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Capítol 1 - Introducció, motivacions, 
propòsit i objectius 

1.1 - Introducció 
 
El món de la tecnologia avança a ritmes vertiginosos, vivim immersos en una evolució 
constant on dia rere dia s’investiga i s’estudia per a trobar solucions a múltiples 
problemes que poden ser resolts amb tecnologia punta. Per tant, vivim en un món 
tecnològic i això, ens ofereix un gran ventall d’oportunitats per a crear i desenvolupar.  
 
Un dels camps que major canvi ha experimentat durant els darrers anys ha estat el de 
la tecnologia mòbil. Cada cop més, el telèfon mòbil està més present en les nostres 
vides i ja el concebem gairebé com un element quotidià. Si retrocedim uns anys enrere 
i pensem en la funcionalitat que tenia, era bàsicament per fer trucades i/o enviar 
missatges. Avui en dia, el telèfon ha evolucionat i amb l’arribada dels telèfons 
intel·ligents, coneguts també com a Smartphones, a part de trucar i enviar missatges, 
també podem fer fotografies de qualitat, gestionar el correu electrònic, consultar el 
tràfic o la previsió del temps, comprar electrònicament, utilitzar el telèfon com a GPS, 
realitzar una transferència des de la banca electrònica, etc. Tot això, a l’abast de la 
nostra mà, a través d’un dispositiu mòbil i gràcies a les múltiples aplicacions que s’han 
desenvolupat. 
 

 
Figura 1.1.1 Evolució del telèfon mòbil simple cap a l’Smartphone 

 
 
Trobem tres avantatges significatives dels Smartphones respecte els telèfons 
convencionals: 
 
1. Disposem d’un miniordinador que podem portar a la butxaca 
2. Disposem d’accés a Internet des de qualsevol lloc 
3. Podem instal·lar-hi les aplicacions que més ens interessen 
 
És aquest tercer punt un dels més importants i que més interessa per tal de 
desenvolupar aquest projecte, ja que a través d’una aplicació, es desenvoluparà un 
sistema de comunicació entre un dispositiu mòbil i un monitor que permetrà enviar 
missatges curts de text. 
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1.2 - Motivacions i propòsit 
 
Actualment ja es poden portar a terme nombroses opcions des d’un dispositiu mòbil, 
però sembla que la comunicació amb la TV és un sector poc explotat i amb molt de 
futur per davant. 
 
En aquest projecte es vol treballar en aquest camp, ja que els mòbils i els monitors són 
dos móns que cada dia troben més coses en comú. D’una banda, un Smartphone ens 
ofereix múltiples possibilitats, ja que tal com he comentat anteriorment, és com si 
tinguéssim un petit ordinador a les nostres mans. Per altra banda, un monitor 
d’ordinador o de televisió és molt més còmode a l’hora de visualitzar la informació, 
tenint en compte les grans dimensions a què estem acostumats a veure, tant a nivell 
domèstic com a nivell social. Actualment, es tracta d’un mitjà molt pràctic i còmode 
per tots nosaltres, ja que és difícil trobar algú que no en tingui un a casa. De fet, també 
hi ha moltes situacions a la vida quotidiana, on ja estem molt acostumats a consultar 
informació en un monitor. 
 
Quan ens movem amb transport públic, ja sigui estacions de tren, metro, autobusos o 
aeroports, inconscientment mirem una pantalla on ens informa dels horaris, via, 
andana, etc. Quan entrem a un hospital i encara no ens toca entrar a la nostra visita, al 
nostre voltant tenim un monitor que ens informa de la consulta on hem d’anar. També 
en biblioteques, centres d’ensenyament o d’altres organismes públics, sempre tenim 
una pantalla que ens informa d’alguna cosa, ja sigui horaris, notícies, del nostre torn, 
etc. No cal dir que en tots els bars o restaurants amb sales privades, disposen d’un 
monitor o projector on podem veure-hi la informació que ens interessi o que 
necessitem en un moment determinat. 
 

 
Figura 1.2.1 Imatge habitual d’un monitor informatiu a un aeroport 

 
Dit això, no se’m fa gens difícil trobar motivacions per relacionar un dispositiu mòbil 
amb un monitor. El principal propòsit és trobar la millor forma de comunicació per 
enviar informació a un monitor des del nostre palmell de la mà, sense cables ni altres 
obstacles que ens ho impedeixin.  
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La principal motivació per treballar amb la tecnologia mòbil és que aquest sector 
sempre m’ha cridat l’atenció; evoluciona molt ràpidament, permet molta creativitat 
per desenvolupar aplicacions, a més a més, coincideix que actualment hi ha molta 
demanda al mercat laboral, i desenvolupant aquest projecte he pogut aprendre un 
munt de coneixements molt útils en aquest àmbit. 
 
Aquest projecte no està centrat en la programació d’un software en concret, ja que 
també vull treballar amb algun tipus de hardware, com per exemple, un mini 
ordinador o una placa de comunicacions. Treballant en aquests dos àmbits, em permet 
aprendre noves habilitats i aplicar més coneixements estudiats a la carrera. Per una 
banda, tindrem una part de programació i d’altra banda una part més física, de 
comunicacions i xarxes. 

1.3 - Objectius 
 
L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar una aplicació per mòbils Android que 
permeti visualitzar missatges curts en un monitor d’ordinador o TV. Els missatges es 
gestionaran a partir d’una aplicació de mòbil que inclourà la generació, gestió i 
transmissió dels missatges al monitor. 
 
Per assolir aquest objectiu ens cal:  
 
> Estudiar els diferents sistemes que hi ha al mercat per crear una aplicació per mòbil 
Android 
 
> Creació de l’aplicació mòbil Android: mòdul de generació de missatges, mòdul de 
gestió de missatges i mòdul d’enviament de missatges 
 
> Creació d’una base de dades on es gestionaran els missatges 
 
> Estudiar i determinar la millor opció sobre els diferents protocols de comunicació 
entre un mòbil i un monitor, ja sigui Bluetooth, Wifi o altres vies possibles 
 
> Implementació del sistema d’enviament i recepció de missatges. Possibilitat de crear 
o modificar un hardware propi, com per exemple una placa de comunicacions. 
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Capítol 2 - Estudi de viabilitat 

En aquest projecte em plantejo objectius que es poden aconseguir, és a dir, objectius 

que en un principi són viables. A continuació anem a repassar alguns punts específics 

que ens ajudaran a demostrar si el projecte té viabilitat o no. 

2.1 - Aplicacions Android 
 
Per tal de complir amb els objectius del projecte, cal realitzar un estudi de com fer una 

aplicació per a mòbils Android i veure el programari que hi ha per a desenvolupadors. 

 

Pel que fa al software, existeix una gran quantitat de programes adequats per 

desenvolupar una aplicació per a mòbil. Un cop escollit el software ideal, s’hauran 

d’estudiar les possibilitats que ofereix per comunicar-se amb un monitor i triar la millor 

opció. Els programes seran estudiats prèviament per tal de poder aconseguir un bon 

resultat, o sigui que aquest punt és totalment viable. 

2.2 - Protocols de comunicació entre aplicació i monitor 
 
Després de triar el software adequat per desenvolupar l’aplicació, caldrà realitzar un 

estudi sobre quina serà la millor via per establir una bona comunicació entre el 

dispositiu mòbil i el monitor. 

 

Bàsicament s’estudiaran dues opcions: via Wifi i via Bluetooth. No es descarta analitzar 

altres alternatives, però em centraré amb aquestes dues principalment perquè hi ha 

molta més documentació a la xarxa que em permetrà tirar-ho endavant. 

 

 

Figura 2.2.1 Esquema global de la comunicació mòbil - monitor 

 

 

Per tal de realitzar la comunicació amb èxit s’implementarà un sistema d’enviament i 

recepció de missatges. Es valorarà la opció d’utilitzar un hardware propi, modificant 

algun tipus de hardware existent al mercat, com per exemple una placa de 

comunicacions. 
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Els esquemes de comunicació seran estudiats prèviament i caldrà assegurar-se que els 

objectius marcats es poden fer, o sigui que considerem aquesta part totalment viable. 

2.3 - Recursos 
 

Per a la realització d’aquest projecte són necessaris diferents elements hardware: 

 

 PC amb els següents requisits mínims: 

o Processador de 1,6 GHz o superior 

o 1024 MB de RAM mínim, 2048 MB recomanat o superior 

o 2 GB d’espai lliure al disc dur 

o Targeta gràfica amb resolució de 1024 x 768 

o Unitat de disc dur de 5400 rpm 

 Monitor amb connexió HDMI 

 Cable HDMI 

 RaspBerry Pi versió B, la qual disposa de 512 MB de memòria, 2 ports USB, un 

port HDMI, ranura per la targeta SD, port Ethernet i RCA. 

 Targeta SD classe 10 amb capacitat de 4GB mínim, 8GB recomanat o superior 

 Adaptador Wifi USB de 150 Mbits/s 

 Adaptador Bluetooth USB 

 Teclat i mouse USB 

 Hub de 4 ports USB  

 Font d’alimentació per la RaspBerry Pi 

 Caixa protectora per la RaspBerry Pi 

 Connexió a Internet 

 

Per a la realització d’aquest projecte caldrà utilitzar diferents elements software: 

 

 Plugin Eclipse - Android Developer Tools (ADT) 

 Java Software Development Kit (SDK)  

 JDK 6 Java Platform 

 Wamp Server 2.2E 64 BITS que inclou Apache 2.2.22 – Mysql 5.5.24 – PHP 

5.3.13 - XDebug 2.1.2 - XDC 1.5 - PhpMyadmin 3.4.10.1 - SQLBuddy 1.3.3 - 

webGrind 1.0 

 RaspBian SO (instal·lat manualment a la RaspBerry Pi) 

 Gantt Project 2.6  

 Visual Paradigm for UML 10.2 Community Edition 

 Image Writer (instal·lar imatge de Raspbian) 
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Tenint present que per desenvolupar el projecte es parteix d’un equip informàtic 

superior als requisits mínims necessaris amb connexió a Internet, s’han comprat tots 

els elements hardware de la llista anterior. Anem a veure amb més detall quins costos 

representen la utilització de tot aquest material. 

2.4 - Costos 
 
A continuació detallo el cost que representa el hardware esmentat anteriorment:  

 

Component Cost teòric (€) Cost estudiant (€) 

Monitor/TV amb connexió HDMI 200 0 

Cable HDMI 5,99 5,99 

Adaptador Wifi USB 150 Mbits/s 8,22 8,22 

Adaptador Bluetooth USB 12,50 12,50 

RaspBerry Pi versió B + Targeta SD 4 GB 
+ caixa protectora + font alimentació 

61,49 61,49 

Hub de 4 ports USB 10 0 

Teclat + mouse USB 41,5 0 

   

TOTAL (iva inclòs) 339,7 88,2 
Figura 2.4.1 Detall dels costos del projecte 

 

En aquest projecte, s’ha intentat minimitzar al màxim els costos, tant de hardware com 

de software, ja que han anat a càrrec de l’estudiant. Així doncs, a l’última columna de 

la taula anterior, veiem detalladament el cost total que s’ha assumit, el qual és 

totalment diferent al del cost teòric, ja que es disposava d’alguns materials. 

 

Concretament, els materials que no han estat necessaris comprar són la TV amb HDMI, 

el teclat i mouse USB per connectar a la RaspBerry Pi i el Hub USB de quatre ports. 

 

Pel que fa al software, s’utilitzarà una sèrie de programari que ha generat un cost zero, 

és a dir, software lliure disponible a la xarxa gratuïtament. 

 

El paquet SDK, Java Software Development Kit, el qual podem descarregar de la 

mateixa pàgina oficial de desenvolupadors Android, ja ens inclou un plugin per Eclipse 

anomenat Android Developer Tools, ideal per desenvolupar aplicacions per a 

dispositius mòbils. 

 

Un altre paquet que podem descarregar sense cap cost, és el Wamp Server, el qual 

inclou una versió actual de MySQL, PhpMyadmin, Apache, PHP, entre d’altres. 
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A l’hora de fer el calendari de la planificació del projecte, farem servir el Gantt Project, 

el qual ens permet mostrar la informació d’una forma gràfica, també de forma 

gratuïta. Altres programes, com per exemple el Visual Paradigm, el qual ens serveix per 

realitzar tot el disseny dels diagrames UML, també no ens representa cap cost si ens 

descarreguem l’anomenada Community Edition. 

 

En resum, tot el software que utilitzarem en aquest projecte el podem obtenir de 

forma legal, ja sigui perquè és software lliure o disposem de la llicència adequada. 

2.5 - Avaluació de riscos 
 

Un dels principals riscos que es poden patir, inherent a qualsevol projecte, és el 

possible canvi de requisits del mateix. Aquest risc pot endarrerir la planificació, cosa 

que s’ha de tenir present al model de desenvolupament finalment escollit. 

 

Un altre dels riscos que té aquest projecte és la possible incompatibilitat entre les 

diferents versions de sistemes operatius Android existents al mercat, provocant així un 

mal funcionament del programa. He intentat que l’aplicació funcioni amb la majoria de 

terminals que hi ha actualment al mercat, tant amb les últimes versions com algunes 

de més antigues, arribant així a la majoria d’usuaris de mòbil Android.  

 

En aquest projecte els requisits estan establerts des del principi i teòricament no han 

de patir variacions importants. 

 

2.6 - Conclusions 
 
D’acord amb tots els punts exposats en aquest segon capítol i tenint en compte que, a 

més, es portarà un control amb el tutor del projecte regularment, considero que el 

projecte és viable i que per tant, es pot tirar endavant. 

 

 
Figura 2.6.1 Imatge gràfica de l’evolució de les diferents versions d’Android 
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Capítol 3 - Metodologia 

L’estructura de qualsevol projecte està molt relacionada a la metodologia de treball 

que s’ha portat a terme. En aquest cas, s’utilitzarà un estil adaptat a les nostres 

necessitats, on el tutor jugarà el rol de client i s’aniran fent revisions regulars on 

s’avaluarà la feina feta i s’aniran marcant nous objectius. La simplicitat i la comunicació 

seran dos fonaments en la nostra manera de treballar, augmentant la comunicació ens 

resultarà més fàcil saber què hem de fer i què no.  

 

D’altra banda, com més simple i auto documentat sigui el codi, més fàcil i entenedor 

serà pels possibles futurs programadors realitzar ampliacions i/o modificacions sobre 

aquest. 

 

Els canvis de requisits sobre la marxa seran inevitables i segurament positius pel 

desenvolupament del projecte. La capacitat d’adaptar-se a aquests en qualsevol 

moment serà realment clau, evitant així invertir grans esforços més tard en canvis 

inesperats. 

 

 

En aquest projecte, tal com es pot veure a la figura 3.1 hi ha un model on un client des 

d’un dispositiu mòbil es comunica amb un planificador, a través d’una interfície que 

més endavant s’anirà explicant. El planificador distribueix les peticions adequadament 

i mitjançant una segona interfície es comunica amb el monitor i la placa receptora. 

 

És un esquema força típic, molt utilitzat en aplicacions que utilitzen el conegut disseny 

client i servidor. En aquest cas, canvia una mica perquè cada monitor té el seu propi 

servidor i la seva pròpia placa, però aquest tema ja es veurà en capítols posteriors. La 

placa receptora està connectada permanentment i la seva funció principal és que es 

mostri per pantalla l’últim missatge que s’ha guardat a la BBDD. 

 

Aquest sistema permet gestionar la BBDD que s’haurà dissenyat anteriorment i tenir 

un millor control sobre els dispositius. Si es parla de client, en aquest cas es podria 

parlar del dispositiu mòbil, en canvi si es parla de servidor, està clar que fa referència a 

la placa de comunicacions i al monitor. 

 

 

En el següent esquema, es pot observar d’una manera més gràfica i entenedora, la 

metodologia seguida durant el projecte:   
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Figura 3.1 Esquema de la metodologia de desenvolupament utilitzada al projecte 

3.1 - Fases principals 
 
El cicle de vida ideal de la metodologia que he utilitzat es divideix en 6 etapes: 

 

3.1.1 - Estudi Previ  

 

En aquesta primera fase, el tutor planteja a grans trets les històries d’usuari que s’han 

de treballar. Al mateix temps l’estudiant es familiaritza amb les eines, tecnologies i 

pràctiques que s’utilitzaran durant el projecte. 

 

Es prova la tecnologia i s’exploren les possibilitats de l’arquitectura del sistema. Tenint 

en compte que no hem treballat amb software per aplicacions per mòbil fins a 

l’actualitat i degut a l’extensa documentació sobre el tema, aquesta fase pot portar 

més temps del que hauria d’ocupar, ja que normalment sol durar poques setmanes. 

 

3.1.2 - Anàlisi de requisits 

 

En aquesta fase el tutor estableix la prioritat de cada història d’usuari i conjuntament 

amb l’estudiant es realitza una estimació de l’esforç necessari per cadascuna d’elles. 

S’acorda el què ha de fer l’aplicació, i tal com hem comentat es fan les estimacions 

associades a la seva implementació, ja sigui basant-se amb el temps o amb l’abast del 

sistema. En el nostre cas, no disposem de massa temps, fet que ens condicionarà en la 

durada d’aquesta fase. 
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3.1.3 - Disseny 

 

Tenint en compte els requeriments, es comença a fer el disseny de l’aplicació, on el 

client, el tutor en aquest cas, sempre està disponible per resoldre qualsevol dubte i 

decideix quines característiques tenen prioritat. El contacte constant entre 

programador i tutor evitarà molts errors i ens permetrà modificar el disseny sense 

haver de perdre molta feina ja feta. 

 

El resultat d’aquesta fase es converteix en tasques de programació, les quals s’assignen 

a l’estudiant perquè les porti a terme. 

 

3.1.4 - Implementació 

 

En aquesta fase es comença a escriure codi seguint acuradament el disseny del sistema 

que ja tenim escrit. Al mateix temps, s’han de prendre decisions sobre la inclusió de 

noves característiques a la versió actual, degut a canvis durant aquesta fase. Les idees 

que puguin sortir són documentades per a una posterior implementació, com per 

exemple a la fase de posta en marxa o també que puguin ser desenvolupades per un 

altre futur programador. Tal com he comentat anteriorment, és molt important que el 

codi estigui ben estructurat i comentat, per tal de facilitar la seva comprensió a d’altres 

persones que puguin entrar a formar part del projecte.  

 

3.1.5 - Posada en marxa i validació 

 

En aquest punt, es tracta de provar l’aplicació per comprovar que tot funcioni segons 

el disseny realitzat. En aquesta fase encara es pot produir algun petit canvi a 

l’estructura, ja que tal i com he dit, utilitzem una metodologia on adaptar-se als 

possibles canvis és fonamental i positiu pel desenvolupament del projecte. 

3.1.6 - Documentació 

 

En aquest cas, serà quan s’hagin complert els objectius marcats i no hi hagi més temps 

per desenvolupar noves funcions. No hi ha més històries per incloure al sistema, però 

s’han de satisfer les necessitats del client en altres aspectes com el rendiment i 

fiabilitat del sistema. Es genera la documentació final del sistema i no es realitzen més 

canvis en la seva arquitectura.  

 

En aquest projecte, s’intentarà seguir al màxim aquesta metodologia per intentar 

assegurar bons resultats. Tot i així, alguna vegada pot passar que dues fases es fusionin 

o hi hagi algun petit canvi per qüestió de temps. 
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Capítol 4 - Planificació 

La planificació d’aquest projecte s’ha dut a terme mitjançant certes pautes de treball, 

respectant les fases definides al capítol anterior. Són les següents: 

4.1 - Estudi previ 
 

 Teòric 

La part teòrica és molt important en aquest projecte, ja que el món de 

les aplicacions per mòbil és molt complet i hi ha molts conceptes nous 

per aprendre. En aquesta part, cercaré documentació per tal d’entendre 

el funcionament de l’entorn Android, tant a nivell teòric com pràctic. 

També estudiaré totes les opcions de comunicació entre un mòbil i un 

monitor que hi ha a la xarxa, per tal de triar el més adequat. 

 

 Pràctica llenguatges programació 

Una vegada fet l’estudi sobre les possibilitats de software existents al 

mercat, es començarà a fer proves amb els llenguatges de programació 

que s’utilitzaran per portar a terme el desenvolupament de l’aplicació. 

4.2 - Programació 
 

 Anàlisi de requisits 

En aquesta fase es definirà exactament què ha de fer l’aplicació 

 

 Disseny 

Tenint en compte els requeriments del sistema, es farà un disseny de la 

base de dades i de l’aplicació 

 

 Implementació 

A partir del disseny, es començarà a programar per tal d’obtenir uns 

resultats en forma d’aplicació 

 

 Posta en marxa i validació 

En aquest punt, es provarà l’aplicació per comprovar que tot funciona 

correctament i si és el cas, corregir els errors que puguin sortir 
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4.3 - Documentació 
 
Pel que fa a la documentació, s’ha volgut evitar escriure-ho tot al final del treball i s’ha 

anat redactant la memòria paral·lelament al desenvolupament del mateix. D’aquesta 

manera s’intentarà no oblidar cap punt important i tenir un millor control sobre el que 

s’ha escrit i el que no. 

4.4 - Calendari de treball 
 

En tot projecte, cal tenir un calendari de treball per arribar al termini d’entrega a 

temps i sense sorpreses d’última hora. 

 

A la següent figura es pot veure una visió global del calendari de treball que he seguit, 

el qual està dividit en 6 seccions principals, veient així els temes que he invertit més 

temps. 

 

 

 
Figura 4.4.1 Visió general del calendari de treball 

 

 

 

A la figura 4.4.2 hi podem observar com he distribuït el temps a l’hora de portar a 

terme el disseny. La part que ha portat més temps ha estat el disseny de l’aplicació 

Connexia, ja que era un món totalment desconegut per a mi i hi havia molta 

informació per llegir i aprendre.  

 

 

 

 
Figura 4.4.2 Calendari de treball específic de la secció de Disseny 
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Aquest últim calendari mostra amb més detall el temps que ha ocupat la part 

d’implementació. Es pot observar com la part que s’emporta més temps és la 

d’implementació de l’aplicació, tal com ha passat amb el disseny. 

 

 

 
Figura 4.4.3 Calendari de treball específic de la secció Implementació 
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Capítol 5 - Conceptes previs i entorn 
de treball 

Per tal de familiaritzar-nos amb el marc de treball, a continuació faré una petita 

introducció al món de les aplicacions per mòbil i definiré alguns conceptes principals i 

nomenclatura que s’utilitzarà al llarg de la memòria. 

5.1 - Què és Android? 
 

Android és un sistema operatiu inicialment pensat per 

telèfons mòbils, igual que iOS, Symbian i BlackBerry 

OS. El que diferencia aquest sistema operatiu de la 

resta és que està basat amb Linux, un nucli de sistema 

operatiu lliure, gratuït i multiplataforma.  

El sistema ens permet programar aplicacions en una 

variant de Java anomenada Dalvik. El sistema operatiu proporciona totes les interfícies 

necessàries per a desenvolupar aplicacions que accedeixin a les funcions del telèfon 

d’una forma molt senzilla amb un llenguatge de programació molt conegut, com és el 

Java. 

 

 
Figura 5.1.1 Esquema principal de les parts del sistema operatiu Android 
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En aquest projecte es parlarà d’Android molt sovint i de totes les parts de la figura 

anterior 5.1.1, ja que l’aplicació creada, està dissenyada només per aquest sistema. 

5.2 - Aplicacions: concepte i classificació 
 

Una aplicació mòbil o també anomenada app, és una aplicació informàtica dissenyada 

per a ser executada en telèfons intel·ligents, tauletes i altres dispositius mòbils. Podem 

diferenciar el tipus d’aplicacions entre dos grans grups: 

 

 

1. NATIVA, WEB I HÍBRIDA: classificació segons la via de desenvolupament que utilitza 

cada aplicació. 

 

Nativa: Aquest tipus d’aplicació és el més utilitzat en el mercat actual. Es tracta d’un 

desenvolupament creat de forma específica per a un determinat sistema operatiu. És 

el que he utilitzat per treballar amb Connexia, l’aplicació desenvolupada en aquest 

projecte. 

 

Web: És un tipus d’aplicació, el qual corre sobre el navegador web del nostre dispositiu 

mòbil. 

 

Híbrida: Són les aplicacions que combinen les natives i les webs. Aquest tipus 

d’aplicacions,  tendiran a ser les més utilitzades en un futur. 

 

 

2. GRATUÏTES O DE PAGAMENT: les quals ens podem descarregar a través de les 

plataformes de distribució que tenen les companyies propietàries dels sistemes 

operatius mòbils: Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre d’altres. 

 

Google Play: Anteriorment anomenada Android Market, és una plataforma de 

distribució de software en línia desenvolupat per Google Inc. per a dispositius amb 

sistema operatiu Android. Compta amb prop de 1.000.000 d’aplicacions. En el cas que 

volguéssim penjar la nostra aplicació, aquesta seria la plataforma de distribució. 
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Figura 5.2.1 Evolució del nombre d’aplicacions instal·lades des de Google Play 

 

 

 

 
Figura 5.2.2 Evolució del nombre d’aplicacions Android durant els últims anys 

 

 

App Store: Va ser la primera plataforma de distribució, llançada al mercat el 10 de 

juliol de 2008. Serveix per dispositius amb iOS, el sistema operatiu d’Apple.  

 

Windows Phone Store: És la plataforma de distribuició que utilitza Microsoft per els 

dispositius que funcionen amb el sistema operatiu mòbil Windows Phone.  

 

BlackBerry World: Creada al 2009, és la plataforma que utilitzen els dispositius 

BlackBerry per a fer les descàrregues d’aplicacions. 

 

Amazon AppStore: És una aplicació mòbil de distribució de software disponible per a 

dispositius amb sistema operatiu Android. 
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5.3 - CONNEXIA: imatge i naming 
 

Figura 5.3.1 Imatge gràfica de la nostra aplicació 

 

Connexia és el nom amb el que es dóna a conèixer l’aplicació. És un nom que parteix 

de la paraula connectar i vol simbolitzar d’una manera clara, la raó de ser d’aquesta 

App; connectar dos dispositius entre sí, en aquest cas, un Smartphone amb un monitor 

de TV. 

 

Un cop triat el nom, cal una imatge gràfica que l’acompanyi i el representi. Per a fer-

ho, s’ha creat una imatge molt significativa, on la lletra “O” està representada amb el 

símbol del WIFI en color blau, a diferencia de la resta de lletres que són de color gris. 

D’aquesta manera, encara queda més clar que estem parlant d’una aplicació que 

serveix per connectar a través de WIFI.  

 

En el món de les aplicacions en dispositius mòbils, a part de la creació del nom i el 

logotip que les representa, tota aplicació va acompanyada d’una icona. Aquesta icona 

és la que es mostra en les pantalles dels dispositius mòbils i és la que ens serveix per  

accedir a l’aplicació.  

 

Per a Connexia, s’ha creat una icona que és una televisió que juga amb els colors blau i 

gris del logotip. Tot i no ser una televisió moderna i actual, té un estil peculiar que la fa 

visible entre la resta d’aplicacions que es troben en les pantalles dels dispositius. 

 

 
Figura 5.3.2 Icona de Connexia 

 

L’elecció del nom i la seva representació gràfica és important ja que aquest és el 

primer contacte que s’estableix entre aplicació i usuari. Si posem un nom complicat de 
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pronunciar, de recordar, que sigui llarg i combinat amb una icona poc representativa, 

possiblement l’efecte que produirà sobre l’usuari no serà tant positiu com si el nom és 

clar, té “ganxo” i s’acompanya d’una imatge adient. És per això, que aquest és un punt 

més a tenir en compte a l’hora de crear una aplicació. 

5.4 - Software Development Kit (SDK) 
 

L’entorn de treball principal per desenvolupar l’aplicació és el Software Development 

Kit (SDK), el qual inclou un conjunt d’eines de desenvolupament que ens permeten 

obtenir una aplicació per a mòbil. Conté diferents utilitats, com per exemple un 

depurador de codi, biblioteca, un emulador de telèfons, documentació, exemples de 

codi i manuals molt complets. 

 

Les plataformes de desenvolupament suportades inclouen Linux, Mac OS X 10.4.9 o 

superior i Windows XP o superior. La plataforma ideal de desenvolupament (IDE, 

Integrated Development Environment) suportada oficialment és Eclipse, juntament 

amb el complement o plugin ADT (Android Development Tools), encara que també es 

pot utilitzar un editor de text per escriure fitxers de text i XML, i utilitzar comandes en 

un terminal per crear i depurar aplicacions (són necessaris els paquets JDK i Apache 

Ant). A més a més, podem controlar dispositius Android que estiguin connectats, com 

per exemple, reiniciar-los, instal·lar aplicacions de forma remota, etc. 

 

Les actualitzacions del SDK estan coordinades amb el desenvolupament general 

d’Android. El SDK és compatible també amb versions més antigues d’Android, per si els 

programadors necessiten instal·lar aplicacions en dispositius obsolets o més antics. Les 

eines de desenvolupament són components que es poden descarregar, de manera que 

una vegada instal·lada l’última versió, es poden instal·lar versions anteriors i realitzar 

proves de compatibilitat. L’eina encarregada d’instal·lar versions anteriors s’anomena 

SDK Manager. 

5.4.1 - SDK Manager 

 

Aquest component ens permet comprovar si l’aplicació funciona en diferents versions 

de Android. Tenim la possibilitat d’instal·lar o desinstal·lar les versions que volem 

segons quines siguin les necessitats. Es calcula que el 33% d’usuaris encara utilitza la 

versió 2.3, fet que s’haurà de tenir en compte a l’hora de desenvolupar si es vol cobrir 

el 100% del mercat. Tot i així, en un futur els usuaris aniran adquirint la versió 4 o 

superior, o sigui que dependrà de la finalitat de l’aplicació, el fet de que desenvolupis 

per una versió o una altra. 
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Figura 5.4.1.1 SDK Manager 

 

5.4.2 - Eclipse - Debug 

 

Dins del programa Eclipse, tenim la possibilitat de realitzar un traç del programa, a 

través de la pantalla “Debug” que podem observar a la figura 5.4.2.1, la qual ens 

permet aturar l’execució del programa allà on es vulgui, veure el valor d’una variable 

en concret, etc. 

 

 

 
Figura 5.4.2.1 Pantalla de Debug dins de l’Eclipse 
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5.4.3 - ADT – Dalvik Debug Monitor Server (DDMS) 

 

La perspectiva DDMS d’Eclipse permet accedir a totes les funcions de DDMS des de l’IDE 

Eclipse. Està dividit en diferents seccions que són les següents: 

 

Dispositius: Mostra la llista de dispositius i AVD’s que estan connectats a ADB 

Control d’emulador: permet realitzar funcions del dispositiu 

LogCat: permet veure els missatges de registre del sistema en temps real 

Threads: mostra els fils en execució actuals en una màquina virtual 

Heap: mostra l’ús de pila de la màquina virtual 

Allocation Tracker: mostra l’assignació de memòria dels objectes 

Explorador d’arxius: permet explorar el sistema de fitxers del dispositiu 

 

 
Figura 5.4.3.1 Imatge de la perspectiva DDMS dins l’entorn Eclipse 

 

5.4.4 - Emulador 
 

L’emulador és una eina molt interessant que permet configurar diferents tipus de telèfon i 

provar les nostres aplicacions com si les provéssim en un telèfon real.  

 

Al principi de la implementació de l’aplicació l’he estat utilitzant, però a mesura que he 

avançat cada vegada ha funcionat més lent, fins al punt que no permetia treballar 

correctament. He decidit deixar l’emulador de banda, tot i que és una eina molt recomanable 

en molts casos, i connectar el telèfon directament per cable USB a l’ordinador i fer les proves 

amb l’aplicació directament instal·lada al telèfon, amb la opció de “Depuració USB” activada. 
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Figura 5.4.4.1 Exemple de l’emulador del telèfon Nexus S 

5.5 - RaspBerry Pi 
 

Raspberry Pi és un ordinador de placa reduïda (SBC) de baix cost, desenvolupat al Regne Unit 

l’any 2006 per Eben Upton amb finalitats educatives. Avui dia es comercialitzen 2 models, l’A i 

el B, aquest segon, és el que he utilitzat per a desenvolupar el projecte. 

 

Aquest mini-ordinador va néixer de la necessitat de solucionar un problema de formació entre 

els estudiants d’enginyeria informàtica. El fundador va detectar que una de les principals 

causes per les quals els estudiants tenien pocs coneixements en programació, era la mancança 

de recursos per a poder programar i provar coses noves. Així doncs, va desenvolupar un 

miniordinador per a poder-ho fer, el model A, que més endavant al 2008, evolucionaria per 

donar pas al model B degut a l’èxit que va tenir.  

 

Estem parlant d’un dispositiu molt assequible que obre la porta al desenvolupament de moltes 

aplicacions. No inclou un disc dur ni una unitat d’estat sòlid, ja que fa servir la targeta SD per  

l’emmagatzematge permanent, tampoc inclou cap font d’alimentació ni carcassa. Tot i que 

mesura com una targeta de crèdit (85,6 x 53,98 x 17 mm), ofereix moltes possibilitats als seus 

usuaris. Permet mostrar vídeo, connectar-se a xarxes i a Internet i també, administrar 

dispositius de domòtica. 

 

5.5.1 - Especificacions tècniques 

 

SoC  Broadcom BCM2835 

CPU  ARM 1176JZFS a 700 MHz 

GPU  Videocore 4 

RAM  512 MB 

Vídeo  HDMI i RCA 

Resolució 1080p 
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Àudio  HDMI i 3.5 mm 

USB  2 x USB 2.0 

Xarxes  Ethernet 10/100   

Electricitat Micro USB 

 

5.5.2 - Hardware 

 

És un dispositiu que no té carcassa, tot i això, la comunitat d’usuaris en fabrica de tot 

tipus i d’originals per a personalitzar-los al seu gust. Disposa d’un connector HDMI i 

sortida de vídeo RCA. Inclou ports USB en els que es poden connectar ratolins, teclats i 

discs durs externs. També inclou connectors d’expansió que es poden fer servir per a la 

comunicació amb altres dispositius. Trobem ports en tots els costats de la placa, entre 

els quals hi ha el port de font d’alimentació a través d’un Micro USB que pot anar 

connectat directament a la corrent, un telèfon, etc. 

 

 

 
Figura 5.5.2.1 Elements de la placa de comunicacions RaspBerry Pi (model B) 

 

5.5.3 - Software 

 

El fet que el Raspberry Pi no disposi de disc dur, fa que el sistema operatiu s’hagi de 

carregar des de la targeta SD. D’aquesta manera, ofereix plena flexibilitat per canviar 

de sistema segons les necessitats concretes i es pot tornar a deixar la placa com nova 

formatejant la targeta SD. 
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Els sistemes que hi operen estan basats en Linux, concretament hi ha tres distribucions 

promocionades per la fundació Raspberry Pi: 

 

1. RASPBIAN (basada en Debian): és la que he utilitzat en aquest projecte. Es tracta 

d’una distribució preconfigurada amb administrador de finestres com LXDE i alguns 

navegadors d’Internet com Midori. El seu funcionament és lent, fins al punt que obrir 

cada aplicació requereix alguns segons, per això es recomana utilitzar el mínim 

d’aplicacions simultàniament, ja que la memòria del dispositiu és força limitada. 

Raspbian disposa també d’alguns jocs desenvolupats amb Python, com per exemple, el 

famós Snake, tot i que moltes vegades es nota la lentitud del mini-ordinador quan 

interpreta les tecles seleccionades. 

 

Una altra possibilitat que ofereix, és programar scripts de Linux amb bash, fins i tot, 

instal·lar-hi un servidor web i fer scripts amb PHP, opció que ha funcionat molt bé en 

aquest projecte. 

 

2. ARCH LINUX ARM: pretén proporcionar un gran nivell de control a l’usuari. 

 

3. QTON PI: és una plataforma per l’ús d’aplicacions QT. 
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Capítol 6 - Requisits del sistema 

Un requisit és una condició o capacitat que un usuari necessita per poder resoldre un 

problema i aconseguir un objectiu. També pot ser definit com la condició que ha 

d’exhibir i posseir un sistema per satisfer un contracte, estàndard, especificació o una 

altra documentació formalment imposada. 

 

En aquest punt tractaré tots els requisits que ha de complir el sistema, tant funcionals 

com no funcionals.  

6.1 - Requeriments funcionals 
 

Els requeriments funcionals són aquells que descriuen el comportament desitjat del 

sistema, és a dir, especifica les sortides que s’han de produir a partir d’unes 

determinades entrades i les operacions necessàries per aconseguir-ho. 

 

Quan es treballa amb eines per desenvolupar aplicacions per a mòbil, sovint no és gens 

trivial aconseguir una visualització senzilla i clara per a l’usuari final.  

 

En aquest projecte, on es vol establir una connexió fàcil entre un dispositiu mòbil i un 

monitor, caldrà fer un estudi de les diferents possibilitats existents per establir aquesta 

comunicació i decidir quin és el millor camí a seguir per tal d’arribar a complir els 

objectius del projecte. 

 

Per tal de fer memòria, recordem els objectius inicials. Són els següents: 

 

 > Estudiar els diferents sistemes que hi ha al mercat per crear una aplicació per 

 mòbil Android 

 

 > Creació de l’aplicació mòbil Android: mòdul de generació de missatges, mòdul 

 de gestió de missatges i mòdul d’enviament de missatges 

 

 > Creació d’una base de dades on es gestionaran els missatges 

 

 > Estudiar i determinar la millor opció sobre els diferents protocols de 

 comunicació entre un mòbil i un monitor, ja sigui Bluetooth, Wifi o altres vies 

 possibles 

 

 > Implementació del sistema d’enviament i recepció de missatges. Possibilitat 

 de crear un hardware propi, com per exemple una placa de comunicacions. 
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A continuació tenim una relació de tots els requeriments funcionals que necessitem 

del sistema, per tal d’assolir completament aquests objectius esmentats anteriorment: 

 

6.1.1 - Connexia 

 

 El sistema ha de guardar els nous missatges que s’enviïn (SQLite) 

 L’usuari ha de poder reenviar un missatge 

 L’usuari ha de poder eliminar un missatge 

 L’usuari ha de poder visualitzar l’historial de missatges 

 L’usuari ha de poder eliminar l’historial de missatges 

 Els missatges tenen un nombre limitat de caràcters 

 

 L’usuari ha de poder afegir un monitor 

 L’usuari ha de poder modificar un monitor 

 L’usuari ha de poder eliminar un monitor 

 L’usuari ha de poder visualitzar l’historial de monitors 

 L’usuari ha de poder eliminar l’historial de monitors 

 L’usuari ha de poder escollir a quin monitor vol enviar el missatge 

 L’usuari ha de poder enviar una cadena de text a un monitor 

 

6.1.2 - Placa receptora 

  

 La placa receptora ha de permetre establir una connexió amb el sistema, a 

través d’un adaptador Wifi USB 

 La placa receptora ha de permetre establir una connexió amb el monitor, a 

través d’un cable HDMI 

 

6.1.3 - Servidor Web 

 

 El servidor Web ha de poder guardar tots els missatges que s’enviïn a la placa 

receptora (BBDD) 

 El servidor Web ha de mostrar per pantalla l’últim missatge enviat 

6.2 - Requeriments no funcionals 
 

Els requeriments no funcionals són aquells que descriuen restriccions que no afecten al 

funcionament ni al comportament del sistema. Aquestes restriccions afecten 
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normalment al rendiment, al disseny, a la compatibilitat, etc. És a dir, no són els propis 

de l’aplicació en si, si no de les coses necessàries per tal de que el programa funcioni.  

 

Per una banda, l’aplicació està dissenyada per funcionar sobre el sistema operatiu 

Android, és evident que si més endavant la necessitem perquè funcioni amb Apple, 

s’haurà de fer una altra aplicació totalment nova, intentant oferir les mateixes 

funcionalitats. 

 

D’altra banda, dins del món Android existeixen moltes versions, per tant és molt fàcil 

tenir algun problema de compatibilitat entre versions, ja sigui a nivell de visualització 

com a nivell de funcionament. 

 

A la següent figura 6.2.1, hi podem observar informació sobre el nombre relatiu de 

dispositius funcionant en una versió en concret del sistema operatiu Android. 

 

 

 
Figura 6.2.1 Distribució gràfica d’Android segons la versió dels seus usuaris 

 

 

Un altre tema a tenir en compte en aquest apartat, seria parlar del possible rendiment 

de cada dispositiu Android possible on pugui ser instal·lada l’aplicació. És evident, que 

el sistema no funcionarà amb la mateixa eficiència en un dispositiu d’última generació 

o en un altre que existeixi de fa uns anys, a més tenint en compte la rapidesa amb què 

s’evoluciona en aquest camp. 
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Capítol 7 - Estudis i decisions 

En aquest capítol, explicaré els estudis que he fet per tal d’estar ben documentat sobre 

el tema en qüestió. També comentaré el perquè hem triat un software i no un altre, 

perquè m’he decantat per comprar un hardware i no un altre, perquè ho he dissenyat 

d’aquesta manera i no una altra, etc. en resum, les decisions que s’han pres per 

intentar aconseguir els objectius marcats des del principi del projecte. 

7.1 - Vies de desenvolupament per una aplicació Android 
 

Tenint en compte el tipus d’aplicació que necessitem en aquest projecte i les seves 

principals funcionalitats, com per exemple gestionar un model client/servidor, 

connectar-nos via Wifi, enviar informació via Bluetooth, etc. el primer punt ha estat 

escollir quina via de desenvolupament utilitzar.   

 

Tal com he comentat al capítol 5, es tracta d’una aplicació nativa, o sigui que 

s’aconseguirà un millor rendiment i més velocitat.  

 

Dins de les aplicacions natives, tenim tres vies principals de desenvolupament: 

 

 Utilitzar SDK (Software Development Kit) oficial del sistema operatiu Android 

 Framework  de desenvolupament basat en HTML + CSS + Javascript 

 Desenvolupar aplicacions web que s’inclouen dins d’una aplicació nativa (sense 

interacció amb el dispositiu) 

 

També existeixen altres vies, com per exemple (en el cas d’Android) Basic4Android o 

PHP for Android, els quals permeten desenvolupar aplicacions utilitzant altres 

llenguatges com Visual Basic o PHP. Una altra forma seria utilitzar l’Android NDK 

(Native Development Kit), que permet utilitzar C/C++ per treballar més a baix nivell. 

Una altra via alternativa podria ser App Inventor per Android, el qual va aparèixer el 

juliol de 2010, i es tracta d’un entorn de desenvolupament visual web per a 

programadors novells. 

 

Després d’estudiar totes les opcions i veure què aportava cadascuna, he pres la decisió 

d’utilitzar el Software Development Kit (SDK), per la seguretat que aporta i per tal 

d’aprofitar-ne tot el seu potencial, ja que ofereix moltes més facilitats a l’hora de 

desenvolupar funcions de client/servidor, Bluetooth, etc. A part, la documentació és 

molt completa i ha facilitat molt les coses davant de qualsevol possible dubte. 
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7.2 - Eclipse + Android Developer Tools (ADT) plugin 
 

Des de la mateixa pàgina oficial de desenvolupadors d’Android, podem descarregar el 

paquet SDK, que proporciona una sèrie de llibreries API i eines de desenvolupament 

necessàries per crear, provar i depurar aplicacions per Android. 

 

Després de veure altres opcions a l’apartat anterior, aquesta és la opció més 

recomanable per usuaris novells amb el tema, com era aquest cas. 

 

El paquet inclou les eines citades a continuació: 

 

 Eclipse + ADT Plugin 

 Android SDK Tools 

 Android Platform-tools 

 La plataforma Android actual 

 Sistema d’imatges Android actual per l’emulador 

 

La seva instal·lació no comporta moltes dificultats, ja que està molt ben documentat i 

els passos són fàcils de seguir. Cal remarcar, que també requereix la instal·lació del JDK 

6 Java Platform per tal de que funcioni correctament. 

7.3 - SQLite 
 

Per tal de gestionar els missatges que s’envien al monitor cal una eina que permeti 

treballar amb ells mitjançant una base de dades. 

 

Aprofitant el contingut del nostre SDK, hi trobem SQLite, que és una base de dades 

relacional Open Source que és molt popular en molts dispositius Android, per tant 

l’elecció aquí va ser fàcil, ja que permetia fer tot el que es necessita. SQLite no 

necessita configuració, no té un servidor de base de dades executant-se en un procés 

separat i és relativament fàcil d’aprendre a utilitzar. 

 

Té una funcionalitat limitada si ho comparem amb Oracle, MySQL, etc. però té les 

funcions adequades per satisfer les necessitats.  

 

També cal destacar que és fàcil d’implementar a la nostra aplicació Android i a més es 

poden compartir dades amb d’altres base de dades populars a través de controladors 

o gestors de base de dades. 
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7.4 - Mini PC 
 

En un principi, la idea era utilitzar un mini PC, per tal de comunicar el dispositiu mòbil 

amb el monitor. Era una bona opció, sobretot perquè ofereix un potencial important. 

 

Per una banda, ofereix un munt d’avantatges, les quals es detallen a continuació: 

 

 Dimensions reduïdes, són de la mida d’un penDrive USB.  

 La seva compatibilitat total amb el sistema operatiu Android, ja que és un 

dispositiu oficial  

 Connexió Wifi i Bluetooth 

 1 GB de memòria RAM 

 Capacitat de 8 GB 

 HDMI 

 USB 

 ... 

 

 
Figura 7.4.1 Exemple d’un dispositiu Android Stick TV 

 

 

D’altra banda, el seu principal inconvenient és que no permet instal·lar-hi un Linux 

d’una forma senzilla, segura i fàcil. Aquest punt era bàsic pel projecte, ja que al Linux hi 

volia instal·lar el Servidor Web, per tal de poder mostrar els missatges per pantalla. 

 

En aquest punt, es va canviar d’estratègia i es va seguir buscant més opcions. Era 

essencial pel bon funcionament del projecte, trobar algun dispositiu que ens oferís la 

opció de fer-hi córrer un sistema operatiu, com per exemple una distribució de Linux. 
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7.5 - RaspBerry Pi 
 

Navegant per la xarxa, vaig trobar alguna referència d’una possible solució: una placa 

de comunicacions, equivalent a un mini-ordinador que permetia instal·lar-hi diferents 

sistemes operatius. Aquesta va ser la meva elecció, una placa desconeguda per mi fins 

al moment, anomenada RaspBerry Pi. 

 

 

 
Figura 5.7.1 La nostra RaspBerry Pi encara dins de la caixa 

 

Encara ara, estic sorprès de les possibilitats que ofereix aquesta placa, amb unes 

dimensions tant reduïdes, semblants a les d’una targeta de crèdit.  

 

Aquí vaig trobar tot el que no oferien els mini PC’s d’Android que havia estat mirant. A 

més, el que també em va sorprendre va ser que el cost de la placa fós igual o fins i tot 

inferior al dels mini PC’s. La RaspBerry permet instal·lar diferents sistemes operatius i 

em vaig decantar pel Raspbian, el qual està recomanat per usuaris principiants amb 

aquest dispositiu. 

 

Amb un sistema operatiu tot ha estat més fàcil i he pogut instal·lar-hi el meu Servidor 

Web i aconseguir un dels principals objectius del projecte; visualitzar el missatge per 

pantalla. 
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Capítol 8 - Anàlisi i disseny del 
sistema 

Aquest capítol és un dels més importants del projecte, on he estudiat de manera 

detallada les necessitats del sistema i he proposat solucions per resoldre-les. 

8.1 - Anàlisi del sistema 
 

El principal objectiu d’aquesta etapa d’anàlisi és comprendre profundament les 

necessitats del sistema, és a dir, preocupar-se per tal de resoldre el problema (“què”) 

però oblidant-nos de moment, del “com” es farà per aconseguir-ho. 

 

Durant aquest procés, es convertiran les necessitats comentades anteriorment a un 

llenguatge més formal a través de l’Enginyeria del Software. 

 

Per tal d’entendre l’estructura que s’ha de seguir per dissenyar el sistema, a 

continuació exposo un esquema dels principals elements que hi intervenen: 

 

 

Figura 8.1.1 Esquema global de la comunicació entre mòbil - monitor 

 

 

Tal com es pot observar a la Figura 8.1.1 un dels principals objectius del projecte és 

arribar a crear un sistema de comunicació entre el dispositiu mòbil i el monitor. En 

l’anàlisi de requisits, ja he detallat les funcionalitats bàsiques que ha de poder disposar 

l’usuari i de les que el sistema ha de servir. En els models que es definiran a 

continuació es veuran les vistes d’usuari, com per exemple els diagrames de casos 

d’ús. 

 

8.1.1 - Diagrama de cas d’ús global 

 

Els casos d’ús descrits en el diagrama expressen les funcionalitats de l’aplicació a partir 

de les accions de l’usuari i les reaccions dels sistema, però a un nivell més bàsic sense 

entrar massa en detall. 
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Per tal de simplificar la comprensió dels diagrames, ho he dividit en parts més petites 

per tal que s’entengui millor i es vegi més clar tot el procés dels casos d’ús. En aquest 

primer diagrama, es veuen les tres pantalles principals que hi ha dins de l’aplicació de 

Connexia. 

 

 

 
Figura 8.1.1.1 Esquema de la visió global del sistema a alt nivell 

 

 

A continuació, he detallat el cas d’ús de Configurar TV’s, on es pot observar que es 

contempla la gestió completa de les TV’s, i a més, es pot visualitzar o eliminar la llista 

de monitors que hi ha guardats a la BBDD. Cal remarcar, que quan s’afegeix una TV, 

s’obre una finestra nova on s’hi poden entrar les dades del monitor en qüestió i un cop 

finalitzat tornar a la llista de monitors. 

 

 

 
Figura 8.1.1.2 Diagrama de casos d’ús de la pantalla Configurar TV’s 
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Al següent diagrama, a la figura 8.1.1.3 s’hi pot veure una representació poc extensa, 

ja que des de la pantalla d’enviar missatge, només tenim la opció d’enviar la cadena en 

text i esperar el missatge de confirmació, per saber si s’ha enviat correctament o hem 

tingut algun problema. 

 

 

 
Figura 8.1.1.3 Diagrama de casos d’ús de la pantalla Enviar missatge 

 

 

 

Per acabar la secció de diagrames de casos d’ús, hi tenim el de “Visualitzar l’historial de 

missatges”, el qual mostra la gestió dels missatges de l’historial, així com la de canviar 

de pantalla i accedir a esciure un Nou missatge. 

 

 

 
Figura 8.1.1.4 Diagrama de casos d’ús “Visualitzar historial de missatges” 
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8.1.2 - Fitxes de casos d’ús 

 

En aquest apartat es descriuran els diferents casos d’ús del sistema, amb els seus 

fluxos d’esdeveniments tan principals com alternatius, si n’hi ha, i els actors que 

actuen en els diferents casos d’ús. 

 

Nom: Guardar un missatge 

Actor: Usuari 

Descripció: L’usuari guarda un missatge a l’historial  

Pre: S’ha escrit un missatge nou 

Flux: 

Dins de la pantalla de Nou missatge, l’usuari escriu el text i 
prem el botó “Enviar” 
Es mostra un missatge confirmant que ha anat bé 

Post: S’ha guardat el nou missatge a l’historial 

Flux alternatiu 1: L’usuari prem el botó de retorn a la pàgina anterior 

Flux alternatiu 2: L’usuari escriu un missatge sense text 
Es mostra un error a l’usuari 

Comentaris: Els missatges tenen un límit màxim de caràcters 

 

 

 

 

Nom: Reenviar un missatge 

Actor: Usuari 

Descripció: L’usuari reenvia un missatge de l’historial  

Pre: Hi ha un o més missatges a la pantalla d’històric 

Flux: 

L’usuari aguanta dos segons el dit sobre el missatge escollit 
Es mostra el panell d’opcions 
Escull l’opció “Reenviar” 
El sistema mostra la pantalla de “Nou Missatge” donant 
l’opció de modificar o no el missatge i enviar-lo 

Post: S’ha reenviat el missatge escollit, modificat o no 

Flux alternatiu 1: L’usuari prem el botó de retorn a la pàgina anterior 

Flux alternatiu 2: L’usuari escull una opció diferent quan es mostra el panell 
d’opcions 

Comentaris: S’entén que es pot modificar el missatge o reenviar el mateix 
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Nom: Eliminar un missatge 

Actor: Usuari 

Descripció: L’usuari elimina un missatge de l’historial  

Pre: Hi ha un o més missatges a la pantalla d’històric 

Flux: 

L’usuari aguanta dos segons el dit sobre el missatge escollit 
Es mostra el panell d’opcions 
Escull l’opció “Esborrar” 
El sistema elimina el missatge i mostra la llista de missatges 
actuals, en el cas que no en quedi cap mostrarà la pantalla en 
blanc 

Post: S’ha eliminat el missatge escollit 

Flux alternatiu 1: L’usuari prem el botó de retorn a la pàgina anterior 

Flux alternatiu 2: L’usuari escull una opció diferent quan es mostra el panell 
d’opcions 

Comentaris: --- 

 

 

 

 

 

 

Nom: Visualitzar Historial de missatges 

Actor: Sistema 

Descripció: El sistema mostra l’historial de missatges actual  

Pre: L’usuari engega l’aplicació 

Flux: 
Es carrega la pàgina principal i es mostra  l’historial de 
missatges per defecte 

Post: Es mostra l’historial de missatges 

Flux alternatiu 1: Si no hi ha missatges, es mostra la pantalla en blanc 

Flux alternatiu 2: 
--- 

Comentaris: --- 
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Nom: Eliminar Historial de missatges 

Actor: Usuari 

Descripció: L’usuari elimina tot l’historial de missatges actual  

Pre: Hi ha un o més missatges a la pantalla d’històric 

Flux: 

L’usuari aguanta dos segons el dit sobre qualsevol missatge 
Es mostra el panell d’opcions 
Escull l’opció “Esborrar Historial” 
El sistema elimina l’historial i mostra la pantalla en blanc 

Post: S’ha eliminat l’historial de missatges 

Flux alternatiu 1: L’usuari prem el botó de retorn a la pàgina anterior 

Flux alternatiu 2: L’usuari escull una opció diferent quan es mostra el panell 
d’opcions 

Comentaris: --- 

 

 

 

 

 

 

Nom: Afegir un monitor 

Actor: Usuari 

Descripció: L’usuari afegeix un monitor a l’historial  

Pre: Es mostra l’historial de monitors 

Flux: 

Dins de la pantalla de Historial de monitors, l’usuari apreta el 
botó “Afegir TV” 
S’obre una pantalla on l’usuari hi entra un nom (àlies) i una ip 
Escriu les dades i prem el botó “Afegir” 
Es mostra un missatge confirmant que ha anat bé 

Post: S’ha guardat el nou monitor a l’historial 

Flux alternatiu 1: L’usuari prem el botó de retorn a la pàgina anterior 

Flux alternatiu 2: L’usuari escriu les dades incorrectament 
Es mostra un error a l’usuari 

Comentaris: --- 
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Nom: Modificar un monitor 

Actor: Usuari 

Descripció: L’usuari modifica un monitor de l’historial  

Pre: Es mostra l’historial de monitors, a través del menú “Settings” 

Flux: 

L’usuari aguanta dos segons el dit sobre el monitor escollit 
Es mostra el panell d’opcions de configuració de TV 
Escull l’opció “Modificar” 
Es mostren les dades del monitor seleccionat, permetent així 
modificar les dades 
L’usuari prem Guardar 
Es mostra un missatge confirmant que ha anat bé 

Post: S’ha modificat el monitor seleccionat de l’historial 

Flux alternatiu 1: L’usuari prem el botó de retorn a la pàgina anterior 

Flux alternatiu 2: L’usuari escriu les dades incorrectament 
Es mostra un error a l’usuari 

Comentaris: --- 

 

 

 

 

Nom: Eliminar un monitor 

Actor: Usuari 

Descripció: L’usuari elimina una TV de l’historial de monitors 

Pre: Hi ha un o més monitors a la pantalla d’històric 

Flux: 

A  través del menú “Settings”, l’usuari selecciona “Mostrar 
llista TV” i es mostra l’historial de monitors 
L’usuari aguanta dos segons el dit sobre el monitor escollit 
Es mostra el panell d’opcions 
Escull l’opció “Esborrar” 
El sistema elimina el monitor i mostra la llista de monitors 
actuals, en el cas que no en quedi cap mostrarà la pantalla en 
blanc 

Post: S’ha eliminat el monitor escollit 

Flux alternatiu 1: L’usuari prem el botó de retorn a la pàgina anterior 

Flux alternatiu 2: L’usuari escull una opció diferent quan es mostra el panell 
d’opcions 

Comentaris: --- 
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Nom: Visualitzar Historial de monitors 

Actor: Sistema 

Descripció: El sistema mostra l’historial de missatges actual  

Pre: L’usuari engega l’aplicació 

Flux: 
A través del menú “Settings”, l’usuari selecciona la opció 
“Mostra llista TV” 
El sistema mostra la llista de TV’s 

Post: Es mostra l’historial de monitors 

Flux alternatiu 1: Si no hi ha monitors, hi ha l’opció d’afegir-ne un 

Flux alternatiu 2: 
--- 

Comentaris: --- 

 

 

 

 

 

 

 

Nom: Eliminar Historial de monitors 

Actor: Usuari 

Descripció: L’usuari elimina tot l’historial de monitors actual  

Pre: Hi ha un o més monitors a la pantalla d’històric 

Flux: 

A través del menú “Settings”, l’usuari selecciona la opció 
“Mostra llista TV” 
L’usuari aguanta dos segons el dit sobre qualsevol monitor 
Es mostra el panell d’opcions 
Escull l’opció “Esborrar Historial” 
El sistema elimina l’historial de monitors i mostra la pantalla 
en blanc 

Post: S’ha eliminat l’historial de monitors 

Flux alternatiu 1: L’usuari prem el botó de retorn a la pàgina anterior 

Flux alternatiu 2: L’usuari escull una opció diferent quan es mostra el panell 
d’opcions 

Comentaris: --- 
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Nom: Escollir el monitor on volem enviar el missatge 

Actor: Usuari 

Descripció: L’usuari tria un monitor de l’historial per enviar-li un missatge 

Pre: Hi ha algun monitor guardat 

Flux: 

Dins de la pantalla de “Nou missatge”, l’usuari escriu un 
missatge i prem el botó “Enviar” 
Es mostra la llista de monitors actual 
L’usuari selecciona el monitor a on hi vol enviar el missatge 
Es mostra un missatge confirmant que ha anat bé 

Post: S’ha escollit el monitor de l’historial a on volem enviar-hi un 
missatge 

Flux alternatiu 1: L’usuari prem el botó de retorn a la pàgina anterior 

Flux alternatiu 2: No hi ha cap monitor guardat 
Es mostra un error a l’usuari 

Comentaris: --- 

 

 

 

 

 

 

Nom: Enviar missatge al monitor 

Actor: Usuari 

Descripció: L’usuari envia un missatge al monitor 

Pre: Hi ha algun monitor guardat 

Flux: 

Dins de la pantalla de “Nou missatge”, l’usuari escriu un 
missatge i prem el botó “Enviar” 
Es mostra la llista de monitors actual 
L’usuari selecciona el monitor a on hi vol enviar el missatge 
Es mostra un missatge confirmant que ha anat bé 

Post: S’ha enviat un missatge al monitor 

Flux alternatiu 1: L’usuari prem el botó de retorn a la pàgina anterior 

Flux alternatiu 2: El missatge és buit 
Es mostra un error a l’usuari 

Comentaris: --- 

 

 

 

 



Visualització i gestió de missatges curts en un monitor mitjançant una aplicació per a mòbils Android 

Gil Piella Capdevila 

45 
 
 

8.2 - Disseny del sistema 
 

Pel que fa al disseny del sistema d’aquest projecte, a la figura 8.2.1 es pot observar un 

model on hi ha un client que es comunica via Wifi amb l’enrutador i aquest amb la 

placa de comunicacions, sempre utilitzant el protocol HTTP. A la placa receptora, hi 

tenim el sistema operatiu Raspbian instal·lat, el qual conté un servidor Web que s’ha 

desenvolupat i que realitza consultes a BBDD constantment. Principalment, consta 

d’un servei que obté l’últim missatge de la BBDD, utilitzant la tecnologia Apache 

vinculada amb PHP i MySQL. Treballant d’aquesta forma m’asseguro una programació 

més senzilla i flexible, ja que es programa a més alt nivell. La placa està connectada 

permanentment a un monitor, a través d’un cable HDMI, i mostra per pantalla l’últim 

missatge que s’ha guardat a la BBDD. 

 

Aquesta interfície mitja entre el dispositiu mòbil i el monitor, permet gestionar la 

BBDD que s’ha dissenyat anteriorment i tenir un millor control sobre el sistema. 

Aquesta última part seria la del servidor, però cal remarcar que no es tracta d’un 

servidor central, sinó que cada monitor té el seu propi servidor. Si hi hagués una 

instal·lació amb varis monitors, hauríem de tenir una placa per monitor amb el seu 

propi sistema operatiu i servidor Web corresponent. 

 

 

 
Figura 8.2.1 Esquema global del disseny utilitzat 
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8.2.1 - Protocol HTTP vs Sockets 

 

Tal com s’ha vist en forma d’esquema al capítol 3, on s’explicava la metodologia del 

projecte, el protocol que s’utilitza per establir una comunicació entre el mòbil i el 

router és HTTP; així com també la comunicació entre el router i la RaspBerry Pi. 

 

He utilitzat aquest protocol perquè et permet fer una programació molt més senzilla, 

una programació a alt nivell més flexible, tenint en compte que treballem a la capa 

més alta de les capes OSI, la capa d’aplicació. Tot i això, aquest protocol no és massa 

segur perquè pot fallar el servidor Web que està escoltant, pot tenir un error el 

navegador web que va preguntant constantment si hi ha nous missatges, etc. 

 

Una altra opció seria utilitzar Sockets, ja que permeten programar una App que escolti 

pels sockets i automàticament ja es podria mostrar per pantalla. Amb els sockets 

hagués tingut més informació sobre els possibles errors, però la programació hagués 

estat més complicada, ja que hagués treballat a més baix nivell. Si ho comparem en 

funció dels nivells OSI, els sockets estan a la capa 4, la de transport, fet que reafirma 

que la programació seria un pèl més complicada. 

 

 

8.2.2 - Diagrama d’activitat 

 

Els diagrames d’activitat estan formats per diferents elements, que són els següents:  

 

 Activitats: és un tipus d’estat que s’abandona, no com a resposta a qualsevol 

esdeveniment sinó quan acaba l’activitat que representa 

 

 Transicions: normalment no s’etiqueten, ja que la transició és provocada per la 

fi de l’activitat 

 

 Barres de sincronització: descriu la coordinació entre activitats 

 

 Diamant de decisió: s’utilitza per representar decisions 

 

 Marca de creació: que apunta a l’estat inicial del diagrama 

 

 Marca de destrucció: significa que l’objecte ha arribat a la fi de la seva vida i 

serà destruït 
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A continuació, es mostra el primer diagrama d’activitat, on es pot observar el flux de la 

pantalla “Visualitzar Historial de missatges”, entre dos actors: l’usuari i el sistema. 

 

Cal remarcar, que per tal de millorar la comprensió del diagrama, les caixes de forma 

rectangular i amb el fons blanc, signifiquen que és un nou diagrama d’activitat. En 

canvi, les caixes amb fons blau i els contorns arrodonits són una activitat. 

 

 

 

 
Figura 8.2.2.1 Diagrama d’activitat “Visualitzar historial de missatges” 

 

 

El següent diagrama, representa el flux de la pantalla “Enviar Missatge”, on es controla 

que el missatge que envia l’usuari no sigui buit i que la cadena tingui un màxim de 

caràcters. També hi ha dues caixes que representen dos nous diagrames d’activitat i en 

aquest cas hi ha quatre diamants de decisió, ja que és una pantalla que permet 

diferents opcions. 
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Figura 8.2.2.2 Diagrama d’activitat de la pantalla “Enviar Missatge” 
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Figura 8.2.2.3 Diagrama d’activitat de la pantalla “Afegir TV” 
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Capítol 9 - Implementació i proves 

En aquest apartat detallaré alguns problemes que han sorgit durant la realització del 

projecte i com ho he pogut resoldre, ja sigui a nivell logístic com a nivell de 

desenvolupament. També comentaré algun tall de codi del projecte que considerem 

interessant. 

9.1 - Problemes i solucions 
 

En tot desenvolupament sorgeixen problemes durant la realització del mateix, per tant 

començaré explicant un problema que vaig tenir pel que fa a la vessant logística. 

 

A l’hora de comprar la RaspBerry i els seus accessoris, vaig optar per comprar-la on-

line a través d’Ebay, a un venedor alemany que feia una oferta on hi havia inclosa la 

placa, la targeta SD, la caixa protectora i l’alimentador de corrent. Pel que fa al territori 

alemany tot va anar sobre rodes, van complir els terminis d’entrega a Espanya i em van 

enviar la factura per correu electrònic. El problema va ser quan el paquet va entrar a 

territori espanyol, ja que es va quedar “encallat” a Barajas durant masses dies. 

 

Després de parlar amb Correus diàriament, via presencial o telefònica, i passar 

bastants dies del termini d’entrega acordat, vaig decidir fer una reclamació dient que 

no ho volia i que em tornessin els diners. Em van respondre que ells no hi podien fer 

res, que era culpa del transport espanyol i que es rentaven les mans. 

 

Veient que no tenia temps per perdre, vaig decidir comprar una altra placa a una 

botiga física de Vic, que la venien una mica més cara, però la tenies al mateix moment. 

Del paquet de Correus encara no en tinc notícies, espero que almenys m’abonin 

l’import total del producte que vaig comprar. 

 

Una altra dificultat que m’he trobat durant el desenvolupament del projecte, ha estat 

a l’hora de trobar la millor forma de comunicació entre el mòbil i el monitor. 

 

Al principi vaig dedicar forces hores a investigar com funcionava el Bluetooth i a veure 

quines possibilitats hi havia d’enviar una cadena de text sense problema. Després de 

fer vàries proves, em vaig adonar que no valia la pena enviar-ho per Bluetooth si ho 

podia fer d’una forma més senzilla, utilitzant el Wifi. 

 

També vaig pensar que la majoria de TV’s no disposen de Bluetooth i les opinions i 

documentació que vaig trobar referent als adaptadors USB Bluetooth no era massa 

bona, ja que aquests petits aparells no disposen d’una connexió molt segura ni estable. 
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Per tant no vaig seguir amb la implementació del Bluetooth i em vaig centrar amb 

enviar informació a través de Wifi. 

 

 
Figura 9.1.1 Adaptador Bluetooth USB 

 

Cal remarcar, que aquestes hores no van ser perdudes, perquè aquesta experiència em 

va ajudar a desenvolupar la part Wifi d’una forma més ràpida. 

 

Un tercer punt a comentar, estaria relacionat amb l’entorn del Raspbian, a l’hora de 

connectar-se a Internet a través de l’adaptador Wifi i a través d’un cable Ethernet. Vaig 

tenir algun problema amb els arxius de configuració, ja que m’interessava connectar-

me sense cables amb una IP estàtica i amb cable, de forma dinàmica (DHCP). La solució 

va ser modificar un parell d’arxius que es troben a les rutes següents amb el codi que 

segueix: 

 

etc/network/interfaces etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 
auto lo 

 

iface lo inet loopback 

iface eth0 inet dhcp  

 

allow-hotplug wlan0 

iface wlan0 inet manual 

 

   address 192.168.1.13 

   netmask 255.255.255.0 

   gateway 192.168.1.1 

   network 192.168.1.0 

  

wpa-roam 

/etc/wpa_supplicant/wpa_supp

licant.conf 

 

iface connexiaTV inet static 

    address 192.168.1.13 

    netmask 255.255.255.0 

    gateway 192.168.1.1 

 

iface default inet dhcp 

 

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_sup

plicant GROUP=netdev 

update_config=1 

 

network={ 

 ssid="mevaXarxa" 

 scan_ssid=1 

 psk="mevaContrasenya" 

 proto=RSN 

 key_mgmt=WPA-PSK 

 pairwise=CCMP 

 auth_alg=OPEN 

 priority=10 

 id_str="connexiaTV" 

} 
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Amb aquests dos arxius modificats i amb el Servidor Web instal·lat, em vaig poder 

connectar via Wifi sense problemes. Cal dir que aquests dos arxius i el servidor web 

s’han de configurar a cada placa, en el cas que hi hagi més d’un monitor. 

 

9.2 - Codi rellevant del projecte 
 

Una part interessant d’aquest projecte és que he treballat amb diferents llenguatges i 

entorns, fet que m’ha ajudat a adaptar-me a tot en qualsevol moment. He programat 

amb Java per la part d’Android, però també he utilitzat PHP+mySQL, tot passant per 

comandes de Linux.  

 

Tal com he comentat una mica més amunt, la part del servidor Web ha estat molt 

important per aconseguir comunicar-se amb el monitor des del dispositiu mòbil. 

 

Adjunto el codi del webservice.php 

 
 

<?php 

 

function obrirConnexioBd() 

{ 

 $hostname="localhost"; 

 $username="root"; 

 $password=""; 

 

 $bd = new 

PDO("mysql:host=$hostname;dbname=connexia",$username,$password); 

 return $bd;  

} 

 

function insertarMissatge($missatge) 

{ 

 $bd = obrirConnexioBd(); 

 header("Content-Type: text/html;charset=utf-8"); 

 $acentos = $bd->query("SET NAMES 'utf8'"); 

 $sql = "INSERT INTO missatge (text) VALUES ('$missatge')"; 

 $ok = $bd->exec($sql); 

 if (!$ok) 

 { 

  echo "0 sql: ".$sql."   ".print_r($bd->errorInfo(), true); 

 } 

 else  

 { 

  echo "1"; 

 } 

} 

 

function obtenirUltimMissatge() 

{ 

 $bd = obrirConnexioBd(); 

 header("Content-Type: text/html;charset=utf-8"); 

 $acentos = $bd->query("SET NAMES 'utf8'"); 

 $sql = "SELECT * FROM  missatge ORDER BY id DESC LIMIT 0, 1"; 

 foreach ($bd->query($sql) as $row) 

    { 
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  echo $row["text"]; 

  exit(); 

    } 

} 

 

$missatge = isset($_REQUEST["missatge"]) ? $_REQUEST["missatge"] : ""; 

$accio = isset($_REQUEST["accio"]) ? $_REQUEST["accio"] : ""; 

 

switch ($accio) 

{ 

 case "insertarMissatge": 

  insertarMissatge($missatge); 

  break; 

   

 case "obtenirUltimMissatge": 

  obtenirUltimMissatge(); 

  break; 

 default: 

  break; 

} 

 

 

També adjunto el codi de index.html on hi ha una funció en Javascript que mira cada 

segon, si hi ha un nou missatge a la BBDD. 

 
<html> 

 <head> 

  <title>Monitor</title> 

  <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; 

charset=utf-8" /> 

  <script 

src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/dojo/1.9.1/dojo/dojo.js"></script> 

  <script type="text/javascript"> 

   dojo.ready(function(){ 

     var xhrArgs = { 

    url: 

"http://localhost/WS_TV/webservice.php?accio=obtenirUltimMissatge", 

    handleAs: "text", 

    load: function(data){ 

      var spanMissatge = dojo.byId('missatge'); 

      var idMissatgeActual = 

dojo.byId('idMissatgeActual'); 

       

      spanMissatge.innerHTML = data; 

    }, 

    error: function(error){ 

    } 

     } 

     interval = setInterval(doIt, 1000); 

      

     function doIt() { 

    var deferred = dojo.xhrGet(xhrArgs); 

     } 

   }); 

  </script> 

  <link rel=stylesheet href="estils.css" type="text/css"> 

 </head> 

  

 <body>   

  <input type="hidden" id="idMissatgeActual"/> 

  <div> 

   <span id="missatge"></span> 

  </div> 

 </body> 

</html> 
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A continuació, adjunto un tall de codi que considero rellevant de la part d’Android amb 

Java, perquè és la part on des del mòbil es prem el botó enviar i es connecta a la URL 

adequada segons la ip del monitor, guardant el missatge a la BBDD. 

 

 
 

try { 

         

 HttpContext localContext = new BasicHttpContext();    

 HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();   

 HttpGet httpget =new HttpGet(URL);     

 HttpResponse response = httpclient.execute(httpget, localContext); 

           

     

 StatusLine statusLine = response.getStatusLine(); 

           

 if(statusLine.getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK){ 

          

     ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream(); 

     response.getEntity().writeTo(out); 

     out.close(); 

     //String responseString = out.toString();  

     //System.out.println("Response String: " + responseString); 

     etMessage.setText("");       

      

             

 } else{ 

     //Close the connection. 

     response.getEntity().getContent().close(); 

     throw new IOException(statusLine.getReasonPhrase()); 

 } 

   } catch (ClientProtocolException e) {     

   

 e.printStackTrace(); 

   } catch (IllegalStateException e) {      

 e.printStackTrace(); 

   } catch (IOException e) {        

 e.printStackTrace(); 

   } 
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Capítol 10 - Implantació i resultats 

En aquest apartat s’explicarà el procés de desenvolupament necessari per implantar 

aquest projecte i es mostraran algunes captures de pantalla mostrant els resultats 

obtinguts.  

10.1 - Connexia 
 

Un cop acabada l’aplicació mòbil, s’ha procedit a generar l’arxiu .apk. Es tracta d’un 

arxiu que permet instal·lar l’aplicació a qualsevol dispositiu mòbil Android. 

 

 
Figura 10.1 Menú principal on es veu l’aplicació Connexia instal·lada 

 

L’objectiu principal de l’aplicació era crear un sistema per generar, gestionar i enviar 

un missatge a través d’un protocol de comunicació, ja sigui Bluetooth, Wifi, etc.  Ara 

que s’ha arribat al final, la veritat és que estic molt satisfet amb el resultat ja que s’ha 

complert l’objectiu inicial. 

 

Connexia consta de quatre pantalles principals que són: historial de missatges, historial 

de monitors, enviar missatge i afegir monitor. La seva interfície gràfica és molt clara i 

senzilla; una aparença carregada i confusa no estava entre els objectius de l’aplicació, 

al contrari, sempre s’ha treballat per facilitar la feina a l’usuari. Si tenim en compte les 

dimensions força petites que tenen alguns dispositius mòbils, no he considerat oportú 

carregar molt l’aplicació. 
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Des de les pantalles que mostren historials, tenim la opció d’esborrar un o tots els 

elements de la llista amb un sol click, així com també modificar algun ítem en concret.  

Una de les funcions dels historials és poder aprofitar la informació que ja s’ha utilitzat, 

per així anar més ràpid a la segona vegada, ja sigui reenviant un missatge o modificant 

una IP d’un monitor, per exemple. 

A la figura 10.2, d’esquerra a dreta, es pot observar les pantalles d’historial de 

missatges i enviar missatge, respectivament. 

 

 

     
Figura 10.2 Captura de dues pantalles principals de Connexia 

 

Pel que fa a la gestió de monitors, es poden afegir monitors nous a l’historial, 

configurant la IP del monitor i un àlies, per tal de no confondre a l’usuari. 

 

Abans d’enviar un missatge, s’ha de saber a quin monitor es vol enviar i aquest tenir-lo 

ben configurat perquè l’enviament es realitzi correctament. En el cas de que les dades 

siguin incorrectes o nul·les, el sistema informarà de l’error corresponent. 
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A la següent figura 10.3, es pot veure la pantalla per afegir un nou monitor, la qual 

permet enviar informació de forma senzilla i fàcil, només sabent la IP del monitor. 

 

 
Figura 10.3 Captura de pantalla “Afegir TV” 

10.2 - RaspBerry Pi i monitor 
 

L’objectiu principal per comunicar el dispositiu mòbil i el monitor passava per un 

element hardware, com pot ser una placa de comunicacions. La RaspBerry Pi ha 

funcionat correctament i ens ha permès assolir tots els nostres objectius. 

La implantació de la RaspBerry Pi ha estat força ràpida, ja que el mateix dia que la vaig 

provar, ja vaig poder-hi instal·lar el Raspbian com a sistema operatiu i el servidor web, 

fet que em va ajudar a avançar i provar noves opcions. 

 

 
Figura 10.5 Primer contacte amb la RaspBerry Pi 
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Figura 10.4 RaspBerry en funcionament 

 

Per tal de posar en marxa la RaspBerry Pi ha fet falta un adaptador de corrent, un 

teclat i mouse USB, l’adaptador Wifi USB, un cable Ethernet (per configurar 

l’adaptador Wifi), posar la targeta SD on s’hi ha instal·lat el sistema operatiu i un cable 

HDMI per connectar al monitor. 

 

Els resultats han estat molt positius, s’ha aconseguit enviar un missatge curt des d’una 

aplicació mòbil a un monitor, comunicant-se a través de la RaspBerry a una velocitat 

bastant acceptable. Per tant, considero que el projecte compleix els requisits inicials. 

 

Un cop vistos els resultats finals, em fa pensar que té una aplicació directa al mercat 

laboral actual, ja que aquest petit projecte es podria convertir algun dia en una 

empresa que desenvolupés aplicacions per a mòbil a mida i que adaptés el “què” 

s’enviés segons la necessitat i recursos de cada client. 

 

En resum, un fet està clar, tant si parlem de dispositius mòbils com de televisors, 

podem veure clarament que són dos camps per explorar i que estan evolucionant a 

una velocitat espectacular, marcant un camí força paral·lel al de la majoria de 

nosaltres. 
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Capítol 11 - Conclusions 

 

Un cop finalitzat un projecte de gran abast, sempre és necessari reflexionar sobre 

quins han estat els resultats i què han aportat.  

 

Aquest projecte m’ha aportat un munt de coneixements i sensacions positives, ha 

satisfet totes les meves necessitats inicials que pretenien barrejar una aplicació mòbil 

amb una part més de hardware i comunicacions. Tal com he explicat a l’apartat de 

Motivacions i propòsit d’aquest projecte, em motivava la idea de treballar amb una 

aplicació mòbil, ja que és un tema molt demanat al mercat actualment i també a la 

vegada, utilitzar algun sistema de comunicacions físic, on poguéssim aplicar 

coneixements apresos a la carrera, més de la vessant hardware i de xarxes. 

 

He après com crear una aplicació per a mòbil des de zero, començant per instal·lar 

totes les eines necessàries i acabant obtenint un fitxer .apk que permet instal·lar-la en 

qualsevol dispositiu mòbil Android. Ha estat una experiència molt positiva el fet 

d’endinsar-me en aquest món, ja que m’ha motivat per continuar aprenent i realitzant 

nous projectes en aquest sector. 

 

Amb el tema de la RaspBerry Pi, he gaudit molt veient com una placa de dimensions 

tant reduïdes, ofereix tantes possibilitats diverses. Ha estat potser la part del projecte 

on m’ho he passat més bé, mai m’hauria imaginat que s’hi podria instal·lar un sistema 

operatiu, un servidor web, configurar un adaptador Wifi, etc. La veritat és que 

recomano totalment la utilització d’aquest mini-ordinador per a l’aprenentatge de la 

informàtica. És un dispositiu ideal per enganxar a qualsevol, a descobrir com funciona 

un ordinador i a “jugar” a provar alguna de les possibilitats que ens ofereix. 

 

També m’ha agradat que he programat amb diferents entorns i llenguatges, des d’una 

funció de Java, fins a un fitxer amb PHP, remenant una mica de tot i combinar-los no 

ha estat gens fàcil però si que ha estat realment interessant. 

 

A nivell personal puc dir que estic molt content amb els resultats per que s'han 

complert tots els objectius i s'han superat les diferents dificultats que han anat 

apareixent al llarg del projecte. Tot i així, m’he quedat amb les ganes de crear noves 

funcionalitats, ja que és un projecte que permet anar progressant i creixent a poc a 

poc, arribant a aconseguir objectius que es poden aplicar en el mercat laboral actual. 
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Capítol 12 - Treball futur 

En tot projecte sempre queda feina per fer, temes a millorar o ampliar. Considero que 

el fet de que això passi, és molt positiu pel mateix projecte, ja que demostra que som 

capaços d’adaptar-nos al que pugui venir i tenir èxit en aquest camp. 

 

En el meu cas en concret, d’un bon principi he tingut molt clar que la feina seria el 

principi d’un llarg camí, ja que aquest és un projecte que pot créixer en molts sentits i 

aplicar-se en molts àmbits diferents. 

 

Pensant amb possibles treballs futurs que es poden desenvolupar a partir d’aquest 

projecte, començo recordant que l’objectiu principal d’aquest treball ha estat enviar 

un missatge d’un dispositiu mòbil a un monitor prèviament configurat. Tot i així, el fet 

d’enviar un “missatge” és només una petita demostració de que el projecte és viable, 

però que amb el temps podem provar d’enviar un altre tipus d’informació més 

completa i útil, com per exemple, una imatge o text amb un format molt més enriquit. 

Per exemple, una aplicació pràctica podria ser mostrar el menú del dia d’un bar o 

restaurant a les pantalles que tinguin al mateix local, estalviant així imprimir paper 

diàriament i estalviar en el consum de plàstic. 

 

De la mateixa manera, el sistema també es podria adaptar a diferents tipus de 

pantalles, com per exemple pantalles gegants de tipus LED. Tot i que en aquests casos, 

el pressupost seria molt més elevat. 

 

La comunicació entre el dispositiu mòbil i el monitor s’ha portat a terme mitjançant el 

protocol HTTP, utilitzant un servidor Web instal·lat a la targeta SD de la RaspBerry. Es 

podrien provar noves formes de comunicació, com podria ser utilitzar Sockets, ja que 

ens donaria un millor control sobre els ports i sobre els possibles errors que puguin 

sorgir. 

 

Una altra possible ampliació que es podria desenvolupar, seria implementar la opció 

d’enviar el mateix missatge a diferents monitors simultàniament, sempre que fossin 

dins la mateixa xarxa. Donaria la possibilitat a espais on disposin d’una gran quantitat 

de monitors, d’actualitzar-ne el seu contingut d’una forma ràpida i clara. 

 

Pensant amb més opcions, una altra possibilitat és crear un hardware propi des de 

zero, com per exemple una placa de comunicacions, reduint així els costos del 

projecte. És una opció més complicada, ja que requereix coneixements avançats 

d’electrònica i domini total de circuits impresos. 
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En el moment que desenvolupes una aplicació per a mòbil, et vénen al cap dos 

sistemes operatius bàsicament, iOS i Android. L’últim d’aquests, tal com sabeu és el 

que he escollit per realitzar aquest projecte, o sigui que un possible desenvolupament 

per implementar en un futur i així cobrir la majoria del mercat actual, seria 

desenvolupar l’aplicació pel sistema operatiu Apple. 

 

Per acabar, només dir que aquestes són algunes de les millores que es podrien fer en 

aquest projecte, però cal remarcar que se’n trobarien moltes més, ja que és un camp 

que evoluciona molt ràpidament i com més temps passa, més opcions interessants 

surten per investigar i desenvolupar. 
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Capítol 14 - Annexos 

En aquest capítol, hi afegeixo alguns conceptes per tota aquella persona que vulgui 

saber més sobre el tema, ja que complementen el projecte d’una forma força positiva. 

Si no sabem res d’aplicacions Android, és molt interessant saber quins són els seus 

components bàsics, com per exemple una activitat. 

14.1 - Components bàsics d’una aplicació Android 
 

Per tal d’entendre com funciona una aplicació Android, cal conèixer abans tots els seus 

components principals i el seu funcionament. Els component més habituals són els 

següents: 

 

Activity: les aplicacions que tinguin interfícies gràfiques hauran de tenir com a mínim 

una classe del tipus Activity, ja que aquesta actua com el que es coneix com a 

formulari. A una Activity hi ha els elements de la interfície gràfica. 

Una part important de l’Activity és el seu cicle de vida, és a dir, el sistema per controlar 

tots els seus canvis d’estat, ja que s’ha de tenir en compte que l’usuari pot passar a 

una altra aplicació, deixar aquesta en segon pla, recuperar-la després d’haver-la 

pausat, etc. 

 

 
Figura 14.1.1 Esquema gràfic del cicle de vida d’una activitat 
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Aquests canvis s’han de fer de forma controlada i és necessari que l’aplicació ho sàpiga 

en tot moment. Per gestionar el cicle de vida, tenim els següents mètodes:  

 

 onCreate(): es dispara quan l’Activity es crida per primera vegada. Aquí és on 

hem de crear la inicialització normal de l’aplicació, crear vistes, etc. Aquest 

mètode et permet accedir a l’estat de l’aplicació de quan es va tancar. Després 

d’aquest sempre cridarem el mètode onStart(). 

 

 

 onRestart(): s’executa quan l’Activity ha estat parada i vols tornar-la a utilitzar. 

Per tant, després d’un onStop(), s’executarà el mètode onRestart() i 

seguidament al onStart(). 

 

 onStart(): s’executa quan l’Activity s’està començant a mostrar a la pantalla del 

dispositiu de l’usuari. 

 

 onResume(): s’executa quan l’Activity ha acabat de carregar-se en al dispositiu i 

l’usuari comença a interactuar amb l’aplicació. Quan l’usuari ha acabat 

d’utilitzar-la és quan es crida el mètode onPause(). 

 

 onPause(): s’executa quan el sistema engega una nova Activity que necessita la 

majoria de recursos del sistema. S’ha de procurar que la crida a aquest mètode 

sigui ràpida, ja que fins que no s’acabi la seva execució no es podrà obrir la 

nova Activity. Després d’aquesta crida pot venir un onResume() si l’Activity que 

ha executat el mètode onPause() torna al primer pla o un onStop() si es 

converteix a invisible per l’usuari. 

 

 onStop(): s’executa quan l’Activity ja no és visible per a l’usuari perquè una 

altra activitat ha passat a primer pla. Segons la figura següent, després tenim 

tres opcions: executar el mètode onRestart() perquè l’Activity torni a aparèixer 

en primer pla, que el sistema elimini aquest procés perquè altres processos 

requereixin memòria o executar el mètode onDestroy() per tancar l’aplicació.  

 

 onDestroy(): quan cridem aquest mètode l’aplicació és totalment destruïda. 

Això passa perquè el sistema necessita memòria o perquè de manera explícita 

l’usuari crida aquest mètode. 

 

Service: execució en Background, es coneixen habitualment com a processos. Aquests 

seguiran funcionant encara que no hi hagi una interfície gràfica per mostrar l’aplicació. 

Per exemple, quan tenim un reproductor de música i el minimitzem però la música 

segueix sonant. 



Visualització i gestió de missatges curts en un monitor mitjançant una aplicació per a mòbils Android 

Gil Piella Capdevila 

65 
 
 

 

Intent: és un mecanisme per comunicar a les diferents aplicacions i activitats. Android 

està basat sobre el principi de reutilitzar codi i aplicacions existents, d’aquí que 

aquesta característica sigui tant important. 

 

Broadcast Receivers: s’utilitzen perquè una aplicació pugui respondre a una acció del 

sistema. Tasques de curta durada. Per exemple, se’n pot utilitzar un per quan el 

telèfon s’està quedant sense bateria i volem mostrar un missatge informant a l’usuari. 

 

Content Providers: és el mecanisme encarregat d’administrar la informació que volem 

guardar. Proveïdor de BBDD. (SQLite) 

 

AndroidManifest.xml: és la base de qualsevol aplicació Android, en aquest arxiu es 

defineixen tots els elements que conté l’aplicació, com per exemple, les activitats, els 

serveis, els permisos que necessita l’aplicació, etc. 
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Capítol 15 - Manual d’usuari i/o 
instal·lació 

En aquest últim apartat, escriuré una mini-guia especificant els passos que calen seguir 

per instal·lar el projecte correctament. 

15.1 - Instal·lació de Connexia 
 

Per instal·lar l’aplicació Connexia a un dispositiu mòbil Android, és tant fàcil com 

aconseguir el fitxer .apk de l’aplicació i copiar-lo al telèfon, ja sigui a través de 

l’ordinador, una targeta SD, etc. 

 

Una vegada s’ha copiat l’arxiu en el nostre telèfon, només l’hem de prémer i ja 

s’engegarà l’instal·lador, que farà tota la feina i amb pocs segons ja veurem la nostra 

aplicació instal·lada correctament. 

 

15.2 - Instal·lació de Raspbian a la RaspBerry Pi 
 

A continuació explicaré com instal·lar el sistema operatiu Raspbian a la targeta SD  de 

la nostra RaspBerry Pi. 

 

1. Descarregar una imatge de Raspbian des de la pàgina oficial de RaspBerry. 

2. Descarregar el programa ImageWriter 

3. Insertar la targeta SD a l’ordinador i copiar-li l’arxiu a través de l’anterior 

programa 

4. Treure la targeta SD i connectar-la a la ranura de la RaspBerry 

5. Connectar la RaspBerry a la corrent 

6. Arxius de configuració de Raspbian i Desktop Environment 

 

És possible que s’hagi de canviar l’idioma del teclat, ja que per defecte surt amb anglès 

i no et deixa treballar correctament, ja que les tecles estan desconfigurades. 
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15.3 - Instal·lació del Servidor Web 
 

Per tal de que funcioni correctament el servidor web, abans que res s’ha d’instal·lar els 

següents paquets, a través de la comanda: 

 

 sudo apt-get install 

 

1.  Instal·lar PHP 

2. Instal·lar Apache 

3. Instal·lar mySQL 

4. Instal·lar phpMyAdmin 

 

Seguidament caldrà modificar els dos arxius que he comentat al capítol 9 d’aquesta 

memòria que són: 

 

1. Etc/network/interfaces 

2. Etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 

 

En el cas que hi hagi IP estàtica, haurem d’assignar-ne una de diferent per a cada 

monitor que hi hagi. 

 

Per últim, haurem de copiar els arxius webservice.php i index.html al directori www 

de l’ordinador. 
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