forma ràpida i fàcil. Això ho fa
per exemple utilitzant llibretes per organitzar les notes, enllaçant automàticament
les notes  relacionades per crear una Wikipedia personal,  utilitzant  una interfície
simple  però  que  permet  accedir  ràpidament  a  les  notes  i  oferint  moltes
funcionalitats de forma no intrusiva.  

Tot i que és popular principalment al sistema operatiu Linux, a on és l'aplicació de
notes utilitzada per defecte a alguna de les distribucions més populars, s'han fet
adaptacions  a  altres  sistemes  operatius  i  actualment  compta  amb versions  per
Windows i Mac OS X. Això té molta importància en una aplicació d'aquest tipus ja
que la utilitat augmenta amb la seva disponibilitat als diversos dispositius que tingui
l'usuari.

Amb l'aparició dels terminals mòbils intel·ligents va sorgir la necessitat d'adaptar
aquesta  aplicació  a  aquests  per  mantenir  la  seva  utilitat  i  que  els  usuaris
continuessin poguent accedir a les seves notes a tots els seus dispositius. En el cas
del  sistema  operatiu  Android,  l'any  2008  es  va  començar  a  desenvolupar  un
projecte que es va anomenar Tomdroid3 

Tomdroid és una aplicació ja plenament funcional disponible a Google Play però que
té diverses línies de millora obertes. L'objectiu principal d'aquest projecte ha estat
agafar  una  o  més  millores  i  desenvolupar-les  contribuint  d'aquesta  manera  al
projecte.

1Web  Tomboy.  [En  linia].  https://wiki.gnome.org/Apps/Tomboy [data  de  consulta:  30/09/2013]  Nota:

sembla que està reestructurant-se i hi ha pàgines no disponibles.

2Wikipedia (“Tomboy (software)”). [en línia].  http://es.wikipedia.org/wiki/Tomboy_%28software%29 [data

de consulta: 30/09/2013]

3 LaunchPad de Tomdroid. [En línia]. https://launchpad.net/tomdroid [data de consulta: 25/10/2013]
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1.1 Justificació del projecte
Les  aplicacions  de  notes  han  existit  des  que  es  van  popularitzar  els  primers
ordinadors personals i han traspassat d'aquests als diferents terminals mòbils que
han anat  apareixent  els  darrers  anys (PDA Palm,  amb Windows CE ...).  La seva
utilitat doncs, ha de ser força alta. 

Podem trobar aquest tipus d'aplicació en forma de:

• Aplicacions aïllades: les típiques aplicacions de notes que resten al dispositiu
on es creen. Exemples: TreeDBNotes, 

• Aplicacions client-servidor: aplicacions que sincronitzen les seves dades amb
un  servidor  que  permet  disposar  d'elles  a  altres  dispositius.  Exemples:
Evernote o Google Keep.

• Aplicació web: disponibles des de qualsevol terminal amb un navegador.

• Aplicacions  amb  altres  funcionalitats  com correu  electrònic,  calendari  ...:
Exemples d'aquestes serien Microsoft Outlook o Evolution.

Aquestes  fronteres  sovint  són  difuses  amb un  exemple  clar  com Evernote  amb
clients per Windows, Android i iOS que sincronitzen les seves dades als servidors de
la companyia però també accessible a través d'un navegador. Google Keep és un
altre exemple d'aquest fet.

Tenim doncs una oferta variada que cobreix les funcionalitats que ofereix Tomboy
disponibles per diversos dispositius. A més algunes d'aquestes aplicacions o bé són
completament gratuïtes o ofereixen moltes de les seves funcionalitats sense cap
cost per l'usuari. Llavors, quins avantatges ofereix Tomboy per continuar amb el seu
desenvolupament?

Tant  Tomboy  com  de  la  seva  versió  per  Android  Tomdroid  són  iniciatives  de
programari lliure de codi obert llicenciades sota la GNU LGPL v34 i la GNU GPL v35

respectivament.  Això  fa  que  qualsevol  desenvolupador  pugui  contribuir  al  seu
desenvolupament i afegir funcionalitats i correccions. Aquest fet dóna unes certes
garanties  de  que  el  seu  desenvolupament  pot  continuar  en  un  futur  millorant
l'aplicació  i  fent  que  els  usuaris  puguin  disposar  gratuïtament  d'aquesta.  Les
aplicacions gratuites  propietàries  sempre poden desaparèixer  o  passar  a  ser  de
pagament. Recents experiències com la desaparició de Google Reader demostren
això és així fins i tot si són molt utilitzades.

Un altre motiu per contribuir al seu desenvolupament es troba a la seguretat de les
dades  personals.  Tot  i  que  Tomboy/Tomdroid  no  incorporen  mecanismes
d'encriptació  de  les  dades  introduirdes,  és  l'usuari  qui  escull  la  localització
d'aquestes dades pel que aquesta seguretat sempre es troba a les seves mans.

Finalment,  considero  una  bona  experiència  com a  projecte  de  final  de  carrera,
aprendre d'un projecte ja iniciat com és el cas de Tomdroid i  poder-hi  contribuir
utilitzant eines d'enginyeria de projectes com les aplicacions de control de versions
Bazaar o els gestor de bugs Launchpad utilitzats al projecte Tomdroid entre d'altres
També penso que és una bona experiència des del punt de vista laboral ja que la

4 Wikipedia  (“GNU  Lesser  General  Public  License”).  [en  línia].

http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License [data de consulta: 06/01/2014]

5 Wikipedia  (“GNU  General  Public  License”).  [en  línia].

http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License [data de consulta: 06/01/2014]
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majoria de projectes en els que es participa habitualment son més de manteniment
que de desenvolupament.

2. Objectius i resultats esperats
El projecte que es presenta en aquest document implica realitzar un conjunt de
millores  sobre  una  aplicació  per  la  plataforma  Android.  L'aplicació  s'està
desenvolupant dintre d'un projecte de codi obert pel que es pot participar sense cap
tipus de problema.

Els objectius a assolir seran els següents:

• Desenvolupar diverses millores de les que hi ha proposades a la pàgina del
projecte  https://blueprints.launchpad.net/tomdroid tenint  en  compte  el
temps disponible en aquest projecte,

• Anàlisi  del  codi  de l'aplicació:  En tractar-se d'una  aplicació ja llençada al
mercat i disponible a la botiga d'aplicacions Google Play, s'ha de procurar
reutilitzar  tot  el  codi  disponible  procurant  no  introduir-hi  errors  a  les
funcionalitats actuals.

• Les modificacions a la interfície han de tenir en compte que es tracta  d'una
aplicació per telèfons mòbils pel que ha de ser usable pensant en aquests
tipus de dispositius.

• Les modificacions a la interfície que es facin han de procurar respectar el
disseny actual per no provocar rebuig als usuaris actuals.

• Es mirarà de pujar les millores realitzades al repositori de codi del projecte i
es provara de contactar amb els responsables per veure si es poden incloure
a les versions que s'estan desenvolupant o a versions futures.

• S'estudiaran la implantació d'una eina que envii informes amb els errors que
es  troben  els  usuaris  per  poder  donar  resposta  proactiva  a  aquests
problemes.

• Des del punt de vista personal, els objectius son aprendre a desenvolupar
aplicacions per la plataforma Android utilitzant les eines necessàries.

Autor: Jose Luis del Rio Rubio Pàgina | 8
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3. Descripció de les funcionalitats a desenvolupar
En el moment d'iniciar el projecte hi havia 11 millores registrades a la pàgina del
projecte. D'aquestes 11 s'ha agafat les següents:

• Creació  d'un  widget  per  mostrar  les  notes  a  l'escriptori:
https://blueprints.launchpad.net/tomdroid/+spec/ability-to-stick-notes 

• Possibilitat  de  marcar  notes  a  l'inici  de  la  llista:
https://blueprints.launchpad.net/tomdroid/+spec/ability-to-stick-notes 

Per  seleccionar  aquestes  millores  s'ha  tingut  en  compte  que  no  es  trobessin
assignades perque puguin ser útils en un futur.

Un  cop  desenvolupades,  l'aplicació  ha  de  ser  capaç  de  realitzar  les  següents
tasques.

1. Publicar un widget a l'escriptori del sistema Android.

2. El widget haurà de presentar un interfície de Tomdroid reduïda amb la que es
pugui:

1. Veure les primeres notes ordenades

2. Veure la nota completa

3. Crear una nota

4. Crea una nota basada en una plantilla

3. Dintre de l'aplicació Tomdroid,  es podrà marcar  una nota perquè quedi  a
l'inici de la llista.

A  més  d'aquestes  millores  també  s'analitzarà  una  manera  de  rebre  feedback
automàtic  dels  errors  que  genera  l'aplicació  que  permeti  obtenir  informació  i
millorar l'aplicació.

3.1 Exclusions i limitacions del projecte
Tot i la seva curta vida, Android és un sistema operatiu que ja té diverses versions
llençades al mercat. Pel desenvolupament del projecte s'utilitzarà la versió 4.0.

Queden fora de l'abast:

• Verificar el funcionament d'una aplicació en altres versions d'Android tot i
que se suposa el funcionament en versions superiors.

• L'adaptació de la interfície de l'aplicació per a tauletes. Només s'estudiarà la
usabilitat per a terminals mòbils de pantalles entre 3 i 4 polsades.
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4. Calendari del projecte
Per a realitzar la planificació s'ha definit una dedicació mitja de 15 hores setmanals
que amb les 14 setmanes que queden per a l'entrega del projecte donen 210 hores
disponibles per al projecte. Degut a la incertesa de certs aspectes com fins a on es
podran aprofitar les funcionalitats que ofereix Tomdroid i la dificultat d'aprendre a
programar sota la plataforma Android he deixat una bossa d'hores per cobrir alguns
endarreriments.

El següent quadre presenta la divisió en tasques del projecte, les fites definides i  la
seva planificació.

Tasques Durada Finalització
prevista

 1 Instal·lació entorn de desenvolupament 4h dissabte 05/10/13

 2 Anàlisi funcional 16h diumenge 13/10/13

 2.1 Descripció del funcionament 4h

 2.2 Disseny de la interfície d'usuari 12h

 3 Disseny tècnic 26h dissabte 26/10/13

 3.1 Anàlisi del codi existent 15h

 3.2 Diagrama de classes 6h

 3.3 Prototip aplicació 5h

Fita PAC 2 dimarts 29/10/13

 4 Implementació 60h Dijous 21/11/13

 4.1 Codificació 40h

 4.2 Proves 20h

 5 Fita PAC 3 dimarts 10/12/13

 6 Documentació 30h Dissabte 7/12/13

 6.1 Memòria 20h

 6.2 Presentació 10h

 7 Fita lliurament definitiu dimecres 08/01/14

Total hores dedicades: 136h

Observacions

La memòria s'anirà realitzant a mesura que avanci el projecte de manera que es
tracta d'una tasca que es realitza durant tot el projecte. Tot i això s'han deixat uns
dies  entre  la  finalització  de  la  implementació  de  l'aplicació  per  Android  per
repassar-la i fer correccions

La resta de tasques, en principi es realitzaran de forma seqüencial. 

Es defineixen les següents fites intermitges:

Autor: Jose Luis del Rio Rubio Pàgina | 10
Consultor: Jordi Ceballos Villach



PFC – Tomdroid 08/01/2014

1. PAC 2: Es lliurarà l'anàlisi funcional amb el disseny tècnic i un prototip de
l'aplicació havent analitzat el codi existent.

2. PAC  3:  Es  lliurarà  la  versió  definitiva  de  l'aplicació  Android,  També
s'entregarà part de la memòria del projecte per poder ser valorada i realitzar
comentaris i correccions.
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5. Recursos i infraestructura
Per  a  desenvolupar  i  implementar  el  projecte  es  prepara  un  entorn  de  treball
composat pels elements que es mostre al següent esquema:

El servidor web privat de Bugsense reb els informes d'errors tant des de l'emulador
d'Android a la fase de desenvolupament com al terminal durant la fase de proves.

Per tal  de realitzar el desenvolupament he disposat d'un ordinador portàtil  i  per
realitzar les proves finals amb un telèfon mòbil Android.

5.1 Recursos hardware
A  continuació  es  detallen  les  característiques  tècniques  dels  elements  que
intervenen al sistema:

Component Característiques tècniques Funció

Portàtil de 
desenvolupament

CPU: Intel Core 2 Duo T7500 2.20 
GHz
Memòria: 4 Gb RAM
Sistema operatiu: Ubuntu 13.10 64
bits 

• Disseny i 
desenvolupament 
de l’aplicació 

• Redacció de la 
memòria i la 
presentació

• Gravació del video 
de presentació

Portàtil de 
desenvolupament

CPU: Intel Core 2 Duo T7500 2.20 
GHz
Memòria: 4 Gb RAM
Sistema operatiu: Windows XP 32 
bits (màquina virtual executada a 
l'anterior màquina)

• Creació de part 
dels diagrames de 
la memòria.

Telèfon mòbil Sony Xperia U
CPU:

• Proves
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Component Característiques tècniques Funció

Memòria: 512 MB RAM
Sistema operatiu: Android 4.0.4 
(Ice Cream Sandwich)
Pantalla: 854 x 480 píxeles (3.5 
posades)
Connexió 3G / Wifi

Servidor web 
privat

Servidors del proveïdor Bugsense 
amb característiques 
desconegudes.

• Revisió d'errors de 
l'aplicació

5.2 Recursos software durant el desenvolupament
Programari utilitzat duran el desenvolupament:

Programari 
Desenvolupament

Funció

Eclipse IDE Entorn de desenvolupament per a l’aplicació 
mòbil (JAVA) 
http://www.eclipse.org/downloads/ 

Android SDK SDK que habilita l’accés a les característiques 
pròpies dels dispositius Android 
(JAVA) 
http://developer.android.com/sdk/index.html 

Plugin ADT Plugin per a l’entorn de desenvolupament 
Eclipse que permet l’ús d’un emulador 
de terminal, entre altres característiques 
http://developer.android.com/sdk/installing/instal
ling-adt.html 

Plugin UMLet Plugin per a l'entorn de desenvolupament 
Eclipse que permet crear diagrames UML
http://www.umlet.com/ 

Git Plugin per a l'entorn de desenvolupament 
Eclipse que permet crear un repositori local de 
control de versions per controlar els canvis que 
es realitzin al codi

Bazaar Sistema de control de versions per descarregar 
les diferents versions de Tomdroid
https://wiki.linuxfoundation.org/en/Bazaar 

LibreOffice 4.1
• Writer Eina ofimàtica per a la redacció dels documents

http://es.libreoffice.org/ 

Microsoft Office 2007
• Microsoft Visio Eina ofimàtica per a la creació de diagrames de 

xarxa
http://office.microsoft.com/es-es/try/ 

Evince Eina ofimàtica per visualitzar arxius pdf
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Programari 
Desenvolupament

Funció

Kazam Eina ofimàtica per captura de videos a 
l'escriptori
https://launchpad.net/kazam 

Beyond Compare Eina per comparar diferències entre fitxers i/o 
carpetes senceres. Utilitzada per veure canvis 
entre versions i revisar les modificacions 
realitzades,
http://www.scootersoftware.com/ 
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6. Tecnologies a aplicar
Les millores introduïdes en el projecte es centren completament al mòbil. Tomdroid
disposa d'una funcionalitat per sincronitzar les notes a targetes de memoria i en el
passat a disposat  de sincronització mitjançant el  núvol  però actualment no està
disponible.  De  igual  forma,  aquestes  funcionalitats  queden  fora  de  l'abast  del
projecte. 

6.1 Tecnologies mòbils
Tomdroid és una aplicació mòbil pel sistema operatiu Android desenvolupada amb el
llenguatge JAVA. Aquest llenguatge ofereix molts beneficis com són:

• programació orientada a objectes

• permet  programar  aplicacions  seguint  una  arquitectura  model-vista-
controlador  de  tres  capes  per  facilitar  el  manteniment  posterior  (baix
acoblament entre classes, alta cohessió, etc.)

• gran  quantitat  de  llibreries  de  codi  existents  que  es  poden  utilitzar  als
projectes

El  projecte  inclou  l'ús  de  la  llibreria  ACRA6 que  facilita  l'enviament  d'informes
d'errors  de  forma  automàtica  des  de  qualsevol  terminal  amb  l'aplicació  cap  a
diversos  destins.  Això  és  possible  sempre  que  el  terminal  tingui  habilitada  la
connexió a internet. Entre els possibles destins es troba el correu o serveis web que
agreguen els informes i permeten explotar-los de forma fàcil. Un exemple d'aquests
és el que s'ha escollit per fer proves: Bugsense.

6.2 Tecnologies de comunicacions
L'enviament dels informes amb els errors depen de que el terminal tingui habilitada
la connexió a internet, sigui mitjançant una connexió 3G o Wifi. L'ús dels protocols
de comunicació corre del compte de la llibreria ACRA i no cal preocupar-se.

6 ACRA. [en línia] http://acra.ch/ [data de consulta: 10/12/2013]
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7. Riscos del projecte
Durant  el  desenvolupament del  projecte s'ha tingut en compte la possibilitat  de que haguessin  aparegut  certs inconvenients deguts a la
naturalesa del projecte i de l'experiència (o la manca d'aquesta) en aquest tipus de projecte. A continuació identifico els riscos que identifico
com a principals i les accions possibles per a  limitar-los:

Risc Probabilitat 
d'aparició

Impacte Gestió

Aprenentatge de la plataforma Android per 
desenvolupar aplicacions sense experiència  
prèvia en la programació per mòbils i la creació de
widgets,

Mitja Mitjà • S'utilitzaran les eines que ofereix Google per defecte i es
cercaran exemples d'aplicacions amb interfícies similars.

• S'evitarà  crear  pantalles  complexes  primant  la
simplicitat.

• M'estic  documentant  amb  un  llibre  que  explica  la
programació per Android amb exemples.

Planificació incorrecta Mitja Alt • He deixat una bossa 74 hores per si em costa més del 
previst implementar certes parts de l'aplicació.

Problemes fent proves amb diferents terminals 
Android que el tenen instal·lat

Alta Mitjà • Limitar les proves a l'emulador Android i al mòbil propi.

Desconeixement  del  codi  de l'aplicació  Tomdroid
pel que no es coneix a priori les funcionalitats que
es podran aprofitar  i  per tant la complexitat  del
Widget.

Inevitable Mitjà • Realitzar un anàlisi previ del codi per detectar a la fase
inicial del projecte les subtasques a realitzar i limitar o
ampliar les funcionalitats del projecte.

• En cas de ser necessari, ampliar o limitar al Widget les
funcionalitats incloses al projecte.
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8. Anàlisi funcional 
En aquest apartat  s'especificaran els requeriments funcionals i  no funcionals del
sistema que juntament amb un diagrama de casos d'ús donaran una visió completa
de les millores que es volen aconseguir amb aquest projecte.

8.1 Requeriments funcionals 
Les millores  que introduirà  aquest  projecte  a  l'aplicació  Tomdroid  es  centren  en
l'accés  a  les  funcionalitats  principals  des  de  l'escriptori  del  dispositiu  mòbil.
Depenent del temps disponible i d'acord amb el consultor, s'estudiarà la possibilitat
d'afegir alguna millora més, corregir algun bug.

Els requeriments d'aquestes millores son:

• Donar accés a les principals funcionalitats des de l'escriptori Android

◦ Visualitzar les notes amb l'ordre seleccionat a la configuració podent fer
avançar la llista per visualitzar-les totes

◦ Visualitzar una nota de la llista

◦ Afegir una nova nota en blanc

◦ Afegir notes basant-se en una plantilla

• Afegir  un  mecanisme  per  reportar  automàticament  els  errors  que  es
produeixen en els dispositius i monitoritzar-los. 

• Altres requeriments a donar resposta en funció del temps disponible 

• Afegir la capacitat per marcar notes perquè sempre apareguin a l'inici
de la llista 

• Fer un altre versió del widget amb la visualització de notes o només
amb les opcions de creació

• Revisar alguns bugs actuals de l'aplicació

8.2 Requeriments no funcionals
Els dispositius mòbils tenen unes característiques pròpies diferents dels ordinadors
d'escriptori  que  principalment  podem  resumir en  una  pantalla  de  mides  més
reduïdes i  l'ús de les mans per interactuar amb el  programari.  A més,  els seus
usuaris no estan habituats a rebre un entrenament o llegir manuals. 

Un altre punt a tenir en compte és que aquest projecte principalment tractarà de
crear un accés des de l'escriptori que no podrà ocupar sinó un part d'aquest el que
encara redueix més l'espai disponible.

El  fet  de  desenvolupar  per  la  plataforma  Android  també  té  incidència  en  els
requeriments degut a l'anomenada “fragmentació” d'aquesta plataforma havent un
parc de mòbils en ús amb versions molt diferents que provoquen que les versions
més antigues no tinguin disponibles certes funcionalitats.

Basar-se en un projecte de codi obert col·laboratiu té uns altres condicionants com
són  el  cert  deure  de  reutilitzar  el  codi  actualment  disponible  respectant  les
funcionalitats  actuals  i  el  roadmap  del  projecte,  procurar  adaptar  l'estil  de
codificació  al  que s'hagi  seguit  en el  projecte  per  facilitar  la  seva continuïtat  o
documentar aquest codi en anglès.

En conseqüència, s'hauran de tenir en compte els següents requeriments:
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• la interfície ha d'ocupar una part de l'escriptori que no pot superar el 50-70%

• ha de facilitar al màxim el seu ús amb botons suficientment grans per no
cometre errades seleccionant amb els dits

• ha d'explicar-se  per sí mateixa a l'usuari

• es basarà en la versió 4.0 de la plataforma Android el suficientment estesa
actualment per no deixar fora a molts mòbils

• es documentarà el codi en anglès 

8.3 Funcionalitats del sistema
Donats  els  requeriments  descrits  anteriorment  a  continuació  es  descriuen  més
concretament.

8.3.1 Widget d'escriptori
Un  widget  d'escriptori  és  una  petita  aplicació  que  permet  donar  fàcil  accés  a
funcions freqüentment utilitzades d'una forma molt visual. La plataforma Android
facilita  la creació  d'aquest  tipus  de  peces de  programari  que dona resposta  als
principals requeriments.

El widget haurà de permetre les següents operacions:

• Visualitzar les notes com una llista en el mateix ordre que apareguin a la
pròpia aplicació seguint la configuració seleccionada per l'usuari. Les notes
es mostraran com una llista amb el títol de cada nota. El número de notes
que es veuran inicialment dependrà de la longitud dels títols.

• Es podran veure la resta de notes fent lliscar amb el dit la llista de notes

• Barra de botons a sobre de la llista de notes que permetrà

◦ Crear una nova nota utilitzant la plantilla per defecte

◦ Afegir una nova nota basada en una plantilla de llista

• Visualitzar  una  nota:  prement  a  sobre  del  títol  d'una  nota  lleugerament
l'aplicació s'ha d'obrir directament la nota en mode visualització per poder
llegir-la.

• Editar  una  nota:  prement  a  sobre  del  títol  d'una  nota  uns  segons  (3-5)
l'aplicació  s'ha  d'obrir  directament  a  la  nota  en  mode  edició  per  poder
editar-la.

• Configuració  del  widget:  El  widget  es  podrà  configurar  definint  entre  les
opcions:

◦ Canviar  la  mida  del  widget  per  adequar-la  a  la  de  l'escriptori.  La
plataforma Android incorpora la possibilitat de modificar la grandària del
widget tenint en compte la seva configuració i l'espai disponible a cada
escriptori. 

◦ Mostrar al llistat de notes amb els títols (per defecte) o títol i primeres
paraules de la nota. El tipus de lletra es farà mes petit en el segon cas. 

◦ Afegir un o dos botons per crear notes basades en plantilles que escollirà
l'usuari d'un seguit de les plantilles disponibles.

Aquesta millora es troba registrada al blueprint “notes-widget”
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8.3.2 Notes marcades
Dintre de la pròpia aplicació s'introduirà la capacitat de marcar una nota perquè
aparegui  ancorada a l'inici  de la llista.  Aquesta opció ja es troba a les versions
d'escriptori. A la versió de Tomdroid, apareixerà a la llista de notes marcant a sobre
d'una nota  durant  uns segons.  Actualment  aquesta acció  fa aparèixer  un  menú
contextual  amb diverses opcions a on s'inclourà aquesta.  En cas d'haver-hi  més
d'una  nota  ancorada,  l'ordre  relatiu  entre  diverses  notes  marcades  serà  el  que
indiqui la configuració.

Aquesta millora es troba registrada al blueprint “ability-to-stick-notes”

8.3.3 Enviament automàtic d'errors i monitorització
Una de les recomanacions per desenvolupadors d'aplicacions mòbils a Android per
augmentar la qualitat de les aplicacions millorant la estabilitat i eliminant errors és
capacitar  la  nostra  aplicació  per  enviar  informes  automàtics  dels  errors  que  es
produeixin i trobar una solució per analitzar aquesta informació de manera fàcil7.
Donat que Tomdroid és un projecte lliure de codi obert, la solució també hauria de
ser-ho i no provocar despeses a la comunitat de desenvolupadors.

8.4 Usuaris del sistema
Mirant Tomboy com una aplicació multi-plataforma per prendre notes es podrien
definir  diversos  tipus  d'usuaris  ja  que  no  a  totes  les  versions  trobem totes  les
funcionalitats.  Aquest  projecte  però  es  centra  en  la  versió  per  Android  i  es
restringeix  a  les  millores  que  s'introduiran.  Per  tant  es  tindran  en  compte  els
següents actors:

1. Usuari Tomdroid:  que realitza totes les accions a l'aplicació i al widget

2. Usuari desenvolupador: que podrà accedir als informes d'errors

8.5 Casos d’ús
A partir de la identificació dels actors i de les funcionalitats indicades al punt  8.3,
podem recollir els següent diagrama de casos d'ús. 

7De  l'article  “Improving  App  Quality  After  Launch”

http://developer.android.com/distribute/googleplay/strategies/app-quality.html#listen 
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Totes les accions les provoca l'usuari i per tant és actor únic pel que fa a l'ús de
l'aplicació i  el  widget.  En afegir l'enviament automàtic  d'errors,  un altre  sistema
s'afegeix al  diagrama. Es tracta del  portal  web Bugsense al  que es dirigiran els
informes d'errors i al que els usuaris desenvolupadors que tinguin accés a la compte
de l'aplicació podran accedir per veure les dades dels informes i analitzar-les.

A continuació es descriuran els casos d'ús de forma individualitzada, per a conèixer
les seves implicacions i funcionament.

8.5.1 Descripció cas d'ús [CU00] Configuració widget
Identificador: CU00

Nom: Configurar widget

Resum: Cas representa com es pot configurar el widget.

Actors: Usuari Tomdroid
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Precondicions: • El widget és a l'escriptori

Postcondicions: • Canvi en l'ordenació de notes
• Botó afegit

Flux normal:  1. Es  prem  a  sobre  del  botó  de  configurar  widget
(una roda dentada)

 2. Es mostra un menú amb diferents opcions
 1. Mostrar notes per

 1. Títol
 2. Títol i primeres paraules de la nota

 2. Afegir  botó al  widget:  Permetrà afegir  botons
depenent del tamany del widget dels següents
tipus.  En  aquesta  versió  només  es  podran
afegir un tipus de botons
 1. Nova nota basada en una plantilla

Fluxos alternatius: Cap

Inclusions: [CU05] Informe d'errors

Extensions Cap

8.5.2 Descripció cas d'ús [CU01] Afegir nota
Identificador: CU01

Nom: Afegir nota

Resum: Cas que representa com es pot afegir una nota des de
l'escriptori

Actors: Usuari Tomdroid

Precondicions: • El widget és a l'escriptori

Postcondicions: Cap

Flux normal: 1. Es prem a sobre del botó de crear una nova nota
2. Es mostra l'aplicació oberta a la pantalla de nova

nota.

Fluxos alternatius: Cap

Inclusions: [CU05] Informe d'errors

Extensions [CU02] Afegir nota basada en plantilla

8.5.3 Descripció cas d'ús [CU02] Afegir nota basada en una plantilla
Identificador: CU02

Nom: Afegir nota basada en una plantilla

Resum: Cas que representa com es pot afegir una nota des de
l'escriptori basada en una plantilla

Actors: Usuari Tomdroid

Precondicions: • El widget és a l'escriptori

Postcondicions: Cap
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Flux normal: 1. Es prem a sobre del botó de crear una nova nota
2. Es mostra l'aplicació oberta a la pantalla de nova

nota basada en una plantilla

Fluxos alternatius: Cap

Inclusions: [CU05] Informe d'errors

Extensions Cap

8.5.4 Descripció cas d'ús [CU03] Visualitzar llista de notes

Identificador: CU03

Nom: Visualitzar llista de notes

Resum: Es veuen les notes a l'escriptori en el mateix ordre que a
l'aplicació

Actors: Usuari Tomdroid

Precondicions: • El widget és a l'escriptori

Postcondicions: Cap

Flux normal: 1. Es mostren les primeres notes a l'escriptori en el
mateix ordre que a l'aplicació

2. Amb el dit es pot desplaçar la llista de notes per
veure-les totes

3. Prement a sobre d'una nota durant un segon
4. S'obre la nota en mode vista

Fluxos alternatius: 4b. si es fa durant 3-5 segons, s'obre la nota en mode
edició

Inclusions: [CU05] Informe d'errors

Extensions Cap

8.5.5 Descripció cas d'ús [CU04] Marcar notes principals
Identificador: CU04

Nom: Marcar notes principals

Resum: Marcar les notes principals perquè surtin al principi de la
llista

Actors: Usuari Tomdroid

Precondicions: • L'usuari  es troba a dins de Tomdroid al llistat de
notes

Postcondicions: • La nota queda al capdavant de la llista de notes. 
• En cas d'haver-hi més d'una nota marcada entre

elles es respecta l'ordre configurat per la resta.

Flux normal: 1. Es prem a sobre d'una nota duran 3-5 segons.
2. S'obre un menú amb la opció de marcar la nota

com a important. 
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Fluxos alternatius: Cap

Inclusions: [CU05] Informe d'errors

Extensions Cap

8.5.6 Descripció cas d'ús [CU05] Informe d'errors
Identificador: CU05

Nom: Informe d'errors

Resum: En cas de produir-se errors dins de l'aplicació s'envia un
informe de l'error

Actors: Cap

Precondicions: • L'usuari es troba a dins de Tomdroid o manipulant
el widget i es produeix un error

Postcondicions: • S'envia un informe amb dades sobre l'error.

Flux normal: 1. Es produeix un error a l'aplicació
2. S'informa a l'usuari de l'error i se li demana si el

vol comunicar
3. En cas afirmatiu, s'envia informació sobre l'error

Fluxos alternatius: Cap

Inclusions: Cap

Extensions Cap
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9. Disseny tècnic
L'arquitectura general del projecte Tomboy es el d'una aplicació d'escriptori corrent
a on tant les dades com la lògica i la presentació es troben al mateix dispositiu. El
fet de que els usuaris potencials disposen avui dia de diversos dispositius i que una
aplicació de notes és més útil quan més accessibles són aquestes, va provocar la
necessitat  de  crear  un  sistema  de  sincronització  Client-Servidor  en  forma  de
complement del programa. Tomdroid, en tant que adaptació de 

Aquest  projecte  però  es  centra  en  realitzar  algunes  millores  la  part  central  de
l'aplicació pel que només es parlarà de l'aplicació com una aplicació mòbil.

Tomdroid  té  la  mateixa  arquitectura  de  dades  que  Tomboy  en  ser  l'adaptació
d'aquest al sistema operatiu Android.

9.1 Arquitectura lògica
Com s'ha indicat a la introducció,  Tomdroid és una aplicació clàssica d'escriptori
adaptada a terminals mòbils. En tractar-se d'un projecte de codi obert col·laboratiu
amb  llicència  GNU  General  Public  License (GNU  PL),  les  millores  que  es  volen
introduir segueixen el disseny realitzat pels autors de Tomdroid. També segueixen
les bones pràctiques suggerides per Google en el disseny d'aplicacions per Android.
El codi d'Android es troba alliberat parcialment sota la llicència Apache 2.0 i la GNU
GPL 2.

9.1.1 Arquitectura de la plataforma Android
Android és un entorn de programari dissenyat per dispositius mòbils amb pantalla
tàctil. Inicialment va ser desenvolupat per l'empresa Android, Inc. que al 2005 va
ser  comprada  per  Google.  Posteriorment  Google  va  fundar  la  Open  Handset
Alliance,  consorci  de  més  de 80 empreses  del  sector  de  les  telecomunicacions,
hardware  i   software,  que  continua  amb el  desenvolupament  d'Android  amb el
lideratge de Google. 

Android es compon de:

• Un sistema operatiu (SO) basat en el nucli de Linux que inclou  drivers pels
diferents components de maquinari (WiFi, Bluetooh, GPS, telefonia ...)

• Llibreries de codi (WebKit, base de dades SQLite, gràfics 2D i 3D amb SGL i
OpenGL ES ..)

• Un framework per construir altres aplicacions

• La màquina virtual Dalvik que juntament amb llibreries Java bàsiques formen
l'entorn d'execució d'aplicacions 

• Un conjunt d'aplicacions pròpies. 
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Mentre que els components del SO estan escrits en C o C++, i  que és possible
escriure  aplicacions  en  aquests  llenguatges,  les  aplicacions  d'usuari  s'escriuen
majoritàriament en Java (també les incloses al SO) utilitzant el Android software
development  kit  (SDK)  que  es  proporciona  juntament  amb  l'entorn  de
desenvolupament lliure Eclipse. Aquestes aplicacions es compilen creant fitxers de
Java byte codes i després es tradueixen en un altre tipus d'arxiu anomenat dex,
preparats per executar-se a la màquina virtual Dalvik. Aquesta màquina virtual és
una versió optimitzada per necessitar menys memòria adaptant-se als dispositius
mòbils.

Un tema important a tenir en compte son les diferents versions que han anat sortint
d'Android al mercat i el problema de fragmentació que provoca. La versió número
disset és la darrera que ha sortit amb la denominació “Android 4.2 Jelly Bean” (API
nivell  17).  Cada  versió  ha  incorporat  nous  elements  per  afegir  funcionalitats  i
adaptar-se a nous dispositius  com les tauletes.  Aquesta cascada de versions ha
provocat que una mateixa aplicació es pugui trobar instal·lada en dispositius que no
tinguin totes les funcionalitats per les que es va pensar l'aplicació.  Pel  que fa a
aquest projecte les versions clau son:

• Android 1.5 Cupcake (API nivell 3): Introdueix el suport als widgets.

• Android 3.0 Honeycomb (API  nivell  11):  Els  widgets  poden mostrar  llistes
d'elements.

• Android  3.1  Honeycomb  (API  nivell  12):  Els  usuaris  poden  modificar  el
tamany dels widgets.

• Android 4.0 Ice Cream Sandwich (API nivell 14): Els widgets autoajusten els
seus marges per millorar l'alineació amb altres elements de la pantalla.

• Android  4.1  Jelly  Bean  (API  nivell  16):  Els  widgets  tenen  capacitat  per
redibuixar-se tenint en compte els altres elements de la pantalla.

Tenint en compte que un dels objectius del projecte és mostrar a l'escriptori la llista
de notes, la versió mínima hauria de ser la 3.0. En contra d'aquesta opció es troba
el fet de que un dels objectius de tota aplicació és poder-se executar a la major
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quantitat de dispositius possibles. Aquest fet es veu reforçat en la il·lustració 4 en la
que es pot veure com a data del 2 de març de 2013 la versió 3.0 Honeycomb no
arribava al 50% dels dispositius actius.

Finalment s'ha decidit per utilitzar la versió 4 per poder utilitzar les millores pel que
fa als widgets. A més, donada la ràpida implantació de les versions, tal i com es pot
veure al gràfic i el temps en que pot trigar en integrar-se les millores a la branca
estable de desenvolupament, fa que aquest fet no sigui tant greu.

Els  principals  elements  dels  que  es  composa  una  aplicació  Android  són  els
següents:

• Fitxer  de  configuració  AndroidManifert.xml:  Conté  la  configuració  de
l'aplicació  definida  com  les  relacions  entre  els  components  que  donen
resposta a accions dels usuaris o a events del sistema i quines accions o
events respon cada component (IntentFilter). També conté altres paràmetres
de configuració com els permisos.

• Intencions (Intents): petició per resoldre una necessitat que es pot realitzar
dintre de la pròpia aplicació o en un altre. Per exemple pot ser “veure una
nota”, “crear una nova nota”, etc.

• Activitats:  Component  que  representa  generalment  una  pantalla  de  la
interfície d'usuari i que conté tota la lògica amb les accions que es poden
realitzar dintre d'aquesta incloen la creació i la seva destrucció. Les tasques
realitzades als seus mètodes han de tenir una execució de durada curta.

• Serveis: Component que conté la lògica de tasques de llarga durada i que es
poden arrencar sota demanda.

• BroadcastReceiver:  Component  pensat  per  respondre  a  events.  Els  seus
mètodes han de tenir una durada curta.
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• ContentProvider: Component pensat per exposar dades de l'aplicació a altres
aplicacions o a components com activitats o serveis de la pròpia aplicació.

• Recursos

◦ imatges: totes les imatges que es mostren dintre de l'aplicació en forma
de icones,  butons,  etc  es  troben contingudes  a  les diferents  carpetes
“drawable”. 

◦ disseny  estàtic  de  pantalles:  els  dissenys  en  format  xml  de  tota  la
interfície d'usuari es troba continguda a les carpetes “layout”.

◦ textos multiidioma: els textos que es mostren en l'aplicació es troben
continguts en les carpetes “values”.

9.1.2 Arquitectura de l'aplicació Tomdroid
Al moment en que s'inicia el projecte hi ha una versió estable 0.6.1 descarregable
des de la botiga Google Play. Es tracta però d'una versió amb moltes mancances ja
que només permet llegir notes. Hi ha una branca beta que incorpora entre d'altres
la creació i edició de notes. Pel desenvolupament de les millores que incorporarà
aquest projecte s'ha agafat la versió 0.7.3.

L'arquitectura de l'aplicació pel que fa al codi es pot dividir en tres blocs:

• Interfície  d'usuari:  Conté  les  activitats.  També  incorpora  un  paquet  pel
widget que es crearà.

• Utilitats: Amb mètodes auxiliars que per exemple passen a xml les notes

• Accés a les dades i sincronització

La il·lustració 5 mostra el diagrama de paquets dividint en els tres blocs comentats.
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9.2 Arquitectura de xarxa
No es considera l'arquitectura de xarxa donat que el projecte es centra a l'aplicació.
L'enviament d'informes es farà mitjançant una llibreria sense haver-se de preocupar
pels detalls de connexió.

9.3 Arquitectura de base de dades
La base de dades de Tomdroid manté la persistència de les notes i de dades de
configuració  de  l'aplicació.  Per  fer-ho,  utilitza  els  dos  mecanismes
d'emmagatzemament  de  dades  que  ofereix  el  framework  d'Android:
SharePreferences i base de dades mitjançant SQLite,

9.3.1 SharePreferences
Les dades de configuració de l'aplicació s'emmagatzemen utilitzant el mecanisme
de  SharePreferences.  Es  tracta  d'un  fitxer  que  emmagatzema  parells  clau/valor.
Tomdroid utilitza un fitxer per defecte sense donar-li cap nom concret per guardar la
configuració de l'aplicació que inclou el tipus de sincronització de les notes i  les
dades associades, si s'autoenllacen dintre de les notes els títols, adreces d'internet
o correu, telèfons, si es fa backup de les notes.

A  continuació  es  descriuen  les  dades  guardades  en  aquest  fitxer  rellevants  en
aquest projecte:

Atribut Descripció Tipus

SORT_ORDER* Tipus d'ordenació al llistat de notes. String
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Atribut Descripció Tipus

WIDGET_BACKGROUND_C
OLOR

Color de fons del widget String

WIDGET_NOTE_INFORMAT
ION

Informació que es mostra al widget. String

* Camp ja existent anteriorment

9.3.2 Base de dades SQLite
El  framework  d'Android  permet  crear  bases  de  dades  relacionals  amb  SQLite.
Tomdroid disposa del fitxer tomdroid-notes.db. Aquesta base de dades guarda les
notes adaptant com es guarden a Tomboy. També conté la taula android_metada
que ha de ser present en totes les bases de dades.

Atribut Descripció Tipus Clau

_id Identificador de cada nota a 
Tomdroid

Int Si

guid Identificador de cada nota a Tomboy. String

title Títol de la nota. S'utilitza per 
enllaçar la nota amb altres que 
tinguin en el seu contingut el mateix
text

String

file Fitxer que conté la nota. String

content Contingut de la nota amb marques 
de tipus xml introduïdes per Tomboy
que indiquen el tipus de lletra, color,
subratllat ...

String

content_plain Contingut de la nota com a text 
simple.

String

modified_date Data de la darrera modificació String
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Atribut Descripció Tipus Clau

tags Marques de la nota introduïdes per 
Tomboy.

String

Tomboy o Tomdroid introdueixen marques dintre del camp tags per marcar les notes
com:

• “system:notebook” : Indica que la nota pertany a una llibreta
• “system:template” : Indica que la nota és una plantilla
• “system:marked” : Indica que la nota és important i ha d'aparèixer a l'inici 

del llistat.
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9.4 Diagrama de classes
El diagrama de classes es centrarà en les noves classes que es desenvoluparan pel
projecte  i  aquelles  ja  existents  que  seran  o  bé  utilitzades  o  modificades  per
implantar les millores requerides.

9.4.1 Classes de la capa de presentació
Les  classes  representades  al  diagrama  corresponen  a  les  activitats  (Activities)
utilitzades per crear el widget, configurar-lo o executar les accions que permet.

A continuació es descriuen breument cada un dels mètodes implicats:

Classe Mètode Descripció

WidgetPreferencesActivity onCreate Configura la pantalla de 
preferències del widget i les 
accions a realitzar en modificar 
qualsevol de les preferències.

WidgetPreferencesActivity fillBackgroundColors Carrega les opcions del diàleg 
per seleccionar el color de fons 
del widget.

WidgetPreferencesActivity fillNoteInformation Carrega les opcions del diàleg 
per seleccionar la informació 
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Classe Mètode Descripció

que es veurà al widget

WidgetPreferencesActivity setDefaults Carrega els valors per defecte 
del fons i de les notes.

WidgetPreferencesActivity onOptionsItemSelected Gestiona la sortida de la 
pantalla.

TemplatePickerActivity onCreate Configura la pantalla per 
seleccionar una plantilla per 
crear una nova nota.

TemplatePickerActivity onResume Actualitza la llista de plantilles 
si es retorna a l'activitat

TemplatePickerActivity updateNotesList Obté la llista de plantilles

TemplatePickerActivity updateEmptyList Configura la vista de tipus text 
que indica que no hi ha cap 
plantilla.

TemplatePickerActivity OnListItemClick Crida l'activitat d'editar nota 
quan es selecciona una 
plantilla.

EditNote * OnResume * Mostra la nota a modificar. S'ha
modificat aquest mètode 
perquè crei una nota arriba des
del widget. Tomdroid crea les 
notes abans d'entrar en 
aquesta activitat i fer això des 
del widget sembla més 
complicat.

Tomdroid * OnContextItemSelected * Gestiona la selecció de les 
opcions a realitzar a cada nota 
del llistat. S'afegeix la opció de 
marcar notes.

Tomdroid * MarkNote Marca la nota seleccionada.

TomdroidWidgetImpl onDeleted Gestiona l'esborrat del widget

TomdroidWidgetImpl onDisabled Gestiona la deshabilitació del 
widget

TomdroidWidgetImpl onEnabled Gestina l'habilitació del widget

TomdroidWidgetImpl onReceive Gestiona la recepció 
d'esdeveniments.

TomdroidWidgetImpl onUpdate Configura i crea el widget.

TomdroidWidgetImpl notifyWidget Força l'actualització del llistat 
de notes del widget.

ListWidgetService onGetViewFactory Crea la fàbrica d'elements de la
llista de notes del widget.
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Classe Mètode Descripció

ListRemoteViewsFactory ListRemoteViewsFactory Constructor de la classe que 
crea els elements de la llista de
notes del widget

ListRemoteViewsFactory getCount Número d'elements del cursor 
de notes

ListRemoteViewsFactory getViewAt Genera un element de la llista 
de notes del widget amb la 
informació i el color de fons 
indicats a les preferències.

ListRemoteViewsFactory onCreate Inicialitza les preferències

ListRemoteViewsFactory onDataSetChanged Recupera un cursor amb tot el 
llistat de notes.

ListRemoteViewsFactory onDestroy Allibera el cursor en esborrar-se
el darrer widget de l'escriptori.

* Classe/mètode ja existent anteriorment

9.4.2 Classes de l'accés a dades
Les classes representades al diagrama corresponen a la capa de dades. Aquestes
classes permeten accedir a les SharePreferences i  a la base de dade SQLite per
realitzar operacions de lectura i escriptura. 

A continuació es descriuen breument cada un dels mètodes implicats:

Classe Mètode Descripció

NoteManager * SetSortOrder * Modifica la ordenació del llistat de 
notes que es passa a les consultes. 
S'ha modificat per que tinguin 
preferència les notes marcades amb
l'etiqueta “system:marked”.

NoteManager * putNote Guarda una nota a la BD. S'ha 

Autor: Jose Luis del Rio Rubio Pàgina | 33
Consultor: Jordi Ceballos Villach

Il·lustració 8 - Diagrama de classes (accés a dades)



PFC – Tomdroid 08/01/2014

Classe Mètode Descripció

modificat que un cop es guardi es 
cridi a l'actualització del widget 
perquè aquest reflexi la nova nota.

NoteManager * getAllNotes Nou mètode per recuperar totes les 
notes.

NoteManager * getTemplateListAdapter Nou mètode per recuperar les notes
de tipus template.

NoteManager * toggleMarkNote Marca/Desmarca les notes.

Note * Note * Nou constructor de l'objecte que 
representa les notes. Aquest 
constructor crea un objecte partint 
d'un cursor que apunta a una nota.

Note * hasTag Indica si una nota té una 
determinada etiqueta.

Preferences * - S'afegeixen dues noves propietats 
per configurar el color de fons del 
widget i la informació que es mostra
de cada nota.

* Classe/mètode ja existent anteriorment

9.4.3 Classes per rebre feedback d'errors
Finalment,  la  classe  MyApplication  conté  la  informació  necessària  per  enviar
informes d'errors a un servei web extern perquè els desenvolupadors puguin donar
resposta més fàcilment.

A continuació es descriuen breument cada un dels mètodes implicats:

Classe Mètode Descripció

MyApplication OnCreate Crida el métode init de la llibreria 
ACRA passant li el contexte que 
conté la URI a la que ha d'enviar els 
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Classe Mètode Descripció

informes amb els errors generats.

9.5 Diagrama de seqüència 
El diagrama de seqüència representa la interacció entre els objectes del sistema.  A
continuació es presenten les interaccions entre les diferents classes en cadascuna
de les funcionalitats que s'han implementat en aquest projecte.

9.5.1 Afegir el widget Tomdroid a l'escriptori
El següent diagrama mostra la interacció de components en afegir un widget de
Tomdroid  a  l'escriptori.  Aquesta  mateixa  funcionalitat  es  crida  cada  cop  que  el
widget es cridat a actualitzar-se.
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ID Nom – Missatge Descripció

1 onUpdateContext Es demana la creació d'un widget Tomdroid o 
l'actualització de totes les instàncies d'aquest tipus 
de widget.

2 New RemoteView Es demana la creació del objecte RemoteViews que 
representa la interfície del widget.

3 RemoteViewObject Retorna l'objecte que representa la interfície del 
widget.

4 setOnCligPendingIntent S'associa l'activitat que es llençarà quan es premi 
sobre el botó de nova nota.

5 setOnCligPendingIntent S'associa l'activitat que es llençarà quan es premi 
sobre el botó de nova nota basada en una plantilla.

6 setOnCligPendingIntent S'associa l'activitat que es llençarà quan es premi 
sobre el botó per configurar el widget.

7 setRemoteAdapter Es vincula l'element de llista del widget amb el 
servei que retornarà els elements RemoteViews amb 
les dades de cada nota. Aquest servei funciona com 
un adaptador de les dades que es volen mostrar a 
cada nota a elements del llistat de notese

8 updataAppWidget Crida a l'actualització d'un widget

9 Widget actualitzat

10 onGetViewFactory Es demana al servei adaptador la creació de la 
fàbrica de vistes.

11 New 
ListRemoteViewsFactory

Es crida al constructor d'objectes fàbrica de vistes

12 ListRemoteViewsFactory Es retorna l'objecte fàbrica de vistes

13 Adaptador de dades a 
vistes enllaçat

Queda enllaçada la vista de llista de notes del widget
amb el servei.

14 onDataSetChanges Es crida l'actualització de la llista de notes.

15 getAllNotes Es crida al gestor de notes per obtenir un cursor a 
totes les notes.

16 query El gestor de notes fa una crida al ContentProvider de 
notes que gestiona l'accés a la BD SQLite

17 Cursor El ContentProvider retorna un cursor amb el llistat de
notes

18 Cursor El NoteManager retorna el cursor amb el llistat de 
notes

19 Finalitza la crida a l'actualització de dades

20 getViewAt Percada element de tipus nota, l'adaptador retorna 
un element RemoteViews que representa la nota.

21 RemoteViewsObject Element que representa la nota.
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ID Nom – Missatge Descripció

9.5.2 Creació d'una nova nota
La creació d'una nova nota és un cas reduït de al nova nota basada en plantilla pel
que queda sense explicar.

9.5.3 Creació d'una nova nota basada en una plantilla
El següent exemple mostra la interacció de components durant la funcionalitat de
crear una nova nota basada en una plantilla.
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ID Nom – Missatge Descripció

1 startActivity L'usuari prem sobre el botó 
TomdroidWidgetNewTemplateNoteImageButton i 
desencadena l'activitat TemplatePickerActivity per 
escollir la plantilla en la que es basarà la nova nota.

2 onCreate() Creació de l'activitat TemplatePickerActivity.

3 Preferences.init() Inicialitza les preferències cercant-les del fitxer de 
SharedPreferences.

4 View.inflate Genera la pantalla partint del fitxer de layout 
template_picker

5 Preferences.getString
(SORT_ORDER)

Obté la preferència configurada sobre l'ordre de les 
notes.

5 sortOrder Object Preferences retorna l'ordre configurat

6 NoteManager.setSortOrder S'inicialitza el gestor de notes amb l'ordre en el que 
es volen les notes

7 Assignat

8 getTemplateListAdapter Es demana un llistat de templates al gestor de notes

9 Query El gestor de notes fa una crida al ContentProvider  de
notes que gestiona l'accés a la BD SQLite

10 NoteListCursorAdapter 
Object

El ContentProvider de notes retorna el llistat de notes
en forma d'objecte adaptador

11 ListAdapter Object El gestor de notes retorna el llistat de notes en forma
d'objecte adaptador

12 setListAdapter L'activitat  TemplatePickerActivity, de tipus 
ListActivity inicialitza la llista que mostra les notes 
amb el adaptador

13 OnListItemClick L'usuari prem sobre una plantilla del llistat

14 new Note Constructor de l'objecte Note partint d'una nota ja 
creada. El constructor reb un cursor apuntant a la 
nota.

15 Note Object El constructor retorna la nota de la plantilla

16 createNewNote Crea una nova nota amb el text de la plantilla

17 Note Object Retorna la nova nota basada en la plantilla

18 putNote Es demana al gestor de notes emmagatzemar la 
nova nota.

19 insert() El gestor de notes fa una crida al ContentProvider 
per inserir la nova nota a la BD

20 URI object El ContentProvider retorna la URI de la nova nota

21 notifyWidget El gestor de notes crida un mètode estàtic del widget
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ID Nom – Missatge Descripció

per notificar que hi ha canvis a les dades.

22 notifyAppWidgetViewData
Changed()

Es crida al AppWidgetManager perquè cridi a 
l'adaptador entre les dades de les notes i els les 
vistes dels elements de la llista de notes perquè les 
actualitzi.

23 onDataSetChanged() L'adaptador realitzar l'actualització de dades

24 startActivity() Es crida l'activitat d'editar notes perquè l'usuari 
pugui modificar la nova nota.

9.5.4 Configuració del widget
El  següent  exemple  mostra la  interacció  de components  en iniciar  l'activitat  de
configrar el widget en un format abreviat ja que només descriu les interaccions si es
modifica el color de fons del widget. El canvi la informació a mostrar és molt similar
en el color de fons és molt similar,

ID Nom – Missatge Descripció

1 startActivity S'inicia l'activitat WidgetPreferencesActivity

2 OnCreate Es crea l'activitat
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ID Nom – Missatge Descripció

3 addPreferencesFromResoru
ce

Es carreguen els elements gràfics del fitxer 
R.xml.widget_preferences.

4 findPreference S'accedeix a la llista de colors de fons

5 findPreference S'accedeix a la llista d'opcions de la informació a 
mostrar per cada nota

6 fillBackgroundColors Es carreguen els valors possibles

7 fillNoteInformation Es carreguen els valors possibles

8 defaultBackgroundColors Es carrega el valor per defecte i s'assigna en cas de 
ser buit

9 defaultNoteInformation Es carrega el valor per defecte i s'assigna en cas de 
ser buit

10 Canvi de background color L'usuari fa un canvi a la opció de color de fons

11 Preferences.putString S'actualitza la SharePreference corresponent al color 
de fons

12 updateAppWidget S'actualitza el color de fons de la vista principal del 
widget

13 notifyWidget Es crida al widget que les dades han canviat perquè 
s'actualitzin totes les vistes i es modifiqui el color de 
fons.

9.5.5 Marcar una nota
La opció de marcar notes només crida al mètode NoteManager.toggleMarkNote pel
que no es dibuixa el diagrama de seqüècia.

Autor: Jose Luis del Rio Rubio Pàgina | 42
Consultor: Jordi Ceballos Villach



PFC – Tomdroid 08/01/2014

10. Prototip i funcionament de l'aplicació
A continuació es presenta el prototip de les pantalles associades a les funcionalitats
descrites  anteriorment.  Les  pantalles  es  corresponen  a  les  que  apareixeran  a
l'aplicació  un  cop  finalitzada  però  podran  variar  lleugerament  durant  el
desenvolupament de l'aplicació.

Les pantalles s'han realitzat amb la pròpia eina de desenvolupament Eclipse donat
que el plugin per Eclipse que permet generar les pantalles reals és força usable i
posar en pantalla per realitzar captures no es gaire costós. S'ha provat a realitzar
maquetes utilitzant eines ofimàtiques com Draw de LibreOffice però realitzar-les era
força costós i el resultat no era prou estètic. A més no es podia reaprofitar la feina
feta amb posterioritat per la implementació de l'aplicació.

Aquest  apartat  mostra  el  funcionament  complert  de  les  millores  introduïdes  a
l'aplicació.

10.1Característiques de les interfícies
Donat que el projecte es basa en una aplicació ja creada, les seves característiques
hereten de les que actualment ja es troben al projecte Tomdroid que cal respectar
per continuar amb la línia del projecte i que les millores es puguin integrar fàcilment
en un futur a l'aplicació. Les principals característiques a tenir en compte són

• Aplicació multi-idioma: L'aplicació es troba traduïda a molts idiomes gràcies
a la metodologia emprada per l’entorn de desenvolupament Eclipse i a la
pròpia estructura dels projectes Android. Tots els nous textos que s'incloguin
s'han d'afegir  al  fitxer strings.xml en anglès.  A més, també s'afegiran als
fitxers de castellà i el català. La resta de traduccions les realitza la resta de
la comunitat de desenvolupadors i col·laboradors Tomdroid. 

• Coherència  a  la  interfície:  Tomdroid  ja  té  una  interfície  creada  i  aquest
projecte no és un projecte de reenginyeria sinó un evolutiu. pel que s'haurà
de continuar amb la línia de disseny actual  de la interfície. Les principals
característiques d'aquesta interfície son:

◦ Simplicitat: La interfície és molt simple i deixa la major part de l'espai a
la llista de notes perquè es puguin visualitzar bé.

◦ Pocs botons a la pantalla: Per poder encabir totes les accions s'aprofiten
els  botons  del  hardware  del  dispositiu  com el  botó  de  menú  i  el  de
retrocedir.  A  la  pantalla  doncs  només  es  troben  botons  d'ús
imprescindible  com el  de  nova  nota  i  el  de  sincronitzar.  La  resta  de
accions les trobarem als menús contextuals. 

◦ El disseny també ha de tenir en compte el que trobem a l'aplicació pare
Tomboy  per  no  confondre  l'usuari  ja  que  se  suposa  que  la  majoria
d'usuaris de Tomdroid ho seran també d'aquest primer.

• El SDK d'Android proposa una sèrie d'icones per les aplicacions. Tomdroid ha
utilitzat  algunes  de  pròpies.  Per  les  noves  funcionalitats  s'utiltizaran
preferentment les de Tomdroid i si manca alguna es cercarà a les que ofereix
Android.
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10.2Pantalla widget 
Com s'ha comentat anteriorment, el widget és una miniaplicació que s'encasta a
l'escriptori del dispositiu mòbil. Per tant, l'usuari ha de decidir a quin escriptori el vol
i afegir-lo.

10.2.1 Afegir el widget a l'escriptori
Els  menús  per  afegir  o  treure  widgets  de  l'escriptori  i  totes  les  llibreries  que
suporten aquestes funcionalitats venen per defecte amb el sistema operatiu. Cada
versió incorpora una manera diferent. L'usuari es trobarà a un dels escriptoris que
tingui  el  seu  mòbil.  Aquest  haurà  de  tenir  un  espai  lliure  mínim per  encabir  el
widget. 

Quan hagi iniciat la selecció del widget a afegir, s'obrirà una finestra que li permetrà
escollir d'una llista de widgets els propis de Tomdroid. Finalment el widget quedarà
a l'escriptori indicat.

Si l'usuari prem durant uns segons a sobre del widget i el deixa anar, aquest queda
remarcat i  es poden modificar les seves dimensions.  Si  no el  deixa anar es pot
moure a la paperera.
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Il·lustració  12 -
Afegir  widget  a
l'escriptori  a  la
versió 4.0
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Widget  a
l'escriptori
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10.2.2 Ús del widget
El widget ofereix les següent funcionalitats:

a) El botó Nova Nota permet crear una nota partint d'una nota buida.

b) El botó Nova Nota basada en una plantilla permet crear una nota partint
d'una plantilla.
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Il·lustració  14 -
Widget  a
l'escriptori  per
modificar  les
dimensions

Il·lustració  15 -
Widget  a
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eliminar-lo

Il·lustració  17 -
Widget - Botó nova
nota

Il·lustració  16 -
Tomdroid  -  Nova
nota
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Després de marcar el botó indicat, Tomdroid mostra una pantalla amb les
plantilles definides. Quan l'usuari selecciona una, es mostra la pantalla amb
la nova nota i el contingut que tingui la plantilla.

c) El llistat permet el desplaçament amunt i avall per visualitzar totes les notes
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Il·lustració  18 -
Widget - Botó nova
nota

Il·lustració  19 -
Tomdroid  -
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Il·lustració  20 -
Tomdroid  -  Nova
nota  basada  en
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Quan l'usuari  prem sobre una nota i fa lliscar el dit apareix una barra de
desplaçament a la dreta que mostra la posició actual dintre de la llista de
notes.

d) Prement a sobre d'una nota breument es mostra l'aplicació Tomdroid a la
pantalla de visualització de la nota

e) El botó Configurar widget permet accedir a la configuració del mateix
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Il·lustració  21 -
Widget  -
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Il·lustració  22:
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10.2.3 Configuració del widget
Aquesta pantalla ofereix accés a la configuració del widget:

a) El selector de color de fons del widget dintre d'un conjunt limitat de valors
entre els que es permet que sigui transparent.

b) Veure el títols, títol i primeres paraules o títol i dates

Autor: Jose Luis del Rio Rubio Pàgina | 48
Consultor: Jordi Ceballos Villach

Il·lustració  24:
Widget  -  Botó
de configuració

Il·lustració  25:
Widget - Selecció
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Il·lustració  26:
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10.3Pantalla marcar nota com a important
La  pantalla  del  llistat  de  notes  de  Tomdroid  es  pot  prémer  durant  un  temps
determinat a sobre d'una nota.  Passat a quest interval  del temps, es mostra un
menú  amb  diverses  opcions.  La  opció  de  Marcar nota  provoca  que  el  menú
desaparegui  i  que  varii  l'ordre  de  les  notes,  quedant  la  nota  seleccionada  al
capdamunt.    

    

Permet  marcar  una  nota
com a important,
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11. Implementació
A continuació passo a comentar les decisions preses durant la fase d'implementació
i detallar algunes de les característiques més importants

11.1Premisses de la implementació
A la fase de desenvolupament s'ha tingut cura de certs criteris que s'han considerat
importants  tenint  en  compte  el  tipus  de  projecte,  manteniment/evolutiu,  la
plataforma, mòbil i altres condicionants. Són els següents.

11.1.1 Centrar el focus del projecte
Els projectes de manteniment o evolutius es basen en resoldre errors o afegir noves
funcionalitats. S'ha de justificar molt bé la necessitat de modificar un codi posat en
producció.  Certs  cops,  es  pot  tenir  la  temptació  de  modificar  parts  del  codi  ja
desenvolupat  però  he  procurat  centrar-me en les  millores  i  realitzar  els  mínims
canvis possibles. He procurat que en cas de haver de fer algun canvi, aquest no
provoqués possibles errors realitzant proves a les funcionalitats que utilitzen el codi
modificat.

11.1.2 Aplicació mòbil multi-idioma
Android dona suport  per defecte a que les aplicacions es localitzin  als diferents
idiomes. Tomdroid es troba traduïda actualment a 47 idiomes, alguns amb diverses
variants.  Els  textos  que  s'han  afegit  a  l'aplicació  s'han  incorporat  als  fitxer
strings.xml de l'anglès, el castellà i el català.

11.1.3 Documentació del codi font
Hi havia la intenció de documentar  en profunditat  el  codi  creat  però donat  que
l'aplicació no es troba gaire bé documentada, finalment s'han deixat parts sense
documentar apropiadament.

11.2Implementació de l'aplicació
En aquest apartat concretaré criteris i decisions preses.

11.2.1 Organització de l'arbre del projectes
S'ha  respectat  la  estructura  de  paquets  analitzada  al  diagrama  de  paquets  del
disseny tècnic. S'ha creat el nou paquet org.tomdroid.ui.widget a on s'han desat les
classes relacionades amb la seva interfície:

• activitat de creació del widget TomdroidWidgetImpl 

• activitat de la seva configuració WidgetPreferencesActivity.

• ListWidgetService i ListRemoteViewsFactory que s'encarreguen de generar
un element de tipus vista per cada element del llistat de notes

11.2.2 Implementació widget i de la marca de notes
En la implementació del widget s'han seguit les recomanacions de la documentació
de Google. Pel que fa a la marca de notes, s'ha seguit la codificació realitzada per la
resta d'opcions del menú contextual del llistat de notes.
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El widget seria l'adaptació de la icona de la safata d'icones de Windows o Linux.
Aquestes icones només mostren les primeres notes d'acord amb la ordenació per
defecte.  En la seva adaptació al  widget,  s'ha optat per mostrar-les totes en ser
bastant cómode per visualitzar-les.

11.2.3 Accés a les dades
S'han utilitzat les classes NoteManager i Preferences per accedir a la base de dades
SQLite  amb  les  notes  i  a  les  preferències  de  configuració.  S'han  creat  alguns
mètodes només en cas de necessitat o per afegir les opcions de configuració del
widget.

11.2.4 Marcar una nota
El blueprint de la marca de notes sorgeix de la versió per Windows 7. Aquesta versió
incorpora una opció pròpia del sistema operatiu. Windows 7 agrupa elements iguals
a  la  barra  de  botons  com son  les  finestres  de  Intenet  Explorer,  l'administrador
d'arxius. A més, permet ancorar les instàncies que es vulgui a la barrar de botons i
aquestes queden a l'inici de la llista.

Per incorporar aquesta funcionalitat s'ha optat per afegir un nou tag “system:mark”
que es podrà utilitzar a altres versions de forma no intrusiva. A més, SQLite permet
fer les cerques prioritzant en l'ordre les notes que tingui aquesta marca.

if(orderBy.equals("sort_title")) {
sortOrder = "(" + Note.TAGS + " LIKE '%system:mark%') DESC, " + 

Note.TITLE + " ASC";
} else {

sortOrder = "(" + Note.TAGS + " LIKE '%system:mark%') DESC, " + 
Note.MODIFIED_DATE + " DESC";
}

11.2.5 Mecanisme d'enviament d'informes d'errors
Google ofereix un mecanisme propi de report de bugs a més dels típics comentaris
dels usuaris. Es troba accessible al portal dels desenvolupadors de Google Play. Tot i
així  he  vist  que  en  certs  blogs  que  recomanaven  utilitzar  la  llibreria  ACRA.
Investigant a la seva pàgina vaig veure que es lliure i de codi obert pel que es pot
utilitzar  sense  restriccions.  El  millor  és  que  es  configura  molt  fàcilment  i  la
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configuració per defecte ofereix molta informació i s'executa de forma transparent
pels usuaris. També permet configurar amb més detall i oferir:

• control de l'enviament dels informes per part dels usuaris

• avís de l'enviament dels informes

• modificar el contingut dels reports

• configuració dinàmica en temps d'execució de les aplicacions

He optat per utiltizar la configuració per defecte que s'executa en mode silenciós.
Els avisos constants per acceptar que s'enviin avisos a les companyies amb  els
errors em semblen molestos tot i que abans de implantar aquesta llibreria en una
aplicació a disposició del públic s'hauria de donar una pensada a aquest tema.

Pel que fa al destinatari dels informes, he optat per Bugsense. Aquest servei web
agrega la informació per nosaltres, donant informació de quins errors es produeixen,
quan i en quina quantitat. A més, és gratuit amb restriccions limitades que es poden
treure  si  es  demostra  que  s'utilitza  per  un  projecte  de  codi  obert.  A  més,
proporciona la seva pròpia llibreria per accedir a funcionalitats afegides que no he
investigat.
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12. Conclusions
El  desenvolupament  d'un  projecte  sense  experiència  prèvia  en  la  tecnologia  a
utilitzar comporta una gran despesa de temps. Aquesta ha provocat que no hagi
pogut seguir la planificació original i que moltes vegades quedi el dubte de si la
manera en que s'han resolt alguns problemes era la més òptima.

12.1Assoliment d'objectius
Els objectius i requeriments s'han completat gairebé en la seva totalitat. El widget
creat  és  fàcil  d'utilitzar  i  permet  utilitzar  les  principals  funcionalitats  des  de
l'escriptori oferint a l'usuari una millor experiència. La opció de marcar notes permet
tenir presents les més importants tant al llistat de notes de Tomdroid com al widget.
Finalment, l'ús d'eines de feedback automàtic d'errors, poden ajudar augmentar la
qualitat  dels productes de programari  en general  i  la satisfacció dels usuaris  en
veure corregits els errors més ràpidament. Considero el seu ús molt recomanable.

No  s'han  pujat  els  canvis  al  repositori  del  projecte  ni  s'ha  contactat  amb  els
responsables del mateix perquè m'assignessin els dos blueprints implementats. Tinc
pensat fer aquesta tasca en un futur separant les modificacions en dues branques
diferents per facilitar la integració al codi.

Considero, doncs, que s'han assolit els objectius que es van plantejar en un inici.

12.2Variacions del producte final respecte el disseny
inicial previst

No s'ha pogut implementar el cas d'ús C03-4b no s'ha implementat en no haver
trobat una bona manera de diferenciar la pressió a sobre d'un element de la llista
de notes del widget, per saber si l'usuari volia visualitzar una nota o editar-la. En
pressionar diversos segons un widget, aquest entra en un mode de configuració al
que es desar-lo a la papera, modificar el seu tamany pel que no he vist com evitar
que el widget entri en aquest mode si es manté una nota seleccionada uns segons.

12.3Valoració personal
L'experiència estreta del desenvolupament del projecte ha estat satisfactòria. Els
projectes informàtics de manteniment, en general, comporten moltes hores de feina
quan s'entra al projecte. El professional ha de llegir-se la documentació existent,
revisar  el  codi  que  ha  de  modificar  procurant  no  introduir  errors.  A  més,  el
desconeixement de les tecnologies a emprar i l'aprenentatge necessari per poder
completar les tasques fa que aquesta feina impliqui un alt grau de concentració.
Com a  contrapartida,  el  fet  de  disposar  d'un  codi  inicial  permet  aprendre  més
ràpidament que amb exemples d'altres aplicacions.

Malgra això, el fet de introduir-se a un camp de la programació que sembla tenir
força futur és molt interessant. Fins i tot si no es programa per aquesta plataforma
en un futur, el fet de coneixer-la pot fer sortir alguna oportunitat professional. 

A  més,  afortunadament  Android  és  una  plataforma  de  desenvolupament
d'aplicacions amb una gran difussió. Això permet que gairebé qualsevol dubte es
pugui  resoldre  realitzant  consultes als  forums o revisant  la extensa i  molt  bona
documentació que ofereix Google.

La meva valoració doncs és positiva.
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12.4Futures millores
La pàgina de “blueprints” de Tomdroid disposa de diverses millores registrades. A
més de les que hi ha, desenvolupant l'aplicació m'han sorgit les següents idees.

1. Introducció d'un llistat de notes més intel·ligent. El widget creat utilitza la
vista  ListView  igual  que  la  pantalla  que  actualment  mostra  les  notes.
Diverses  aplicacions  que  utilitzo  habitualment,  però,  han  introduit
recentment  vistes  que  permeten  més  interaccions  amb  l'usuari  com
desplaçar  una  element  de  la  llista  a  dreta  o  esquerra  per  esborrar-lo  o
arxivar-lo,  ocutar  opcions  fora  de  la  visió  de  l'usuari  i  fer  que  apareguin
desplaçant  alguna  icona  a  dreta  o  esquerra,  etc.  Tot  i  que  es  tracta
d'aplicacions professionals com Facebook, Gmail o Instapaper, la millora en
l'usabilitat fa que es pugui plantejar analitzar com introduir-la al widget.

2. Sincronització  de  l'aplicació  mitjançant  el  servei  d'allotjament  de  fitxers
OwnCloud. Aquest servei lliure permet instal·lar un núvol privat a qualsevol
servidor. Les diverses versions de Tomboy permeten replicar les notes entre
diversos  dispositius  deixant  els  fitxers  de  les  seves  notes  a  una  carpeta
sincronitzada amb qualsevol servei d'emmagatzemament en línia (Dropbox,
Google  Drive).  OwnCloud  però  té  l'avantatge,  a  més  de  tenir  client  pels
sistemes operatius  habituals  (windows,  linux,  mac,  android  i  iOS),  que el
propi usuari pot controlar les dades i protegint la seguretat de les mateixes.

3. Millorar la interfície de Tomdroid aplicant criteris de mínima intrusió com les
aplicacions  de  Gmail  o  Instapaper.  Aquestes  aplicacions  minimitzen  els
botons en pantalla o l'ús de menús contextuals utilitzan les accions que fa
l'usuari  com  moure  elements.  En  un  principi  costa  d'entendre  el
funcionament d'aquestes aplicacions però finalment permet donar més espai
a la pantalla al nucli de l'aplicació (en aquest cas les notes) i minimitzar els
clics per fer una acció.

Altres idees ja es troben als blueprints, alguna com la d'introduir les llibretes per
organitzar  les  notes,  presents  a  Tomboy  però  absents  a  Tomdroid  ja  es  troben
desenvolupades a l'espera d'integrar-se al codi de l'aplicació. 

Finalment,  s'ha de tenir  en compte que Tomdroid,  com a versió de Tomboy per
Android, ha de mantenir la compatibilitat amb format de les dades. Tampoc tindria
sentit que variés molt el seu funcionament a cada sistema operatiu on s'executa.
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