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I.1 Introducció 
 

La genealogia, paraula que prové del grec (genea: raça, naixement, descendència; 
logia: ciència, estudi) és l'estudi i seguiment de l'ascendència i descendència d'una 
persona o família. També es diu així al document que registra aquest estudi, 
generalment expressat com a arbre genealògic. La genealogia és una de les Ciències 
Auxiliars de la Història. 

Per tal d’iniciar una investigació genealògica es recopila la major quantitat 
d'antecedents a través de dues fonts: orals i documentals. 

 

 Fonts orals 
 

Les fonts orals són aquelles que s'obtenen verbalment d'una altra persona, 
generalment dins del nucli familiar, pares, avis, oncles, cosins, besavis. Aquestes fonts, 
atès que estan nodrides de la tradició familiar, freqüentment són inexactes quant a 
dates de naixement, batejos, matrimonis i defuncions, professions i llocs d'origen; no 
obstant això, ofereixen un patrimoni d'informació que moltes vegades no es troba 
documentada, a més de permetre determinar el marc general familiar com a punt de 
partida del treball posterior. 

El millor és consultar amb aquells membres de major edat dins de la família, qualsevol 
antecedent per insignificant que sembli pot arribar a servir. També si es viu dins d'una 
comunitat petita s'ha de consultar amb les persones de major edat que visquin en ella 
o en els seus voltants. 

Existeixen dades que, exclusivament, poden obtenir-se de fonts orals, bé sigui per no 
existir documentació, per exemple el pare d'un fill natural no reconegut, o bé perquè 
hagi estat destruït el document, durant catàstrofes naturals, accidents o guerres, per la 
qual cosa sempre és recomanable validar la informació amb persones i autors coetanis, 
sense que això impliqui menysprear la font primària oral. 

 

 Fonts documentals 
 

Les fonts documentals són aquelles que es poden trobar en qualsevol mitjà escrit (sigui 
imprès o manuscrit). Els qui investiguen una genealogia acudeixen a aquestes una 
vegada que han esgotat tots els recursos que la memòria intrafamiliar pugui donar, 
tant per corroborar la informació verbal, com per ampliar la informació i retrocedir la 
recerca en el temps. 

Aquestes font poden ser les següents: arxius familiars i particulars, registres civils 
d'identificació, arxius eclesiàstics, arxius notarials, arxius de l'administració de l'estat i 
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publicacions genealògiques. El projecte farà ús de les fons d’arxius eclesiàstics, per això 
els explicarem a continuació: 

 

 Arxius Eclesiàstics 
 

Si es desitja consultar per persones, en dates anteriors a la creació dels registres civils, 
és aconsellable acudir a les parròquies que corresponguin al domicili de les persones 
investigades, atès que en elles es troben els llibres de baptismes, defuncions i 
matrimonis. Totes les Parròquies creades a partir  del segle XVI tenen l'obligació, d'ara 
endavant, de portar aquests llibres. 

L’any 1563, el Concili de Trento va instaurar, de forma oficial, l'obligació de registrar en 
els llibres parroquials les actes de baptisme, noces i defunció. A partir d'aquest 
moment, els llibres sacramentals registren els fets vitals de cada individu batejat en la 
fe cristiana. D'aquesta manera, els registres parroquials conserven una part 
fonamental de la memòria històrica d'alguns països, principalment els colonitzats per 
espanyols, el llegat dels quals va ser l'ensenyament de la religió catòlica. Aquests 
registres poblacionals eren realitzats pel corregidor o màxima autoritat del recinte i 
després eren lliurats a un representant de la parròquia. Abans de 1563, no hi havia 
obligació de dur a terme registres, per la qual cosa, de vegades, la recerca d'ancestres 
s’atura en aquesta data. No obstant això, existeixen algunes parròquies on és possible 
trobar llibres des del segle XIII en endavant. 

Cal tenir en compte que, en molts països, la informació continguda en els llibres 
parroquials és traspassada periòdicament als Arxius Diocesans, situats normalment a la 
seu del bisbat al que pertany la parròquia. Això és important perquè moltes vegades, 
en les parròquies, s'han perdut per diverses raons (incendis, guerres, robatoris, mala 
conservació) els llibres originals; no obstant això, existeix una còpia de les inscripcions 
en els arxius diocesans. D'altra banda, “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días” o església mormona ha fet convenis amb alguns bisbats per microfilmar 
tant els arxius diocesans com els llibres parroquials, estant, en alguns casos, aquesta 
informació disponible per internet en la seva base de dades; no obstant això, aquesta 
informació apareix incompleta, ja que no figuren noms de testimonis o padrins i, a 
vegades, els noms de les persones han estat mal transcrits resultant impossible trobar-
los en el seu cercador. Per aquesta raó, en determinats casos, s'han de consultar 
directament aquests registres en els seus centres de documentació. 
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I.2 Organització de la memòria 
 

L’organització de la memòria ha estat pensada per tal d’oferir una visió progressiva del 
projecte en el mateix ordre en que aquest es va desenvolupar. A continuació, 
descriurem breument els continguts de cada un dels capítols que comprenen la 
memòria. 

 

Part 1: Visió global del projecte 

 

I.1 Introducció: Capítol que conté una breu introducció a la temàtica del 
projecte. 

I.2 Organització de la memòria: Apartat actual, explica com s’ha organitzat la 
memòria. 

I.3 Descripció del projecte: Descripció general del projecte, on es tracta sobre 
el problema que es vol resoldre i com ha de ser el sistema que hem de 
construir. 

I.4 Objectius del projecte:  Capítol on quedaran plasmats, de forma concreta, 
tots els objectius que ha de tenir el sistema construït per tal de ser una solució 
útil a la problemàtica plantejada en el capítol anterior. 

I.5 Avaluació tecnològica: Apartat on s’avaluaran quines són les opcions 
tecnològiques de les quals disposem per solucionar el problema, i d’entre 
totes, quines acabem elegint per a la realització del projecte. 

I.6 Visió general plataforma Android: Petit resum de la plataforma elegida per 
a la realització del projecte, les seves característiques bàsiques i altre 
informació útil. 

 

Part 2: Memòria tècnica 

 

II.1 Anàlisi de requisits:  En aquest capítol, es fa referència a la part 
d’enginyeria del software dedicada a l’anàlisi de requisits del sistema. Per tant, 
hi trobarem descrits els requisits funcionals i no funcionals, així com els actors 
que participaran al nostre sistema. 
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II.2 Especificació:  Seguint amb les fases de l’enginyeria del software, en aquest 
capítol hi trobarem l’especificació del sistema. L’especificació és qui ens diu 
que ha de fer el sistema, ajudat de diagrames de seqüencia d’alt nivell. 

II.3 Disseny: El següent pas de l’enginyeria del software ens porta al disseny i 
arquitectura del sistema. En aquest capítol, s’entrarà més en detall en com ha 
de funcionar el sistema i quines tecnologies adoptarem. 

II.4 Implementació: Per finalitzar les fases de l’enginyeria del software, tenim 
la implementació. En aquest capítol, es veuran les eines utilitzades, així com 
una breu introducció als elements més complexos d’Android amb exemples de 
codi i, finalment, la política de proves que s’ha seguit. 

 

Part 3: Gestió del projecte i conclusions 

 

III.1 Temps i costos: Capítol en que es podrà veure la planificació temporal feta 
inicialment, i la planificació real desprès de la realització del projecte. Basada 
en aquesta última, trobarem un breu anàlisis econòmic del cost estimat del 
projecte. 

III.2 Conclusions: Capítol dedicat a les conclusions del projecte. Aquí podrem 
trobar els objectius que el projecte ha assolit, així com les possibilitats 
d’extensió futures del projecte. 

III.3 Glossari: Capítol on trobarem les definicions de paraules o sigles 
importants o especifiques d’Android. 

III.4 Bibliografia: Capítol que conté la bibliografia emprada pel projecte. 
Aquesta contindrà llibres físics i també webs que han ajudat a assolir els 
objectius del projecte. 

III.5 Annex: En aquest apartat,  podem trobar el material informatiu que per 
qüestions d’espai o organització no formen part d’algun dels apartats de la 
memòria. 
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I.3 Descripció del projecte 
 

Avui en dia un genealogista que vol anar a buscar informació a un arxiu, s’ha 
d’emportar una eina per escriure les dades que va trobant, generalment una llibreta, i 
una agenda per saber quines són les tasques que ha de fer durant aquell dia. Un cop el 
genealogista torna a casa, ha de passar manualment les dades que ha obtingut a la 
seva aplicació d’escriptori que li gestiona els arbres genealògics. 

 

El projecte neix amb l’objectiu d’ajudar als genealogistes a planificar i dur a terme les 
recerques d’informació a registres d’institucions que requereixen un desplaçament, 
d’una forma més eficient i simplificant les tasques descrites anteriorment. 

 

Un cop vista la problemàtica actual, ens adonem que una de les prioritats del nostre 
sistema ha de ser la mobilitat. Per tant, necessitarem un sistema mòbil que ajudi al 
genealogista a anotar, de forma fàcil i organitzada, tota la informació que pugui trobar 
en els registres sobre les persones de les quals té programat buscar informació. 

L’aplicatiu també ha de proporcionar un sistema de gestió de tasques en forma 
d’agenda en el qual l’usuari pugui apuntar que ha de fer, marcar quines coses ha de fer 
el dia d’avui, i ordenar les tasques segons quina prioritat tinguin. 

Per últim, el sistema ha de facilitar la importació i exportació de les dades que, com 
hem vist anteriorment, era manual per part del genealogista. Per tant, el sistema ha de 
permetre una forma fàcil i simple per realitzar la importació i exportació de les dades 
cap a l’aplicatiu. 

 

Ens trobem davant d’un projecte innovador, ja que pretén crear un tipus de sistema 
que no existeix avui en dia.  Existeixen molts programes per a ordinadors que serveixen 
per a crear i gestionar arbres genealògics, molt potents i que compten amb 
moltíssimes opcions i configuracions possibles; però, en canvi, no hi ha cap aplicatiu 
que faciliti l’entrada de dades genealògiques, de forma organitzada i específica, en un 
dispositiu mòbil que un genealogista es pugui endur fàcilment als registres i arxius. 

Per tant, en aquest projecte, no es podrà fer un anàlisis d’antecedents, ja que aquests 
senzillament no existeixen. 
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I.4 Objectius del projecte 
 

Existeixen dos tipus diferenciats d’objectius: 

Els primers, els objectius del projecte, són aquells que el sistema ha de complir per tal de que 
sigui una solució vàlida a la problemàtica que vol resoldre. 

Per altra banda, els objectius acadèmics, que són els que impliquen la posada en pràctica dels 
coneixements adquirits en la carrera, i l’adquisició de nous coneixements en matèries 
relacionades. 

 

I.4.1 Objectius del projecte 

 
• Un dels principals objectius és fer la part de l’eina perquè el genealogista pugui 

anotar les dades. Aquesta part ha de permetre anotar, de forma organitzada, 
intuïtiva i ordenada tota la informació que pugui ser útil sobre les persones 
sobre qui buscar informació. 
 

• El sistema també ha de ser capaç de gestionar una llista de tasques, a mode 
d’agenda personal del genealogista, per tal de facilitar l’organització de la 
feina. Aquesta llista de tasques ha de tenir un sistema de prioritats, poder 
marcar les tasques com a actives/no actives i realitzades/no realitzades, saber 
la seva localització, tenir un títol i una descripció. 
 

• Les anotacions requereixen una estructura de dades compatible amb els 
sistemes de genealogia ja existents d’altres Projectes Finals de Carrera que 
tracten sobre la mateixa temàtica. Per tant, es necessitarà crear una versió 
simplificada i adaptada de l’estructura de dades compatible amb altres 
projectes ja acabats per tal d’obtenir una bona integració.  
 

• La persistència del sistema (Tasques i Anotacions), marcada per la necessitat 
de compatibilitat de les anotacions, es realitzarà amb fitxers XML. 
 

• El nostre sistema permetrà la càrrega d’anotacions i tasques des d’un servidor 
remot usant un sistema web. 
 

• Un cop finalitzada la recollida d’informació, l’aplicació ens permetrà 
sincronitzar els canvis i addicions realitzats, a les tasques i a les persones, usant 
el sistema web. 
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• El sistema web que cobreix l’abast d’aquest projecte, servirà per donar les 
funcionalitats de carregar i sincronitzar a l’aplicatiu, podent triar des de la web 
quines dades volem sincronitzar i mantenint-hi una base de dades amb tota la 
informació del sistema. 
 

• S’han de poder consultar totes les dades que tenim guardades d’una persona 
d’una forma resumida i clara. 
 

• L’aplicatiu ha d’integrar-se amb el sistema Android i les avantatges que aquest 
reporta. Així es farà ús de les eines que ens proporciona, com per exemple el 
GPS i la geolocalització i la possibilitat de navegar per internet per buscar 
informació addicional que no es trobi físicament en el arxiu on estem. 
 

• Finalment, tota la informació relativa al projecte, l’aplicatiu i el seu 
desenvolupament, així com la planificació i els seus costos s’han de veure 
reflectits en la memòria del projecte. 

 
 
 

I.4.2 Objectius acadèmics 

 
• Posar en pràctica els coneixements adquirits a enginyeria del software a l’hora 

de plantejar un bon anàlisis, disseny i implementació. 
 

• Aprendre una tecnologia nova i amb molta visió de futur com és Android, 
ampliant així els coneixements a un camp completament nou. 

 
• Ampliar el meu coneixement de Java, PHP i SQL, gràcies al nou enfocament 

proporcionat per la API d’Android 
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I.5 Avaluació tecnològica 
 

En aquest apartat, s’avaluaran les tecnologies disponibles actualment i s’escolliran les 
més adients per a complir amb els objectius del projecte. 

 

Tal com s’ha vist a la descripció del projecte, una de les prioritats del nostre sistema 
serà la mobilitat. Per tant, necessitarem un sistema mòbil que ajudi al genealogista a 
anotar, de forma fàcil i organitzada, tota la informació que pugui trobar en els registres 
sobre les persones que té programat buscar informació. 

 

Per això, s’ha enfocat la solució cap a un aplicatiu que treballi sobre un sistema de 
telèfon mòbil. Pels requeriments de l’aplicatiu, l’opció més adient és treballar sobre 
Smartphones, ja que tenen una potència suficient i una gran facilitat d’entrada de 
dades amb les seves grans pantalles tàctils. S’ha preferit els Smartphones davant 
d’altres sistemes mòbils com les tablets degut a la seva major extensió al mercat, i al 
fet que estalviarien al genealogista carregar amb un aparell més. 

 

Actualment, el sistema operatiu majoritari en el mercat dels Smartphones és Android, 
amb una quota de mercat del 36% (veure il·lustració 1), que segueix creixent dia a dia 
gràcies al suport de la gran majoria de companyies que fabriquen mòbils, ja que l’han 
adoptat com el seu sistema operatiu per Smartphones.  

 

Il·lustració 1 - Ventes de smartphone mundials per sistema operatiu primer quadrimestre 2011 
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Per tant, el sistema software elegit  per satisfer els objectius del projecte serà un 
aplicatiu per a Smartphones que utilitzin Android com a sistema operatiu. 

 

Una vegada tenim clar sobre quin sistema operatiu haurem de programar la nostra 
solució, hem de triar quin llenguatge de programació utilitzarem per fer-ho. 

La opció més habitual per a programar sobre Android és utilitzar Java amb les 
extensions de la API de Android, ja que Android fa córrer els programes en una 
màquina virtual de Java optimitzada anomenada Dalvik. Tot i així, Android també 
permet que s’executin programes de forma nativa escrits en C++ a través del Android 
Native Development Kit. 

S’ha decidit elegir Java com a llenguatge de programació per al nostre aplicatiu per ser 
el més recomanat, el que corre de forma nativa al sistema operatiu i també per ser el 
llenguatge que es coneix amb més profunditat.   

 

Per finalitzar, s’ha d’elegir la tecnologia per oferir els serveis web del sistema. En 
aquest cas, s’ha pres l’elecció d’usar Apache com a servidor web, amb PHP per a fer les 
parts dinàmiques de la web i MySQL com a gestor de base de dades. Aquesta decisió 
s’ha pres per la seva potència, robustesa contrastada, experiència prèvia amb les 
tecnologies i el fet que les tres tenen llicencies de software lliure. A més, són l’elecció 
comú a l’hora de muntar un sistema web genèric. 
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I.6 Visió general Plataforma Android 
 

Android ofereix un conjunt complet de programari per dispositius mòbils: un sistema 
operatiu i aplicacions mòbils claus. 

El responsable del desenvolupament d’Android és la Open Handset Alliance (Samsung, 
LG, Telefónica, Intel,...) sota la direcció de Google, i el seu objectiu és portar l’estil 
d’innovació i transparència d’internet als telèfons mòbils. Per tal d’aconseguir aquest 
objectiu, desenvolupen estàndards oberts per a la telefonia mòbil per a incentivar el 
seu creixement i millorar l’experiència d’usuari. 

 

Obert 

Android va ser construït des de l’inici per permetre als desenvolupadors crear 
aplicacions mòbils que aprofitessin tots els avantatges que la plataforma els hi oferia. 
Es va construir amb la idea de que fos un sistema veritablement obert. Per exemple, 
una aplicació pot cridar a qualsevol de les funcionalitats del nucli del telèfon com fer 
trucades, enviar missatges de text, o utilitzar la càmera, permetent als programadors 
crear experiències més riques i integrades per l’usuari. Android està construït sobre el 
kernel obert de Linux. A més, utilitza una màquina virtual pròpia que ha estat 
dissenyada per optimitzar la memòria i els recursos de hardware d’un entorn mòbil. 
Android és de codi obert i, per tant, pot ser ampliat per qualsevol amb l’objectiu  
d’incorporar les tecnologies més punteres al mateix temps que es desenvolupen. La 
plataforma continuarà evolucionar junt amb la comunitat de desenvolupadors que 
treballen conjuntament per construir aplicacions mòbils innovadores. 

 

Totes les aplicacions són iguals 

Android no diferencia entre les aplicacions del nucli del telèfon i les aplicacions de 
tercers. Tota aplicació pot ser construïda per tenir el mateix accés a totes les capacitats 
d'un telèfon proporcionant així als usuaris un ampli conjunt d'aplicacions i serveis.  

Els dispositius que incorporen la plataforma Android, poden ser adaptats plenament 
pels seus usuaris depenent dels seus gustos. Poden canviar la pantalla d’inici del 
telèfon, l'estil del marcador, la gestió de contactes o qualsevol de les altres aplicacions. 
Fins i tot, poden configurar els seus telèfons per utilitzar la seva aplicació preferida de 
visionat de fotografies per  tal de gestionar totes les fotografies del dispositiu. 
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Trencant fronteres de les aplicacions 

Android trenca les barreres per construir aplicacions noves i innovadores. Per exemple, 
un desenvolupador pot combinar informació de la web amb les dades del telèfon 
mòbil de l’usuari -- com els seus contactes, el calendari, o la ubicació geogràfica -- per 
proporcionar una millor experiència d’usuari. Amb Android, un desenvolupador pot 
construir una aplicació que permet als usuaris veure la ubicació dels seus amics i 
notificar-te quan aquests es troben a prop. 

 

Desenvolupar aplicacions fàcilment i ràpidament 

Android proporciona accés a una amplia gamma d'eines i llibreries útils per poder 
construir aplicacions avançades. Per exemple, Android permet als desenvolupadors 
obtenir la ubicació dels dispositius i que aquests es comuniquin entre ells facilitant, 
així, l’aparició d’aplicacions socials interconnectades. 

 

 

Il·lustració 2 - Arquitectura Android 

 

Arquitectura 

Com es pot veure en la il·lustració 2, Android utilitza una arquitectura per capes, on 
cada capa dóna uns recursos a la capa superior i utilitza els de les capes inferiors. 
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A la primera capa, trobem la base d’Android basada en un kernel Linux (actualment 
utilitza la branca 2.6), amb tots els drivers necessaris pels components dels 
Smartphones. 

La següent capa és la que ofereix totes les llibreries del sistema que podrem utilitzar 
com a desenvolupadors d’Android, entre les que cal destacar un gestor de SQL (SQLite) 
i OpenGL per el tractament de gràfics. En aquesta capa, també tenim la màquina 
virtual Java (Dalvik) i les llibreries bàsiques de Java. 

La tercera capa és el framework sobre el que programem les aplicacions en Android i 
qui gestiona tota la API de la versió d’Android que el sistema estigui fent servir en 
aquell moment. 

En darrer lloc, trobem la capa amb totes les aplicacions del sistema, així com totes les 
aplicacions que un usuari hagi instal·lat al seu dispositiu; per tant, aquí és on trobarem 
el nostre aplicatiu un cop estigui funcionant. 
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II. MEMOÒ RIA TEÒ CNICA 
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 II.1 Anàlisi de Requisits 
 

En aquest apartat, realitzarem l’anàlisi de requisits, que és la part en que es 
determinen quines necessitats ha de satisfer el nostre sistema tenint en compte els 
requisits que se’ns demanen per que sigui una solució vàlida a la necessitat plantejada 
inicialment. 

Per tal de complir amb les necessitats, el nostre sistema estarà compost de dues 
aplicacions diferenciades però interrelacionades. Per una banda contarem amb una 
aplicació per a smartphones Android i per l’altre un servidor web on aquest aplicatiu 
podrà sincronitzar i carregar les dades. 

Per tant, es realitzarà l’anàlisi de requisits de forma separada per cada una de les 
aplicacions del sistema. 

 

II.1.1   Visió global del sistema 
 

El nostre sistema ha de servir per facilitar les diferents labors que un genealogista 
necessita quan es planteja anar a un arxiu a buscar informació sobre certes persones.  

Avui en dia, un genealogista marxa cap a l’arxiu amb una llibreta i alguna eina per 
escriure-hi. En aquesta llibreta, té una planificació de la feina que s’ha marcat fer avui 
en aquell arxiu i varies pàgines on apuntar totes les dades sobre les diferents persones 
de les que ha vingut a buscar informació. Un cop recollida la informació, quan arriba a 
casa ha de passar manualment tot el que ha escrit a la llibreta durant el dia al seu 
programa de genealogia. 

Per tant, el nostre sistema ha d’oferir un sistema de tasques, una eina per introduir 
dades de persones i la possibilitat de sincronitzar i carregar les dades de forma 
automàtica a un servei web extern. Per dur a terme això, necessitarem crear un 
aplicatiu i també un servei web des d’on carregar i sincronitzar-hi les dades. 

 

II.1.2   Actors 
 

Un cop tenim la visió global del sistema clara, hem de definir els actors que hi 
interactuen. 

Com que tenim dues aplicacions diferenciades farem l’anàlisi dels actors per separat, ja 
que no tots els actors estan a les dos aplicacions i trobem, a més a més, altres actors 
per a la seva interacció automàtica. 
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II.1.2.1 Aplicatiu 

El nostre aplicatiu Android és usat sempre pel mateix usuari, que és el genealogista 
que introdueix la informació al sistema, que la carrega i la sincronitza. Per tant, 
l’aplicatiu mòbil tindrà un únic actor que serà el genealogista. 

 

II.1.2.1 Web 

El sistema web, també és usat pel genealogista quan vol seleccionar les dades que 
s’han de carregar des de la web a l’aplicatiu i quan vol sincronitzar manualment un 
XML amb la base de dades del sistema web. 

Però també compte amb un actor més, aplicació mòbil ,que és precisament l’aplicatiu 
Android, ja que aquest pot començar casos d’ús del sistema web de forma automàtica 
i sense la intervenció directa del genealogista. 

 

II.1.3   Requisits funcionals 
 

Els requisits funcionals ens diuen quines funcionalitats ha de tenir el nostre sistema 
per tal de satisfer els objectius marcats. Així, si mirem el conjunt de requisits funcionals 
podrem veure, de forma clara, tot el que és capaç de realitzar el nostre sistema. 

Per tal de mantenir-los ordenats i facilitar-ne la lectura, es mostraran els requisits 
agrupats per afinitats. 

 

I. Aplicatiu 
 

Anotació de Dades 

Agrupa tots els requisits funcionals que tenen a veure amb la introducció i 
modificació de dades de persona per part del genealogista. 

 

• Crear persona: Permet la creació d’una nova persona a la que afegir dades. 
 

• Filtrar Persona: Permet filtrar la llista de persones del sistema usant 
cadenes de lletres. 
 

• Seleccionar persona: Permet seleccionar la persona a la que volem afegir o 
modificar dades. 
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• Afegir noves dades: Permet afegir noves dades a una persona. 
 

o Simples: Dades de caràcter simples, que es poden omplir amb un 
seleccionable o una frase. 
 

o Compostes: Dades de caràcter complex, requereixen de diverses 
dades simples per obtenir el sentit. 
 

• Modificar dades: Permet corregir dades ja entrades. 
 

• Afegir registre llibre: Permet afegir el registre d’un llibre on s’ha trobat una 
informació que ha resultat útil. També permet guardar-ne una fotografia. 
 

• Suport de cerca d’informació a Familysearch: Permet obrir un navegador 
directament a familysearch per buscar-hi informació extra que no estigui al 
arxiu. 
 

• Resum dades persona: Permet visualitzar totes les dades que tenim d’una 
persona, això ens permetrà veure de forma ràpida quina informació ens 
falta. 
 

• Mapa geogràfic: Permet visualitzar en un mapa totes les localitzacions 
importants que haguem introduït sobre una persona. 

 
 

Llista de Tasques 

Agrupa tots els requisits funcionals que permeten al genealogista organitzar-se 
les tasques a fer durant les visites. 

 

• Tasques actives: Mostra una llista amb totes les tasques que estan 
actualment marcades com a actives. 
 

• Totes les tasques: Mostra una llista amb totes les tasques. 
 

• Detall tasca: Mostra tota la informació sobre una tasca 
 

• Modificar tasca: Permet modificar qualsevol informació de la tasca 
 

• Crear tasca: Permet crear una nova tasca 
 

• Esborrar tasques: Permet seleccionar una o varies tasques que seran 
esborrades del sistema 
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• Mapa localització tasca: Permet obrir una instància de Google Maps que 

ens mostri la localització on s’ha de realitzar la tasca. 
 
 

Carregar dades 

Agrupa els requisits funcionals que fan possible la càrrega de dades des del 
sistema web extern, així com de netejar les dades locals si es necessita. 

 

• Carregar dades: Carrega les dades des del sistema web, mostrant-nos un 
diàleg per seguir-ne el progrés. 
 

• Esborrar dades locals: Esborra les dades de les tasques i les persones que 
tenim guardades al telèfon abans de carregar les noves. 
 

• Resum càrrega: Si la càrrega ha tingut èxit, ens mostrarà els fitxers 
carregats. 

 
 

Sincronitzar dades 

Agrupa els requisits que s’encarreguen de sincronitzar les dades introduïdes a 
través de l’aplicatiu Android al sistema web. 

 

• Sincronitzar tasques: Sincronitza la llista de tasques que tenim al nostre 
telèfon amb el sistema web, mostrant-nos un diàleg per seguir-ne el 
progrés. 
 

• Sincronitzar dades: Sincronitza les dades de les persones que tenim al 
nostre telèfon amb el sistema web, mostrant-nos també un diàleg per 
seguir-ne el progrés. 
 

• Sincronitzar fotografies:  Si s’ha marcat la part de sincronitzar dades i 
aquestes contenen noves fotografies associades, aquestes es 
sincronitzaran amb el sistema web, mostrant-nos també un diàleg per 
seguir-ne el progrés. 
 

• Resultat sincronització: Ens indica si la sincronització ha tingut èxit, en cas 
contrari ens indica que ha fallat. 
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Altres 

Agrupa els requisits que no pertanyen a un grup definit. 

 

• Veure opcions:  Mostra les opcions actuals del programa 
 

• Modificar opcions:  Permet modificar les opcions del programa 
 

• Informació sobre el programa: Mostra tota la informació referent al 
projecte final de carrera. 
 

• Suport Google Maps: Permet llençar Google Maps des de dins del nostre 
aplicatiu 
 

• Suport de cerca d’informació exterior:  Permet llençar un navegador web 
des de dins del nostre aplicatiu 

 
 
 

II. Web 
 
 

Carregar dades 

Agrupa els requisits que fan possible seleccionar i generar els fitxers necessaris 
perquè l’aplicatiu Android pugui carregar les dades. 

 

• Seleccionar dades a carregar: Permet seleccionar quins arxius de persona i 
quines tasques volem que l’aplicatiu carregui quan utilitzi les funcionalitats 
de carregar dades. 
 

• Generar XML: Genera els XML que necessita l’aplicació Android amb les 
dades que guarda el sistema web a la seva base de dades. 
 

• Oferir llistat de fitxers a carregar: Genera, en temps d’execució, un XML 
amb les rutes de tots els fitxers que estan marcats per carregar. 
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Sincronitzar dades 

Agrupa els requisits que fan possible la sincronització les noves dades 
obtingudes per l’aplicatiu Android al sistema web. 

 

• Rebre les dades de l’aplicatiu: S’encarrega de rebre i comprovar la validesa 
de les dades enviades per l’aplicació mòbil i, posteriorment, sincronitzar 
amb la base de dades.  
 

• Sincronitzar amb la base de dades: Permet, partint d’un XML generat per 
l’aplicatiu Android, sincronitzar-ne els canvis i les noves dades amb  la base 
de dades del sistema web. 
Les dades sincronitzades d’aquesta manera actualitzen les guardades en el 
sistema web, i si no existien prèviament, les crea. 
 

• Sincronització manual: Permet sincronitzar amb la base de dades un fitxer 
pujat per l’usuari des de la interfície web mitjançant un formulari.  

 

 

II.1.4   Requisits no funcionals 
 

Els requisits no funcionals ens defineixen la qualitat de les operacions que ha de 
complir el sistema. 

El nostre sistema ha de complir els següents requisits no funcionals: 

 

• Portabilitat: 
L’aplicació Android ha de funcionar en tots els models d’Android a partir de la 
versió 2.2 .  
La part web del sistema ha de funcionar en el màxim de plataformes possibles. 
 

• Usabilitat: 
El sistema ha de ser el màxim d’homogeni possible, intuïtiu i fàcil d’usar. 
La navegació per l’aplicació mòbil ha de ser fluida. 

 
• Fiabilitat: 

Tota tasca d’accés a dades externes ha de ser asíncrona.  
S’ha de conservar en tot cas la integritat de les dades entre les transaccions de 
l’aplicatiu mòbil i servei web. 
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• Mantenibilitat: 

El sistema ha de ser fàcilment modificable i ampliable, tant la part web com 
l’aplicatiu mòbil. 

 

• Eficiència: 

El sistema ha de respondre a les peticions de l’usuari ràpidament. En els casos en 
que la velocitat no depèn exclusivament de la nostra aplicació, com l’accés a dades 
remotes, ha de mantenir informat a l’usuari en tot moment, eliminant així la 
sensació de “falta de resposta” del sistema. 

 

 

II.1.5   Requisits tecnològics d’Interfície 
 

Les aplicacions desenvolupades per a sistemes mòbils com Smartphones , tenen en la 
seva interfície la part més critica. Això és degut a que has de concentrar molta 
informació o elements en un espai relativament petit des del punt de vista d’un 
programa tradicional. 

Per tant, s’ha de ser capaç de crear una interfície intuïtiva i fàcil d’usar, tot i la limitació 
d’espai, i tenint molt en compte que tota la interacció amb l’aplicació es basa en la 
pantalla multitàctil. Això fa que l’aplicació hagi de respondre amb molta velocitat per 
no donar una estranya sensació a l’usuari de que el gest no ha sigut ben detectat o 
simplement que la interfície es dolenta, imprecisa i lenta. 

Està demostrat que un usuari que només està provant una aplicació mòbil, 
generalment es farà una idea ràpida en 5 o 10 minuts i sí no troba la interfície fàcil 
d’usar i intuïtiva, no dubtarà en esborrar-la. 

En resum, la interfície i la sensació de tenir una bona resposta i fluïdesa és de vital 
importància en una aplicació enfocada al mercat mòbil. 
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II.2 Especificació 
 

Una vegada tenim definits tots els requisits del sistema, podem procedir a realitzar la 
especificació, que ens serveix per a definir el que ha de fer el sistema. Per complir 
aquest objectiu, haurem de definir que farà cadascun dels casos d’ús que contindrà el 
sistema i definir com serà el nostre model conceptual de dades. 

 

II.2.1 Casos d’ús 
 

En el model de casos d’ús, s’especifica la comunicació i el comportament d’un sistema 
mitjançant la seva interacció amb els usuaris i altres sistemes.  Es força comú que els 
cas d’ús coincideixin amb les funcionalitats del sistema, així que, a continuació, 
podrem veure els casos d’ús de les funcionalitats descrites a l’apartat de anàlisi de 
requisits. Els casos d’ús els mostrarem agrupats de la mateixa manera que en l’apartat 
anterior. 

 

II.2.1.1 Aplicatiu 

 

II.2.1.1.1 Anotació de dades 

 

Filtrar persona 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol filtrar la llista de persones escrivint cadenes de lletres per trobar més 
ràpidament la persona que vol seleccionar 

 Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari escriu al quadre de text una cadena de 
caràcters (F.A. 1) 

 

 El sistema filtra la llista de persones oferta a 
l’usuari, deixant visibles només les que 
continguin la cadena en alguna part del seu nom 

                                             
Flux Alternatiu 1 
 
Usuari Sistema 
L’usuari ha introduït una cadena que no correspon a 
cap nom de la llista 

 

 Es mostra la llista buida. Finalitza el cas d’ús. 

 



Especificació  Eina personal de recollida de dades genealògiques 

 38 

 

Crear persona 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol crear una nova persona per afegir-li dades. 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari prem el botó de crear una nova persona des 
de la pantalla de seleccionar persona 

 

 El sistema mostra el formulari de la pantalla 
corresponent a afegir persona 

L’usuari omple les dades i prem el botó crear 
(F.A. 1) 

 

 El sistema crea un nou XML de persona amb les 
dades proposades per l’usuari 

 Si l’usuari té activada l’autosincronització i hi ha 
connexió a Internet, el sistema sincronitza la 
nova persona amb el servidor web 

                                             Flux Alternatiu 1 
 
Usuari Sistema 
L’usuari no ha omplert alguna de les dades 
necessàries i ha premut el botó crear. 

 

 El sistema l’avisa amb una bombolla informativa. 
Finalitza el cas d’ús 

 

 

 

 

Seleccionar persona 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol seleccionar la persona a la que afegirà o modificarà dades 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari prem sobre el nom d’una persona de la llista 
de persones que ofereix el sistema 

 

 El sistema llegeix el XML de la persona 
seleccionada 

 El sistema carrega la pantalla de persona detall, 
on mostra les seves dades bàsiques 
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Afegir nova dada 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol afegir una nova dada a una persona seleccionada 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari prem el botó de nova dada  
 El sistema mostra a l’usuari les categories de 

dades que pot elegir  
L’usuari elegeix una categoria  
 El sistema mostra a l’usuari quin tipus de dada 

pot seleccionar per la categoria elegida 
L’usuari elegeix un tipus de dada (F.A. 1 i 2)  
 El sistema afegeix la dada a la pantalla d’usuari 

detall, amb un requadre per escriure-hi, o bé, 
depenent del tipus de dada, un desplegable amb 
els valors possibles. 

L’usuari selecciona del desplegable o bé escriu la 
dada al requadre corresponent. 

 

 Si la geolocalització està activada a les opcions, 
el sistema intentarà obtenir la posició actual 
mitjançant el GPS i la triangulació WiFi 

                                             
Flux Alternatiu 1 
 
Usuari Sistema 
L’usuari selecciona una dada que ja tenia un valor 
assignat. 

 

 En comptes de mostrar un quadre o un 
desplegable en blanc , es mostrarà el valor 
guardat, es pot modificar normalment. 

 El cas d’ús segueix de forma normal al pas de 
geolocalització 

 

Flux Alternatiu 2 
 
Usuari Sistema 
L’usuari elegeix un tipus de dada complexa  
 Es redirigirà a l’usuari a la pantalla corresponent 

per entrar les dades. 
L’usuari entra totes les dades necessàries de la 
dada complexa  

 

 El sistema guarda la dada complexa i torna a la 
pantalla de persona detall. 

 Finalitza el cas d’ús 
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Modificar dades 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol modificar una dada ja entrada anteriorment 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari selecciona una dada a afegir que ja  la tenia 
a la pantalla 

 

 Es mou el focus de l’aplicació a ella 
                                             

 

Afegir registre llibre 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol afegir el registre d’un llibre on ha trobat informació útil 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari prem la icona en forma de llibre  
 El sistema mostra la pantalla de afegir llibre 
L’usuari entra les dades i prem el botó nou registre 
(F.A. 1 i 2) 

 

 El sistema guarda el nou llibre de la persona 
                                             

Flux Alternatiu 1 
 
Usuari Sistema 
L’usuari selecciona la imatge de la foto  
 El sistema mostra una pantalla per a fer  una foto  
L’usuari fa la foto i la accepta com a bona  
 El sistema guarda la foto a les carpetes de 

l’aplicació i actualitza les dades de l’usuari afegint 
una entrada per la foto del llibre. 

 El sistema segueix el cas d’ús normalment al pas 
de guardar el llibre. 

 

Flux Alternatiu 2 
 
Usuari Sistema 
L’usuari no ha entrat alguna de les dades 
necessàries i ha premut el botó nou registre. 

 

 El sistema l’avisa amb una bombolla informativa. 

 El cas d’ús es queda en el mateix punt esperant 
la rectificació de l’usuari. 
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Cerca d’informació externa FamilySearch 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol complementar informació amb la oferta per la web FamilySearch 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari prem el logo de familysearch  
 El sistema llença una instància de navegador a la 

direcció de familysearch.org 
L’usuari acaba de buscar i tanca el navegador  
 El sistema segueix al mateix punt on estava 

                                             
 

Resum dades persona 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol veure un resum amb totes les dades que tenim de la persona 
seleccionada. 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari prem l’opció Totes les dades del menú de la 
persona seleccionada 

 

 El sistema mostra un resum amb totes les dades 
que tenim al sistema sobre la persona 

                                             
 

 

Guardar dades persona 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol guardar les dades que ha introduït al sistema sobre la persona 
seleccionada 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari prem el botó guardar  
 El sistema genera el XML amb les noves dades 
 Si l’usuari té activada la autosincronització i hi ha 

connexió a Internet, el sistema sincronitza la 
nova persona amb el servidor web 
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Mapa geogràfic 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol visualitzar de forma gràfica i sobre un mapa les localitzacions 
importants de la persona seleccionada 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari prem l’opció Mapa geogràfic del menú de la 
persona seleccionada 

 

 El sistema llegeix les direccions i localitzacions 
presents en les dades de la persona i les 
geocodifica en “latitud, longitud”. (F.A 1 i 2) 

 El sistema genera un mapa amb els punts 
geocodificats marcats. Cada punt conté la 
informació de l’esdeveniment que representa i la 
direcció en lletres. 

L’usuari pot interactuar amb el mapa, i al seleccionar 
un punt se li mostra tota la informació 

 

                                             
Flux Alternatiu 1 
 
Usuari Sistema 
 El sistema no té accés a internet, per tant no pot 

geocodificar les dades. 
 El sistema mostra el mapa, però sense cap punt 

afegit. 
 El cas d’ús segueix normalment en l’últim punt. 

 

Flux Alternatiu 2 
 
Usuari Sistema 
 El sistema no té cap dada entrada de localització 
 El sistema mostra el mapa, però sense cap punt 

afegit. 
 El cas d’ús segueix normalment en l’últim punt. 

 

 

II.2.1.1.2 Llista de tasques 

 

Tasques actives 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol veure el llistat de totes les tasques marcades com a actives 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari prem la icona de Tasques de la pantalla 
principal 

 

 El sistema llegeix el XML d’agenda (F.A 1 i 2) 
 El sistema mostra un llistat amb totes les tasques 

marcades com a actives 
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Flux Alternatiu 1 
 
Usuari Sistema 
 El XML d’agenda està corrupte 
 El sistema avisa a l’usuari amb una bombolla 

informativa i es mostra l’agenda buida. 
 Finalitza el cas d’ús 

 

Flux Alternatiu 2 
 
Usuari Sistema 
 L’agenda està buida 
 El sistema avisa a l’usuari amb una bombolla 

informativa i es mostra una llista buida. 
 Finalitza el cas d’ús 

 

 

 

Totes les tasques 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol veure el llistat de totes les tasques del sistema 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari prem sobre el botó Gestionar tasques  
 El sistema mostra la nova pantalla, mostrant la 

llista sencera de tasques (F.A 1) 
                                             

Flux Alternatiu 1 
 
Usuari Sistema 
 L’agenda està buida 
 El sistema avisa a l’usuari amb una bombolla 

informativa i es mostra una llista buida. 
 Finalitza el cas d’ús 

 

 

Detall tasca 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol veure tota la informació sobre la tasca 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari selecciona una tasca de la llista, tant de la 
llista d’actives com de la llista completa 

 

 El sistema mostra totes les dades de la tasca, de 
forma que no es puguin modificar 
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Modificar tasca 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol modificar les dades d’una tasca 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari prem el botó modificar tasca de la tasca que 
està veient en detall 

 

 El sistema mostra la pantalla de modificar tasca, 
on podem veure totes les dades de la tasca, 
aquest cop modificables 

L’usuari modifica la informació de la tasca (F.A 1)  
 El sistema l’ordena, segons la seva prioritat, si 

aquesta ha canviat i desprès genera el nou XML 
 Si l’usuari té activada la autosincronització i hi ha 

connexió a Internet, el sistema sincronitza la 
nova agenda amb el servidor web 

                                             
Flux Alternatiu 1 
 
Usuari Sistema 
L’usuari ha eliminat alguna de les dades 
necessàries. 

 

 El sistema l’avisa amb una bombolla informativa. 
 El cas d’ús es queda en el mateix punt esperant 

la rectificació de l’usuari. 
 

 

Crear tasca 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol crear una nova tasca 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari prem sobre el botó nova tasca  
 El sistema mostra el formulari per crear una nova 

tasca 
L’usuari entra les dades (F.A 1)  
 El sistema ordena la tasca per prioritat i genera el 

nou XML 
 Si l’usuari té activada la autosincronització i hi ha 

connexió a Internet, el sistema sincronitza la 
nova agenda amb el servidor web 

                                             Flux Alternatiu 1 
 
Usuari Sistema 
L’usuari no ha entrat alguna de les dades 
necessàries. 

 

 El sistema l’avisa amb una bombolla informativa. 

 El cas d’ús es queda en el mateix punt esperant 
la rectificació de l’usuari. 
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Esborrar tasques 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol seleccionar una o varies tasques per esborrar de l’agenda 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari prem el boto de Mode Esborrar  
 El sistema presenta la llista de tasques amb un 

botó per seleccionar les que volem 
L’usuari selecciona les tasques que vol esborrar i 
prem el botó esborrar 

 

 El sistema esborra les tasques seleccionades, 
mostra en una bombolla informativa el nombre de 
tasques esborrades i genera el nou XML 

 Si l’usuari té activada la autosincronització i hi ha 
connexió a Internet, el sistema sincronitza la 
nova agenda amb el servidor web 

                                             
 

Mapa localització tasca 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol veure sobre una instància de Google Maps, la localització on s’ha de 
realitzar la tasca. 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari prem la icona de mapa a la pantalla de 
detall d’una tasca. (F.A 1) 

 

 El sistema llença una instància de Google Maps 
centrada en la localització marcada a la tasca 

Quan l’usuari tanca el Google Maps el sistema 
segueix en el mateix punt 

 

                                             
Flux Alternatiu 1 
 
Usuari Sistema 
 Si la tasca no té una localització, el sistema 

mostra una bombolla informativa explicant-ho i no 
fa res. 

 Finalitza el cas d’ús 
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II.2.1.1.3 Carregar dades 

Carregar dades 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol carregar les dades del sistema web 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari prem el botó carregar dades de la pantalla 
que porta el mateix nom 

 

 L’aplicatiu comprova que el mòbil tingui connexió 
a internet. (F.A 1 i 2) 

 L’aplicatiu descarrega el XML, del servidor web, 
que indica quins fitxers s’han de baixar 

 Es llegeix el document XML 
 Es baixen els documents indicats en el XML 

                                             
Flux Alternatiu 1 
 
Usuari Sistema 
 L’aplicatiu no té connexió a internet. 
 Es mostra una bombolla informativa a l’usuari 

explicant que no hi ha connectivitat. 
 Finalitza el cas d’ús. 

 

Flux Alternatiu 2 
 
Usuari Sistema 
 L’aplicatiu té connexió a internet però aquesta es 

massa lenta per la transmissió de dades. 
 Es mostra una bombolla informativa a l’usuari 

explicant que la connectivitat és massa lenta. 
 Finalitza el cas d’ús. 

 

 

Resum de càrrega 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol veure els fitxers carregats 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
 La càrrega de dades s’ha produït de forma 

correcta. 
 Es mostra a l’usuari una nova pantalla amb un 

llistat dels noms de fitxers carregats des del 
servidor web 

L’usuari accepta el resum i torna a la pàgina 
principal 
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Esborrar dades locals 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol esborrar les dades de tasques i persones que té guardades al telèfon 
al carregar les noves. 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari ha seleccionat  “Esborrar les dades locals” 
al carregar les noves 

 

 El sistema comprova que hi hagi connectivitat. 
(F.A 1) 

 Esborra totes les dades locals 
                                             Flux Alternatiu 1 

 
Usuari Sistema 
 Si no hi ha connexió, el sistema no esborrarà les 

dades locals. 
 S’avisa a l’usuari amb una bombolla informativa 

que no s’ha eliminat cap dada. 
 Finalitza el cas d’ús. 

 

 

II.2.1.1.4 Sincronitzar dades 

Sincronitzar tasques 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol sincronitzar la llista de tasques del seu telèfon al sistema web 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari ha seleccionat  “Enviar Agenda” a la 
pantalla de sincronització 

 

 El sistema comprova la connexió a internet (F.A 
1 i 2) 

 L’aplicatiu envia al servidor web el XML que 
conté les dades de l’agenda 

                                             Flux Alternatiu 1 
 
Usuari Sistema 
 L’aplicatiu no té connexió a internet 
 Es mostra una bombolla informativa a l’usuari 

explicant que no hi ha connectivitat. 
 Finalitza el cas d’ús. 

 

Flux Alternatiu 2 
 
Usuari Sistema 
 L’aplicatiu té connexió a internet però aquesta es 

massa lenta per la transmissió de dades 
 Es mostra una bombolla informativa a l’usuari 

explicant que la connectivitat és massa lenta. 
 Finalitza el cas d’ús. 
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Sincronitzar dades 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol sincronitzar les dades de persones del seu telèfon al sistema web 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari ha seleccionat  “Enviar dades Persones” a 
la pantalla de sincronització 

 

 El sistema comprova la connexió a internet (F.A 
1 i 2) 

 L’aplicatiu envia al servidor web tots els XML de 
persona 

                                             Flux Alternatiu 1 
 
Usuari Sistema 
 L’aplicatiu no té connexió a internet 
 Es mostra una bombolla informativa a l’usuari 

explicant que no hi ha connectivitat. 
 Finalitza el cas d’ús. 

 

Flux Alternatiu 2 
 
Usuari Sistema 
 L’aplicatiu té connexió a internet però aquesta es 

massa lenta per la transmissió de dades 
 Es mostra una bombolla informativa a l’usuari 

explicant que la connectivitat és massa lenta. 
 Finalitza el cas d’ús. 

 

 

Sincronitzar fotografies 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol sincronitzar les fotografies noves de persones del seu telèfon al 
sistema web 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari ha seleccionat  “Enviar fotos” a la pantalla 
de sincronització 

 

 El sistema comprova la connexió a internet (F.A 
1 i 2) 

 L’aplicatiu envia al servidor web totes les fotos 
noves que apareixen als XML de persona 

                                             Flux Alternatiu 1 
 
Usuari Sistema 
 L’aplicatiu no té connexió a internet 
 Es mostra una bombolla informativa a l’usuari 

explicant que no hi ha connectivitat. 
 Finalitza el cas d’ús. 
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Flux Alternatiu 2 
 
Usuari Sistema 
 L’aplicatiu té connexió a internet però aquesta es 

massa lenta per la transmissió de dades 
 Es mostra una bombolla informativa a l’usuari 

explicant que la connectivitat és massa lenta. 
 Finalitza el cas d’ús. 

 

 

Resultat sincronització 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol saber el resultat de la sincronització 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
 Es mostra a l’usuari el resultat de la carrega en 

una bombolla informativa. (F.A 1) 
 Es redirigeix a l’usuari a la pantalla principal 

                                             

Flux Alternatiu 1 
 
Usuari Sistema 
 La sincronització ha fallat en un o més elements 
 El sistema avisa a l’usuari de quines parts de la 

sincronització han fallat usant una bombolla 
informativa 

 No es redirigeix l’usuari a la pantalla principal, 
se’l deixà a la pantalla de sincronització per si ho 
vol tornar a intentar 

 Finalitza el cas d’ús. 
 

 

II.2.1.1.5 Altres 

Veure opcions 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol veure les opcions del sistema 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari ha seleccionat la opció “Opcions” del menú 
de la pantalla principal 

 

 El sistema mostra una pantalla amb les opcions 
internes de l’aplicatiu 
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Modificar opcions 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol modificar les opcions del programa 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari ha modificat les opcions i ha premut el botó 
“guardar opcions” 

 

 El sistema guarda les noves opcions i torna a la 
pantalla principal 

                                             
 

Informació sobre el programa 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol veure la informació del projecte final de carrera 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari prem sobre la imatge de informació de la 
pantalla principal 

 

 El sistema mostra la pantalla amb tota la 
informació  i crèdits del projecte final de carrera 

                                             
 

Suport Google Maps 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol obrir una instància de Google Maps 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari ha seleccionat la opció “Maps” del menú de 
la pantalla principal 

 

 El sistema obre una instància de Google Maps, 
amb la posició actual com a centre 

                                             

 

  



Especificació  Eina personal de recollida de dades genealògiques 

 51 

Suport cerca informació externa 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol una instància de un navegador per buscar informació addicional 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari ha seleccionat la opció “Navegador” del 
menú de la pantalla principal 

 

 El sistema obre una instància del navegador web 
apuntant al buscador de Google 

                                             
 

II.2.1.2 Web 

 

II.2.1.2.1 Carregar dades 

 

Seleccionar dades a carregar 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol seleccionar quins arxius de persona i quines tasques volem que 
l’aplicatiu carregui 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari entra a l’apartat de gestió de persones o de 
tasques 

 

 El sistema web li mostra la llista de persones / 
tasques que hi ha a la base de dades 

L’usuari selecciona les que vol que es carreguin (F.A 
1) 

 

 El sistema marca com a seleccionats les dades  
 El sistema crida el cas d’ús de Generar XML 
 El sistema dona un missatge informatiu de les 

accions realitzades 
                                             Flux Alternatiu 1 

 
Usuari Sistema 
No s’ha canviat la selecció de la que ja hi havia 
guardada 

 

 Es segueix el cas d’ús per l’últim punt, informant 
que no s’ha realitzat cap canvi. 
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Generar  XML 

Actors: Sistema 

Descripció:  Genera els XML que necessita l’aplicació amb les dades del sistema web 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
Es marca una persona / tasca com a seleccionada  
 El sistema borra, si existeix, el XML antic 
 El sistema genera un nou XML a partir de les 

dades de la base de dades 
                                             

 

 

Oferir llistat de fitxers a carregar 

Actors: Aplicatiu 

Descripció:  L’aplicatiu vol saber quins fitxers ha de baixar 

Flux principal 
 
Aplicatiu Sistema 
L’aplicatiu demana al sistema web el XML que conté 
la llista de dades a carregar 

 

 El sistema comprova quines entrades estan 
marcades per carregar a la base de dades 

 El sistema comprova que existeixin tots els XML 
que estan marcats per carregar (F.A 1) 

 El sistema construeix el XML amb els fitxers a 
carregar i l’entrega al client 

                                             

Flux Alternatiu 1 
 
Aplicatiu Sistema 
 No hi ha cap dada marcada per carregar 
 El sistema web ofereix un XML amb la llista en 

blanc 
 Finalitza el cas d’ús 
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II.2.1.2.2 Sincronitzar dades 

Rebre dades de l’aplicatiu 

Actors: Aplicatiu 

Descripció:  L’aplicatiu ens envia les dades a sincronitzar, les rebem i en comprovem la validesa 

Flux principal 
 
Aplicatiu Sistema 
L’aplicatiu envia un fitxer per a sincronitzar-lo amb la 
base de dades del sistema web (F.A 2) 

 

 El sistema web en comprova el tipus (F.A 1) 
 crida el cas d’ús “sincronitzar amb la base de 

dades” (F.A 3) 
 El sistema borra el fitxer pujat 
 El sistema crida el cas d’ús de generar XML per 

la nova dada 
                                             

Flux Alternatiu 1 
 
Aplicatiu Sistema 
 El tipus del fitxer no és un dels acceptats 
 El sistema web informa a través d’un missatge 

d’error que el tipus de fitxer pujat no és correcte 
 Finalitza el cas d’ús 

 

Flux Alternatiu 2 
 
Aplicatiu Sistema 
 Hi ha hagut un error pujant el fitxer 
 El sistema web informa a través d’un missatge 

d’error hi ha hagut un error pujant el fitxer 
 Finalitza el cas d’ús 

 

Flux Alternatiu 3 
 
Aplicatiu Sistema 
 La sincronització no ha estat exitosa 
 El sistema web no segueix el cas d’ús i, per tant, 

no és borra el fitxer del directori de pujades, per 
fer un tractament manual posteriorment si fes 
falta. 

 Finalitza el cas d’ús 
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Sincronitzar amb base de dades 

Actors: Aplicatiu / Usuari 

Descripció:  Sincronitzar els canvis d’un XML a la base de dades 

Flux principal 
 
Usuari / Aplicatiu Sistema 
L’usuari manualment o l’aplicatiu mòbil 
automàticament envia un XML amb dades 

 

 El sistema llegeix tot el XML 
 El sistema adapta les dades al format de la base 

de dades l’insereix o actualitza  (F.A 1) 
 El sistema fa “commit” 

                                             
Flux Alternatiu 1 
 
Usuari / Aplicatiu Sistema 
 Alguna sentencia SQL ha fallat 
 Si alguna part de la creació o actualització d’una 

dada sincronitzada falla, el sistema fa “rollback” 
 Finalitza el cas d’ús 

 

 

Sincronització manual 

Actors: Usuari 

Descripció:  L’usuari vol sincronitzar un XML que posseeix amb dades del sistema a la base de 
dades de la web. 

Flux principal 
 
Usuari Sistema 
L’usuari utilitza el formulari de gestió de persones / 
tasques per pujar un XML 

 

 El sistema executa el cas d’ús de “rebre dades 
de l’aplicatiu” 
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II.2.2 Model Conceptual de les dades 
 

El model conceptual de dades és una representació gràfica dels objectes que 
necessitarem per tal de guardar les dades sobre les que treballarà el nostre sistema. 
Aquesta representació està formada per les classes dels objectes, amb els seus 
respectius atributs, i per la interrelació que hi ha entre aquestes. 

 

Com ja hem comentat en capítols anteriors, els nostres models de dades estan 
supeditats als models existents del projecte final de modelització documental, amb el 
que volem mantenir una certa compatibilitat. 

El projecte de modelització documental té el propòsit de generar un model conceptual 
per a guardar-hi el contingut de llibres d’interès genealògic i facilitar-ne el procés de 
buidatge. Per tant, en els models conceptuals descrits per aquest projecte s’hi 
especifica tota la informació que es pot trobar en cada un d'aquests documents. 

En general, el nostre aplicatiu requerirà moltes menys dades que les que contenen els 
models conceptuals en que es basarà, ja que a nosaltres només ens interessa 
seleccionar la informació que un genealogista recull en un moment donat com a dades 
principals de la persona que apareixen en la documentació consultada. Com que el 
sistema permet fer i referenciar varies fotografies de llibres per persona, més tard si es 
desitja, es pot fer aquest buidat en un medi més adient.  

 

Per tal de que es vegi clarament l’origen del model propi, en els casos en que el nostre 
model conceptual es basi en un dels model de dades existent del projecte de 
modelització documental,  s’exposarà primer com antecedent.  

 

II.2.2.1 Genèric  

S’ocupa de les dades genèriques que identifiquen a la persona sobre la 
que es recopilaran les dades. 

 Antecedent i model propi 

                                                  

Model conceptual dades 1 - Genèric (Antecedent) Model conceptual dades 2 – Genèric 
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II.2.2.2 Baptisme  

S’ocupa de les dades de l’esdeveniment religiós del baptisme 

 
 Antecedents 

 

 

Model conceptual dades 3 - Baptisme (Antecedent) 

 
 

 Model propi 
 

 

Model conceptual dades 4 - Baptisme 

Participant

-nom
-cognom1
-cognom2
-sexe

Padrí

Pare

*

Avi
*

*

Baptisme

-data_baptisme
-data_naixement
-hora_naixement
-tipus_fill
-nom_lloc
-tipus_lloc
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II.2.2.3 Confirmació  

S’ocupa de les dades de l’esdeveniment religiós de confirmació 

 

 Antecedents 
 

 

Model conceptual dades 5 - Confirmació  (Antecedent) 

 

 

 Model propi 

 

Model conceptual dades 6 - Confirmació 

 

 

Participant

-nom
-cognom1
-cognom2
-sexe

Padrí

*

Confirmació

-data_confirmacio
-edat
-nom_lloc
-tipus_lloc
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II.2.2.4 Compliment Pasqual  

S’ocupa de les dades dels compliments pasquals 

 
 Antecedents 

 

 

Model conceptual dades 7 - Compliment pasqual (Antecedent) 

 

 

 Model propi 

 

 

Model conceptual dades 8 - Compliment pasqual 

 

 

 

Compliment Pasqual

-nom_familiar
-nom_casa
-adreca
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II.2.2.5 Expedients Matrimonials 

S’ocupa de les dades dels expedients matrimonials 

 
 Antecedents 

 

Model conceptual dades 9 - Expedients matrimonials  (Antecedent) 

 

 Model propi 

 

 

Model conceptual dades 10 - Expedients matrimonials 

 

  

Expedient Matrimonial

-data_expedient
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II.2.2.6 Dispenses Matrimonials 

S’ocupa de les dades de les dispenses matrimonials 

 
 Antecedents 

 

 

Model conceptual dades 11 - Dispenses matrimonials (Antecedent) 

 

 

 Model propi 

 

 

Model conceptual dades 12 - Dispenses matrimonials 

 

  

Dispenses Matrimonials

-data_expedient
-observacions
-tipus
-grau
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II.2.2.7 Capítols Matrimonials  

S’ocupa de les dades dels capítols matrimonials 

 
 Antecedents 

 

Model conceptual dades 13 - Capítols matrimonials 

 

 Model propi 

 

Model conceptual dades 14 - Capítols matrimonials 

 

Capitols Matrimonials

-data_expedient

*
Clausula

-descripcio

Aportacio

-element*
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II.2.2.8 Matrimoni  

S’ocupa de les dades dels matrimonis 

 
 Antecedents 

 

 

Model conceptual dades 15 - Matrimoni (Antecedent) 

 

 Model propi 

 

 

Model conceptual dades 16 – Matrimoni 

Matrimoni

-data_matrimoni
-nom_lloc
-tipus_lloc

*

Testimoni

Participant

-nom
-cognom1
-cognom2
-sexe

Parella 1
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II.2.2.9 Testament  

S’ocupa de les dades dels testaments 

 
 Antecedents 

 

 

Model conceptual dades 17 - Testament (Antecedent) 

 

 Model propi 

 

 

Model conceptual dades 18 - Testament 

 

  

Testament

-data_testament
-edat
-oficiant

1..*

Patrimoni

-nom
-descripcio
-quantitat
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II.2.2.10 Òbit  

S’ocupa de les dades dels òbits 

 
 Antecedents 

 

 

Model conceptual dades 19 - Òbit (Antecedent) 

 

 Model propi 

 

 

Model conceptual dades 20 - Òbit 

  

Obits

-data_obit
-data_enterrament
-causa_defuncio
-nom_lloc_obit
-tipus_lloc_obit
-nom_lloc_enterrament
-tipus_lloc_enterrament
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II.2.2.11 Llibres  

S’ocupa de guardar les dades dels llibres on ha trobat dades d’una 
persona. 

 

 

Model conceptual dades 21 – Llibres 

 

II.2.2.12 Georeferències 

S’ocupa de guardar les dades de les georeferències , en el cas que 
s’hagi usat la georeferenciació a les opcions del programa. 

 

 

Model conceptual dades 22 - Georeferències 

  

Llibres *

Llibre

-arxiu
-poblacio
-tipus_llibre
-numero
-anys
-pagina
-cara
-foto

Georeferenciesposicio

-localitzacio *
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II.2.2.13 Model Unificat (Dades Persona) 

El model unificat de les dades de persona, que conté totes les classes 
mostrades anteriorment amb les seves relacions.  

S’ha de tenir en compte, que l’antecedent no contempla les opcions 
dels llibres i les georeferències. 

 
 Antecedents 

 

Model conceptual dades 23 - Model unificat (Antecedent) 

 

 Model propi 

 

Model conceptual dades 24 - Model unificat 

Generic

-nom
-cognom1
-cognom2
-sexe
-residencia
-estat_vital
-natural

Dades

Baptisme

-data_baptisme
-data_naixement
-hora_naixement
-tipus_fill
-nom_lloc
-tipus_llocParticipant

-nom
-cognom1
-cognom2
-sexe

Pare

Avi

Padrí

*

*

*

Confirmació

-data_confirmacio
-edat
-nom_lloc
-tipus_lloc

*

Compliment Pasqual

-nom_familiar
-nom_casa
-adreca

Dispenses Matrimonials

-data_expedient
-observacions
-tipus
-grau

Expedient Matrimonial

-data_expedient

Capitols Matrimonials

-data_expedient

Clausula

-descripcio

Aportacio

-element

Testimoni

Parella
Matrimoni

-data_matrimoni
-nom_lloc
-tipus_lloc

*

1

Testament

-data_testament
-edat
-oficiant

Patrimoni

-nom
-descripcio
-quantitat1..*

*

*

Llibre

-arxiu
-poblacio
-tipus_llibre
-numero
-anys
-pagina
-cara
-foto

Llibres *Georeferenciesposicio

-localitzacio *

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

Obits

-data_obit
-data_enterrament
-causa_defuncio
-nom_lloc_obit
-tipus_lloc_obit
-nom_lloc_enterrament
-tipus_lloc_enterrament

1
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El model unificat plantejat sobre les dades de persona està basat en 
l’idea de tenir un únic model per guardar-hi totes les dades d’una 
persona, siguin del tipus que siguin, de forma que les dades de cada 
persona estaran unificades i compactades; es a dir, cada persona 
tindrà una instancia del model unificat amb totes les dades. 

Per tant, el model de dades resultant és la integració de tots i cada un 
dels submodels descrits anteriorment en d’únic que engloba totes les 
dades. 

 

II.2.2.14 Llista de tasques (Agenda)  

El model que gestiona les llistes de tasques, també conegut com 
agenda. 

 

Model conceptual dades 25 - Llista de tasques 

 

El model conceptual de dades que gestiona la llista de tasques, com 
podem veure, és força senzill. Agenda és un conjunt de entrades, o 
tasques, i cada entrada té tots els atributs que podem inserir i 
modificar des de l’aplicació mòbil. 

L’única dada no visible ni modificable per l’usuari és l’atribut id, o 
identificador de l’entrada, que identifica de manera única la tasca dins 
del sistema. Com que totes les altres dades són modificables, si no 
existís un identificador únic, seria impossible la sincronització de les 
dades amb la base de dades del sistema web.  

Aquest identificador es basa en els mil·lisegons passats des del 1 de 
gener de 1970, i tenim la garantia de que és únic ja que és físicament 
impossible crear dos entrades noves amb l’aplicatiu en el mateix 
mil·lisegon. 

  

Entrada

-id
-Prioritat
-Titol
-Desripcio
-Localitzacio
-Activa
-Realitzada

*Agenda
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II.2.3 Diagrames d’interacció del sistema 
 

En aquest apartat trobem uns diagrames que tenen com a objectiu mostrar la 
interrelació entre les diferents parts del sistema al llarg dels casos d’ús. Per tant, no 
s’entrarà tant en detall en el cas d’ús com en els diagrames de seqüencia que podem 
veure a l’apartat de disseny, però és mostrarà el suficient detall com per observar la 
relació de l’aplicatiu amb la web i altres serveis externs de tercers. 

 

II.2.3.1 Anotació de dades 

• Filtrar persona 

 

Diagrama interacció 1 - Filtrar persona 

 

• Crear persona 

 

Diagrama interacció 2 - Crear persona 
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• Seleccionar  persona 

 

Diagrama interacció 3 - Seleccionar persona 

 

 

• Afegir nova dada 

 

Diagrama interacció 4 - Afegir nova dada 

  



Especificació  Eina personal de recollida de dades genealògiques 

 70 

• Modificar dades 

 

Diagrama interacció 5 - Modificar dades 

 

 

• Afegir registre llibre 

 

Diagrama interacció 6 - Afegir registre llibre 
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• Cerca informació externa FamilySearch 

 

Diagrama interacció 7 - Cercar informació externa Familysearch 

 
• Resum dades persona 

 

Diagrama interacció 8 - Resum dades persona 

 

• Mapa geogràfic 

 

Diagrama interacció 9 - Mapa geogràfic 
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• Guardar dades persona 

 

Diagrama interacció 10 - Guardar dades persona 

 

 

II.2.3.2 Llista de tasques 

• Tasques actives 

 

Diagrama interacció 11 - Tasques actives 
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• Totes les tasques 

 

Diagrama interacció 12 - Totes les tasques 

 

• Detall tasca 

 

Diagrama interacció 13 - Detall tasca 

 

• Modificar tasca 

 

Diagrama interacció 14 - Modificar tasca 
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• Crear tasca 

 

Diagrama interacció 15 - Crear tasca 

 

• Esborrar tasques 

 

Diagrama interacció 16 - Esborrar tasques 
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• Mapa localització tasca 

 

Diagrama interacció 17 - Mapa localització tasca 

 

 

II.2.3.3 Carregar dades 

• Esborrar dades locals 

 

Diagrama interacció 18 - Esborrar dades locals 

 

• Carregar dades 

 

Diagrama interacció 19 - Carregar dades 
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• Resum de càrrega 

 

Diagrama interacció 20 - Resum de càrrega 

 
 

II.2.3.4 Sincronitzar dades 

• Sincronitzar tasques 

 

Diagrama interacció 21 - Sincronitzar tasques 

 

• Sincronitzar dades 

 

Diagrama interacció 22 - Sincronitzar dades 
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• Sincronitzar fotografies 

 

Diagrama interacció 23 - Sincronitzar fotografies 

 

• Resultat sincronització 

 

Diagrama interacció 24 - Resultat sincronització 

 

II.2.3.5 Altres 

• Veure opcions 

 

Diagrama interacció 25 - Veure opcions 
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• Modificar opcions 

 

Diagrama interacció 26 - Modificar opcions 

 

 

• Informació sobre el programa 

 

Diagrama interacció 27 - Informació sobre el programa 

 

 

• Suport Google Maps 

 

Diagrama interacció 28 - Suport Google Maps 
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• Suport cerca informació externa 

 

Diagrama interacció 29 - Suport cerca informació externa 

 

 

II.2.3.6 Carregar dades (Web) 

• Seleccionar dades a carregar 

 

Diagrama interacció 30 - Seleccionar dades a carregar 

 

• Generar XML 

 

Diagrama interacció 31 - Generar XML 
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• Oferir llistat de fitxers a carregar 

 

Diagrama interacció 32 - Oferir llistat de fitxers a carregar 

 

 

II.2.3.6 Sincronitzar dades (Web) 

 

• Rebre dades de l’aplicatiu 

 

Diagrama interacció 33 - Rebre dades de l'aplicatiu 
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• Sincronitzar base de dades 

 

Diagrama interacció 34 - Sincronitzar base de dades 

 

 

• Sincronització manual 

 

Diagrama interacció 35 - Sincronització manual 

  



Especificació  Eina personal de recollida de dades genealògiques 

 82 

 



Disseny  Eina personal de recollida de dades genealògiques 

 83 

II.3 Disseny  
 

En els apartats anteriors hem fet una visió global del sistema i hem descrit el que ha de fer el 
sistema. En aquest apartat de la memòria, definirem el disseny del sistema, és a dir, definirem 
com ha de funcionar. 

Per tal d’aconseguir –ho, en primer lloc, haurem de definir l’arquitectura que usarà la nostra 
aplicació i quines tecnologies adoptarà. Un cop tinguem definits clarament aquests punts, 
serem capaços, sent conscients de les tecnologies elegides, de dissenyar com aplicar el que ha 
de fer el sistema de forma més concreta. 

Començarem amb els diagrames de flux del sistema, en els quals es veuran reflectits com el 
sistema gestiona totes les interaccions amb els actors i, en definitiva, tots els casos d’ús que 
s’han especificat anteriorment. Tot seguit, passarem a explicar individualment el disseny de les 
capes definides a l’arquitectura del sistema. 

 

II.3.1 Arquitectura  
 

L’arquitectura és el fonament que guiarà el disseny i la implementació del sistema. En 
el cas de l’aplicatiu mòbil, no seguirem cap arquitectura lògica de les més usuals. 
Usarem una arquitectura per capes, concretament de 3 capes, però que no es 
corresponen amb l’arquitectura de 3 capes clàssica (capa presentació, capa domini, 
capa dades). Això és degut a les característiques especials de l’arquitectura física sobre 
la que s’haurà d’executar l’aplicatiu. 

             

Esquema 1 - Arquitectura de l’aplicatiu Android  Esquema 2 - Arquitectura servei web (MVC) 



Disseny  Eina personal de recollida de dades genealògiques 

 84 

La forma en que Android gestiona la capa de presentació fa que, generalment, el 
domini i la capa de presentació es fusionin en una de sola, ja que cada “pantalla” de 
l’aplicació té tot un cicle de vida per si sola i s’interactua amb el domini quan 
s’executen esdeveniments. 

Android també té una forma peculiar d’invocar altres aplicacions natives del sistema 
operatiu, com poden ser un navegador o Google Maps, fent crides a vistes que siguin 
capaces de tractar les dades que demanes. Per exemple, si fas una crida a visualitzar 
una web, Android oferirà al usuari el navegador per defecte del seu sistema, o si en te 
més d’un, li preguntarà quin navegador vol usar. Per tant, per gestionar aquests tipus 
d’esdeveniments, junt amb la càrrega i sincronització de les dades al servidor web, 
usarem una capa d’accés a Serveis Externs. 

Per finalitzar, tenim una capa de Dades que s’ocupa de la persistència de les dades de 
l’aplicació així com de tota la manipulació que aquestes requereixin. 

 

El servidor web utilitza un dels patrons de disseny més usuals en aquest tipus de 
servei, el model vista controlador (MVC). Aquest patró separa el model de dades, la 
interfície d’usuari i la lògica de control. En el nostre cas, la vista són les pàgines HTML i 
el codi que proporciona les dades dinàmiques de les pàgines, el controlador és el 
sistema de gestió de bases de dades i el model és el model de dades. 

 

 

II.3.2 Elecció de tecnologies  
 

En aquest apartat, és definiran les tecnologies que s’empraran per al desenvolupament 
del sistema. Durant la visió general i l’arquitectura hem pogut veure com el gruix de 
l’aplicatiu usarà tecnologia Android, però no és la única tecnologia elegida. A 
continuació tenim un breu resum de les altres tecnologies usades. 

 

i. Aplicatiu 

Tal com hem comentat en apartats anteriors, el nostre aplicatiu funcionarà 
sobre el sistema operatiu de Google per Smartphones anomenat Android.  
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Aquest sistema permet l’execució d’aplicacions natives programades amb  Java 
mitjançant una màquina virtual anomenada Dalvik, la qual està molt 
optimitzada pel tipus de hardware dels Smartphones i requereix molt pocs 
recursos. Per altra banda, Android també accepta aplicacions programades 
amb C/C++ mitjançat el Android Native Development Kit. En aquest projecte he 
decidit usar Java junt amb l’API d ’Android per a fer el desenvolupament, ja 
que és la forma més estesa i eficient gràcies a la màquina virtual Dalvik.  

 

 

Tot smartphone que vulgui usar Android com a sistema operatiu ha de complir 
amb diversos requisits hardware, entre els que trobem el GPS. Per tant, podem 
assegurar que la nostra aplicació es trobarà funcionant a un dispositiu capaç 
d’accedir a aquest recurs que ens ofereix tot mòbil amb Android. En el cas de 
la nostra aplicació ens serà de gran utilitat tant per geolocalitzar la posició com 
per geocodificar direccions i mostrar-les en mapes. 

 

 

Per fer ús de la geolocalització i la geocodificació, Google ens ofereix accés 
gratuït a la seva API de Google Maps. Amb la potència dels mapes que ens 
proporciona Google i les dades obtingudes pel nostre GPS, podem proveir al 
nostre usuari d’un conjunt de funcionalitats extres que poden ajudar molt a 
l’hora de fer servir el nostre aplicatiu per recollir dades genealògiques. 

 

 

ii. Persistència de Dades  

La tecnologia usada per a la persistència de dades ens vindrà marcada per la 
necessitat de mantenir una estructura de dades compatible amb els sistemes 
de genealogia ja existents d’altres Projectes Finals de Carrera que tracten 
sobre la mateixa temàtica. Aquests projectes usen la tecnologia XML per a 
guardar les dades. Concretament, en el nostre sistema, s’ha creat una versió 
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simplificada i adaptada amb les dades que requereix la nostra aplicació basant-
nos amb els XSD proporcionats pels altres projectes.  

Tot i la limitació per la compatibilitat amb altres projectes, XML és l’elecció 
més adient pel tipus de dades que la nostra aplicació genera, ja que és 
informació pensada per ser intercanviada amb altres sistemes. XML va néixer 
precisament per compartir dades de forma estructurada usant metadades 
entre diversos sistemes heterogenis. 

 

 
 
 

iii. Sistema web  

El sistema web que cobreix l’abast d’aquest projecte és relativament senzill, i 
servirà per dotar de les funcionalitats de càrrega i sincronització a l’aplicatiu. 
Això inclou mantenir una persistència de dades pròpia, ja que ha de permetre 
triar quines dades es carregaran quan l’Aplicatiu Android ho demani i també 
una forma manual d’afegir noves dades al sistema. Aquest sistema es podria 
ampliar amb funcionalitats extres si el projecte es continues desenvolupant 
fora dels límits del PFC. 

Per aconseguir les funcionalitats necessàries, s’ha elegit el servidor web més 
famós i utilitzat, Apache HTTP server, ja que cobreix amb escreix totes les 
funcionalitats necessàries. 

 

 

 

Per proporcionar el dinamisme al sistema i les funcions necessàries per poder 
implementar les funcionalitats de carregar i sincronitzar dades, s’utilitzarà un 
dels sistemes més famosos i fàcilment integrable amb el servidor elegit, PHP. 
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Per a mantenir una persistència de dades pròpia del sistema web, usarem 
MySQL, un gestor de base de dades relacional molt conegut, lliure i altament 
integrat amb Apache i Php. 
 

 
 
 

II.3.3 Diagrames de flux del sistema  
 

En aquest apartat, es mostraran els diferents flux de treball que hi haurà al sistema, 
tant a la part de l’aplicatiu com a la part web. Degut a la grandària d’aquests  
diagrames, es representaran cadascun d’ells en una pàgina per separat. 

 

Per tal de facilitar la comprensió dels diagrames de flux presentats en aquest apartat, a 
continuació mostrem una llegenda amb tots els símbols que els componen. 

 

Llegenda 1 - Diagrames de flux - Part 1 
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Llegenda 2 - Diagrames de flux - Part 2 

 

i. Aplicatiu Android 

Els diagrames de l’aplicatiu es poden dividir en 6 grans grups, que es detallen a 
continuació: 

• Anotació de Dades 

En aquest flux de treball, es pot veure tot el funcionament intern de l’aplicatiu en 
el conjunt de casos d’us on l’usuari vol treballar sobre les dades de les persones. 

Aquests casos d’us engloben: 

 Creació de noves persones 
 Facilitat per cercar persones usant un camp de filtratge 
 Selecció de la persona de la qual s’afegeixen dades 
 Visualització i modificació de les dades bàsiques d’una persona 
 Inserció de noves dades que s’han trobat en els registres que s’estan 

analitzant 
 Modificació de dades ja introduïdes anteriorment 
 Introducció de les dades dels llibres de registre on trobem la informació 

amb possibilitat de fer-li fotografies 
 Facilitats per buscar directament informació a FamilySearch.org 
 Veure un resum de totes les dades de la persona 
 Generar un mapa genealògic en que es veuen geolocalitzats en un mapa 

tots els punts d’interès introduïts per aquella persona. 



Disseny  Eina personal de recollida de dades genealògiques 

 89 

 

Workflow 1 -  Anotació de dades   
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Com podem veure, el cas d’ús  d’anotació de dades és força complex, ja que hi ha 
varies bifurcacions en el flux al llarg de tot el diagrama. 

 

En línies generals, el flux que segueix tracta tots els casos possibles que es donen 
en el conjunt de casos d’ús d’anotació de dades. Presenta a l’usuari la llista de 
totes les dades, aquí l’usuari pot triar tres camins principals, marcats en diferents 
colors per tal de diferenciar-los.  Pot filtrar la llista per trobar més fàcilment la 
persona que busca, pot anar-se’n al cas d’ús d’afegir persona o pot seleccionar una 
persona per afegir o editar-hi les dades. 

En el cas que vagi a afegir persona, el sistema li presentarà les pantalles i opcions 
necessàries per generar el XML de la nova persona i autosincronitzar-lo si cal amb 
el sistema web. 

Si selecciona una persona de la llista, el sistema li mostra la informació bàsica de la 
persona i ens tornem a trobar en una bifurcació, ja que l’usuari pot elegir afegir 
una dada, afegir un registre d’un llibre genealògic, modificar les dades bàsiques de 
la capçalera, buscar informació a familysearch.org, utilitzar les diverses opcions del 
menú i finalment guardar tots els canvis realitzats a la persona. 

Com a la bifurcació anterior, també es segueix un sistema de colors per tal de 
facilitar-ne la lectura i el seguiment de cada cas d’ús per separat. 

 

 

• Llista de Tasques o Agenda 
 

En aquest flux de treball, es pot veure el funcionament intern de l’aplicatiu en el 
conjunt de casos d’us on l’usuari vol gestionar la seva llista de tasques. 

 

Aquests casos d’us engloben:  

 Veure un resum de les tasques marcades com actives 
 Veure un resum de totes les tasques 
 Entrar a veure el detall d’una entrada 
 Mostrar en un mapa la localització d’una entrada 
 Modificar una entrada 
 Afegir una entrada nova a l’agenda 
 Esborrar entrades ja existents 
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Workflow 2 - Llista de tasques 
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El diagrama de flux de la llista de tasques tracta tots els casos d’ús associats a 
l’agenda del sistema, i tal com s’ha vist al diagrama anterior, també s’han marcat 
els diferents camins de les bifurcacions importants amb diferents colors per 
facilitar-ne el seguiment. 

 

Un cop entrem a l’agenda es mostra a l’usuari la llista de tasques que estan 
marcades com a actives, un cop allà podem triar seleccionar una entrada de 
l’agenda o entrar al gestor de totes les tasques. 

Si entrem al gestor, ens apareixeran la llista de totes les tasques del sistema, que 
com a la llista d’actives podem seleccionar, i se’ns mostrarà els detalls d’aquella 
tasca. Des d’allà podrem triar anar a veure la localització de la tasca en un mapa o 
entrar a la pantalla de modificar les dades de la tasca i sincronitzar els canvis amb 
el sistema web si s’escau. 

En el gestor de tasques tenim dos opcions més, entrar a la pantalla per esborrar 
tasques o anar a la pantalla d’afegir una nova tasca. 

Si l’usuari elegeix afegir una nova tasca, el sistema li mostra una pantalla amb les 
dades necessàries que s’han d’omplir i al final en guarda el resultat, sincronitzant-
lo amb la web si s’escau. 

En el cas de que elegeixi esborrar tasques, el sistema li presentarà una llista de 
totes les tasques amb un selector al costat. Un cop es doni l’ordre d’esborrar, el 
sistema esborrarà de la llista de tasques totes les que estiguin marcades amb el 
selector, desprès en sincronitzarà els canvis al sistema web si s’escau. 

 

 

• Carregar dades 
 

Aquest flux de treball serveix en els casos d’us on es volen carregar les dades del 
nostre servidor web extern cap a l’aplicació.  Aquestes dades inclouen l’agenda i 
totes les dades relatives a les persones sobre les que hem de treballar. 

 

Aquests casos d’us engloben:  

 Carregar les dades des del servidor web on tenim la base de dades general 
 Esborrar les dades locals del telèfon 
 Resum dels elements carregats 
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Workflow 3 - Carregar dades 
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En aquest diagrama de flux podem veure tots els casos d’ús de la càrrega de dades 
per part de l’aplicatiu mòbil. 

 

A l’usuari se’l presenta amb una pantalla on pot elegir si vol esborrar les dades 
locals al carregar les noves. El sistema comprova que el terminal tingui connexió a 
internet i que aquesta sigui d’una velocitat acceptable per la transferència dels 
fitxers. 

Si tenim la connectivitat adient, el sistema baixa el XML que indica quins fitxers 
s’han de baixar i el llegir; esborrarà els fitxers locals si s’escau i baixarà d’un en un 
tots els fitxers llistats a traves del XML. 

En el cas en que durant aquest procés s’hagi donat qualsevol dels errors 
esmentats, el sistema informarà a l’usuari amb una bombolla informativa. Si tot el 
procés es du a terme de forma exitosa, el sistema mostrarà una llista amb els noms 
dels fitxers carregats a l’aplicatiu des del sistema web. 

 

 

• Sincronitzar dades 
 

En aquest flux de treball, trobem les funcionalitats que faciliten sincronitzar les 
dades que hem pres amb la nostra aplicació, amb la base de dades general del 
servidor web. D’aquesta manera incorporem les noves dades a la base de dades 
general. 

 

Cas d’us:  

 Sincronitzar l’agenda 
 Sincronitzar les dades de persones 
 Sincronitzar les fotos dels llibres anotats que estiguin al nostre dispositiu 

mòbil 
 Avís del resultat de la sincronització 
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Workflow 4 – Sincronitzar dades 
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En aquest diagrama de flux podem veure tots els casos d’ús de la sincronització de 
dades per part de l’aplicatiu mòbil. 

 

A l’usuari se’l presenta amb una pantalla on pot elegir quines de les dades de 
l’aplicatiu vol sincronitzar amb el servidor web, aquestes dades poden ser la llista 
de tasques, les dades de les persones i les fotografies d’aquestes últimes. 

Com en el diagrama anterior, el sistema comprova que el sistema tingui connexió a 
internet i sinó mostra una bombolla informativa avisant del error. Si tenim 
connexió, llavors el sistema va comprovant cada una de les dades que es poden 
sincronitzar si l’usuari l’ha seleccionat, i si és el cas l’envia al servidor web. 

El cas de les fotografies requereix que s’hagi seleccionat prèviament el sincronitzar 
les dades de les persones i l’aplicatiu busca automàticament les fotografies noves 
disponibles al terminal i les sincronitza. 

Un cop fet tot això, el sistema mostra una bombolla informativa amb l’estat. Si 
alguna de les dades a sincronitzar ha fallat, el sistema ens ho especifica, i si per el 
contrari la sincronització ha estat exitosa, el sistema ens mostra un missatge d’èxit. 

 
 
 
• Opcions 

En aquest flux de treball, podem veure el funcionament de la gestió de les opcions 
de l’aplicatiu. Aquestes opcions ens permetran canviar paràmetres com l’activació 
del GPS i la triangulació wifi per geolocalitzar la nostra posició, l’autosincronització 
o canviar la URL on tenim el nostre servidor Web. 

 

Aquests casos d’us engloben:  

 Veure els valors actuals de les opcions 
 Modificar les opcions 
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Workflow 5 – Opcions 
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En aquest diagrama de flux podem veure tots els casos d’ús de la gestió de les 
opcions internes de l’aplicatiu mòbil. 

 

L’usuari pot entrar al menú de la pantalla principal per a seleccionar les opcions de 
l’aplicatiu mòbil. Allà se l’hi mostra una pantalla amb les opcions actuals del 
sistema i des de la mateixa pantalla les pot modificar i guardar al sistema. 

 

 

• Altres 

En aquest flux, incloem la resta de petits casos que no s’ajusten als apartats 
anteriors i que no són suficientment grans o importants com per a tenir una 
categoria pròpia. 

 

Aquests casos d’us són:  

 Informació sobre el programa: aquí podem veure l’autor de l’aplicatiu, el 
títol del projecte que representa, així com el departament i el director i 
codirector. 

 Llençar l’aplicatiu Google Maps per facilitar tasques com buscar un 
restaurant proper, com tornar a casa, com arribar, etc. 

 Llençar un navegador per facilitar la cerca d’informació fora del registre 

 

 

En el següent diagrama de flux veurem tots els casos d’ús que no entren a cap de 
les categories anteriors i no tenen suficient pes com per tenir una categoria pròpia. 

 

L’usuari pot entrar al menú de la pantalla principal per a seleccionar obrir un 
navegador per fer cerques externes o obrir una instància de Google Maps per tal 
de situar-se o localitzar establiments d’interès al voltant del punt actual.  

També engloba el cas on l’usuari vol veure la informació sobre el projecte a la que 
es pot accedir des de la pantalla principal de l’aplicatiu mòbil. 
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Workflow 6 - Altres 
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ii. Sistema web 

Els diagrames del sistema web es poden dividir en 2 grups, que són les funcionalitats a 
les quals el sistema web dona suport a l’aplicatiu. 

 

• Càrrega de dades 
 

Aquest flux de treball representa els casos d’us on el sistema web permet que 
l’aplicació Android tingui dades a carregar. 

 

Aquests casos d’us engloben:  

 Seleccionar quines de les dades volem carregar 
 Generar els XML a partir de les dades seleccionades 
 Oferir a l’aplicatiu la llista de fitxers a carregar en funció dels seleccionats 
 
 
 

En el següent diagrama de flux veurem tots els casos d’ús que s’encarreguen de 
gestionar i donar suport a la càrrega de dades del servidor web a l’aplicatiu, vist 
des de la part web. 

 

Com podem veure a primera vista, hi ha dos actors diferenciats que poden 
inicialitzar casos d’ús. 

Per un cantó ens trobem a l’actor que representa el genealogista, en forma de 
persona, que pot elegir entre gestionar les dades de persona o gestionar l’agenda. 
Les dues opcions porten a l’usuari a una nova pantalla, on en el cas de dades de 
persona pot seleccionar quines persones vol que es carreguin a l’aplicatiu; i en el 
cas de l’agenda, pot seleccionar quines tasques vol que apareguin a la agenda i 
quines d’elles són considerades actives. 

Per l’altre cantó, ens trobem l’actor de aplicatiu mòbil, representat per el logotip 
d’Android, que li demanarà al sistema web una llista amb totes les dades a 
carregar. Aquest consultarà a la base de dades i a la seva llista de fitxers i li oferirà 
les direccions per a baixar els fitxers que l’usuari ha marcat per carregar. 
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Workflow 7 - Carregar dades (Web) 
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• Sincronització de dades 

 

Aquest flux de treball representa els casos d’us on el sistema web permet la 
sincronització transparent de les dades. 

Aquests casos d’us engloben:  

 Rebre les dades que ens envia l’aplicatiu Android 
 Autosincronitzar les dades amb la nostra base de dades relacional 
 Permetre la sincronització manualment mitjançant un fitxer de dades 

compatible. 

 

 

En el següent diagrama de flux veurem tots els casos d’ús que s’encarreguen de 
gestionar i donar suport a la sincronització de dades de l’aplicatiu al servidor web, 
vist des de la part web. 

 

Com podem observar en aquest cas, també hi ha dos actors diferenciats que 
poden inicialitzar casos d’ús, que són els mateixos que en l’anterior flux de treball. 

El genealogista pot elegir, com en el cas anterior, entre gestionar les dades de 
persona o gestionar l’agenda. Les dues opcions porten a l’usuari a una nova 
pantalla, on l’usuari pot pujar un XML manualment des d’un formulari, i si aquest 
es correcte, el sistema el processarà actualitzant la base de dades del servidor web 
amb les noves dades aportades pel fitxer. 

L’aplicatiu mòbil també pot pujar un fitxer al sistema web sense la intervenció 
directa de l’usuari en la part web. Això pot ser degut a que l’usuari ha activat 
manualment la sincronització des de l’aplicatiu Android, o perquè fa servir la opció 
de autosincronització integrada amb l’aplicatiu, que fa que qualsevol canvi en un 
dels XML es sincronitzi de forma transparent a l’usuari amb el sistema web. 
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Workflow 8 - Sincronització dades (Web) 



Disseny  Eina personal de recollida de dades genealògiques 

 104 

II.3.4 Capa presentació + capa domini 
 

Un cop hem pogut tenir una visió global del sistema gràcies als diagrames de flux, 
passem a veure per separat i una mica més en detall el que implica cada una de les tres 
capes definides en l’arquitectura. 

Començarem amb la capa més important en un sistema Android, que és la capa 
formada per presentació i domini. Té aquesta importància donada la naturalesa de la 
tecnologia, on tot funciona mitjançant esdeveniments generats per la interacció tàctil 
de l’usuari amb la presentació. 

 

i. Mapa navigacional 

El mapa navigacional ens proporciona una visió holística de totes les relacions 
entre les diferents vistes que tenim al sistema. És la millor manera de definir 
exactament que és el que veurà i com navegarà un usuari quan interactuï amb 
el nostre aplicatiu. 

 

Degut a la grandària del mapa navigacional, i per tal que sigui llegible i el més 
clar possible, sobretot tenint en ment la versió impresa de la memòria, s’ha 
optat per representar l’esquema en una pàgina per separat ocupant-ne tot 
l’espai. 

 

 

 

Esquema 3 - Llegenda mapa navigacional 
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Esquema 4 - Mapa navigacional 
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ii. Disseny interfície  

En aquest apartat, veurem com és la interfície de cada una de les pantalles que 
hem pogut veure al mapa navigacional. S’ha intentat que la interfície sigui el 
més homogènia possible i amigable per a l’usuari, de forma que sigui intuïtiva i 
fàcilment usable des del primer moment. Tot i així, en aquest apartat, 
detallarem els elements més importants que la componen.  

Per tal de simplificar-ne l’organització, les agruparem en els mateixos 6 grups 
dels diagrames de flux. 

 

• Anotació de Dades: 

Al gràfic interfície 1  podem veure com hi ha un llistat dins un requadre 
blanc. Aquest serveix per a seleccionar una persona, i si hi haguessin 
tantes persones que no cabessin a la pantalla, aquest creixeria fins abans 
del botó d’afegir persona i podríem fer scroll sobre la llista arrastrant el dit.  

Encara al mateix gràfic, podem veure un camp per introduir text, on a 
mesura que anem escrivint, la llista s’anirà autofiltrant. 

Per finalitzar podem veure un botó amb una creu verda, que si el 
pressionem ens portarà a la interfície 1.   

                        

 Interfície 1 - Seleccionar i filtrar persones  Interfície 2 - Afegir persona 
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A la figura interfície 3 podem veure com a la part superior hi ha un quadre 
amb un resum de la informació genèrica de la persona seleccionada. 

A sota i a la dreta del requadre, hi ha una imatge d’un home amb un llapis, 
que si la polsem, passarem a la pantalla de modificar les dades genèriques 
que hem vist abans al requadre. Aquesta finestra és la que es detalla en la 
interfície 4. 

Seguint amb la interfície 3, observem un botó gris amb una creu verda que 
si el premem, ens portarà a la pantalla de selecció de dades, interfície 5. 

També trobem dos imatges més a l’esquerra i dreta del botó de guardar. La 
imatge del llibre ens porta a la interfície 6 on podem introduir dades d’un 
llibre on hem trobat informació així com fer-li una foto. La imatge de la 
dreta, és una drecera que obrirà el nostre navegador a la pàgina de 
familysearch, que conté molta informació genealògica i que ens anirà be 
per complementar la que tenim al arxiu. 

La interfície 4 és bastant entenedora, i l’únic element a destacar és que hi 
ha marcats els camps que són obligatoris omplir amb un asterisc de color 
verd al seu costat, tal com es podia veure també a la interfície 2.  

 

                        

 Interfície 3 – Dades de la persona Interfície 4 - Modificació de la capçalera 
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 Interfície 5 - Seleccionar nova dada  Interfície 6 - Afegir Llibre 

                        

 Interfície 7 - Dades persona – Menú  Interfície 8 - Resum dades 
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A la interfície 7, hem pogut veure desplegat el menú de la pantalla de dades 
persona, on es pot veure clarament que se’ns ofereixen dues opcions. 

La primera de totes, que té com a icona un ull, ens mostrarà un resum de 
totes les dades que tenim actualment sobre la persona que hem 
seleccionat, que és el que podem veure a la interfície 8. Com es pot 
apreciar, el resum no cap a la pantalla i aquest ha fet scroll, per desplaçar-
se; es tant fàcil com moure un dit arrastrant-lo de dalt a baix o de a baix a 
dalt. 

La segona opció, representada amb el símbol de posicionament, ens 
mostrarà de manera gràfica i sobre un mapa, els punts geogràfics d’interès 
que hi ha introduïts sobre la persona seleccionada. Si posem el dit sobre els 
punts marcats, ens dirà a quin esdeveniment representa i quines dades té. 
Per exemple, ens pot dir que ha estat confirmat a la Parròquia Sant Esteve 
de Olot. 

Les altres interfícies que queden, són les encarregades d’introduir dades 
complexes, que necessiten de varies dades per prendre forma. Tot i que no 
hi són totes, es pot veure com segueixen un esquema per que siguin 
homogènies i tots els elements que les componen ja han sigut explicats 
abans en aquest apartat. 

 

                        

 Interfície 9 - Mapa Geogràfic Interfície 10 - Llista Persones 
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 Interfície 11 – Persona Interfície 12 - Llista Patrimonis 

 

 

Interfície 13 – Patrimoni 
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• Llista de tasques: 

La primera interfície que veiem al entrar és la que ens ensenya la interfície 
14, en la qual podem veure un requadre amb una llista de títols de les 
tasques que estan marcades com a actives. Una tasca activa és aquella que 
està planificada per ser realitzada a la visita actual. 

Dins del requadre hem de destacar diversos elements: 

El primer de tot, és el quadrat de colors que podem veure a l’esquerra del 
títol de cada tasca. Aquest identifica la seva prioritat: vermell (alta), 
taronja (mitjana), blava (baixa). Si ens trobéssim amb una entrada que en 
comptes de quadrat de colors te un símbol  de color verd, vol dir que la 
tasca en qüestió ja ha estat marcada com a realitzada. Com es pot veure 
als gràfics, les tasques sempre es mantindran ordenades per prioritats, de 
més alta a més baixa. 

L’altre element que trobem és la xinxeta, que ens indica si una tasca és 
activa o no. Com es lògic, a la primera pantalla que és on es mostren les 
tasques actives, totes tenen la xinxeta. Tot i que no seria necessària,   
s’inclou per que la pantalla sigui homogènia amb la pantalla de gestió de 
tasques, que podem veure a la interfície 15, on s’hi mostren totes les 
tasques. 

 

                        

 Interfície 14 - Tasques actives Interfície 15 - Gestionar tasques 
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Tant a la interfície 14 com a la interfície 15, hi ha una llista de tasques en les 
quals podem seleccionar-ne una pressionant sobre ella. Això ens portarà a 
la interfície 16, que ens mostrarà en detall la tasca. 

 Com podem veure, és una pantalla força simple on podem veure totes les 
dades de la tasca, entre les quals hi ha dos checkbox deshabilitats que ens 
mostren si és una tasca activa o realitzada. D’aquesta pantalla s’ha de 
destacar la imatge en forma de mapa amb un indicador a sobre, que si 
pressionem sobre ella ens obrirà una instància de Google Maps, amb la 
localització de la tasca marcada en el mapa. 

Si premem el botó de modificar tasca, ens portarà a la interfície 17 on 
podrem modificar tots els valors de la tasca. 

 

 

                        

 Interfície 16 - Veure detall entrada Interfície 17 – Modificar 
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Finalment, ens queden dues pantalles importants de la llista de tasques, 
aquestes són les que s’accedeixen des dels dos botons inferiors de la Interfície 
18. 

El de l’esquerra ens porta a la Interfície 198, que és molt intuitiva i on podrem 
crear una nova tasca, que s’afegeirà a la llista de tasques ja existents tenint en 
compte la seva prioritat. 

Per últim, el botó de la dreta ens porta a la Interfície 19, on podrem seleccionar 
totes les tasques que volguem esborrar, per despres prèmer el botó i esborrar-
les definitivament. 

 

 

 

                        

 Interfície 20 - Nova tasca Interfície 21 - Mode esborrar 
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• Carregar dades: 

 
En la part de càrrega de dades, les interfícies són senzilles i, com veiem 
als gràfics situats a baix bastant, auto-explicatives. 
 
De la Interfície 20, podem destacar que hi ha un sistema de diàlegs que 
ens mostrarà en cada moment l’estat de la càrrega, enfosquint la resta 
d’interfície. També veiem que la pantalla només conté un checkbox 
per esborrar les dades que tenim al telèfon (tasques i persones). 
 
Si la carrega falla se’ns mostrarà una bombolla informativa indicant-
nos que ha fallat, si per contra tot ha anat bé, el sistema ens mostrarà 
una llista amb tots els fitxers carregats, com podem veure en la 
Interfície 21. 
 
 
 

                           

 Interfície 220 – Càrrega de dades – Baixant Interfície 21 - Resum càrrega 
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• Sincronitzar dades: 

Ens trobem que la part de sincronitzar dades, comparteix estructura amb 
la de carregar, tal com ja hem remarcat, per tal que l’aplicatiu sigui el 
màxim d’homogeni possible. 

En la Interfície 22 podem veure com hi ha 3 checkbox, tot i que l’últim de 
tots està deshabilitat; ja que només podem sincronitzar les fotos que 
estiguin relacionades amb les persones que hi ha emmagatzemades, així 
que només s’habilitarà el checkbox de “Enviar fotos” quan estigui actiu el 
de “Enviar dades Persones”. 

Com podem veure a la Interfície 23, s’utilitza el mateix sistema de diàlegs 
mencionat a l’apartat anterior, però en aquest cas, la seva funció és 
informar de tot el procés de sincronització que està realitzant. Si falla 
alguna part de la sincronització, es mostrarà una bombolla informativa 
indicant que és el que ha fallat; en cas contrari, es mostrarà una bombolla 
mostrant que la sincronització ha estat correcte i se’ns dirigirà a la pantalla 
principal Interfície 26. 

 

                        

 Interfície 232 – Sincronització Interfície 243 - Sincronització – Pujant 
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• Opcions: 

La pantalla principal té també un menú amb diferents opcions, tal com 
podem veure a la Interfície 24.  

La primera, que té la icona d’un món, és una drecera al navegador web 
predeterminat del sistema, apuntant directament al buscador Google, 
per si es requereix fer algun tipus de cerca. 

La segona opció, que té la icona d’un control ajustable, ens portarà a 
les opcions del nostre aplicatiu, com podem veure a la Interfície 25. 
Aquí podem especificar la URL on tenim el sistema web, si volem 
autosincronitzar amb ell quan fem alguna modificació a les dades i si 
volem geolocalitzar les dades que obtenim de persones utilitzant el 
GPS i la triangulació WiFi. 

La darrera opció, que té la icona d’un quadre amb un mapa, ens obrirà 
una instància de Google Maps geolocalitzat a la nostra posició actual, 
on podrem consultar per exemple transports més propers, bars i 
restaurants dels voltants, etc. 

 

                          

 Interfície 254 - Pantalla principal – Menú Interfície 265 - Opcions 
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• Altres: 

Per útil tenim les pantalles que no coincideixen amb cap de les grans 
funcionalitats de l’aplicatiu. 

A la Interfície 276, podem veure la pantalla principal de l’aplicatiu. Es 
tracta d’un conjunt de imatges que actuen a mode de botó per a entrar 
a les funcionalitats que vulguem d’una forma rapida i visual. 

Finalment, a la Interfície 287, podem veure tota la informació del 
projecte. 

 

 

 

                         

 Interfície 296 - Pantalla Principal Interfície 307 - Informació  
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iii. Interacció amb interfície: Escoltadors  

Tal com ja hem comentat abans, la importància de les interfícies en Android, 
així com en els altres sistemes operatius per Smartphones, és molt gran. En el 
cas d’Android, tot l’apartat gràfic funciona sobre una jerarquia de vistes. Per a 
Android, tot el que hi ha en una interfície és una vista: des d’un simple quadre 
per introduir text, a un dels layouts1 principals. 

 

Com ja es sabut, l’usuari interacciona amb el sistema a través de la pantalla 
multitàctil, amb gestos com prémer una part de la pantalla, desplaçar el dit, 
etc. Cada cop que Android detecta un tipus de gest sobre una vista, aquest ho 
notifica als escoltadors que s’hi hagin registrat. 

 

Per exemple, si registrem un escoltador al esdeveniment “prémer el botó”, 
quan un usuari premi aquell botó, Android avisarà al nostre escoltador que 
s’ha premut el botó i s’executarà el codi que haguem associat al escoltador. En 
el següent tros de codi veurem clarament com a l’objecte btnGuardar, que és 
del tipus botó, li assignarem un nou escoltador per quan sigui polsat. 

 

btnGuardar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
   public void onClick(View v) { 
    /* Accions a realitzar quan 

 es premi el botó guardar */  
   } 

});  
 

 
Hem vist el cas d’escoltador que gestiona la acció de prémer un botó, que és 
dels més senzills, però cada tipus d’escoltador rep de l’esdeveniment associat 
tota la informació que pugui ser útil a través de paràmetres. 

 
 
Aquest comportament, és una implementació interna d’Android del patró 
Observador. Aquest patró, es basa en l’existència d’un observador que 
controla els canvis d’estat de diversos objectes, i quan un objecte canvia 
d’estat, avisa a tots els objectes que en depenguin informant del canvi. 

Per tant, Android, amb els listeners, ens dóna una forma fàcil de subscriure’ns 
com a objectes a ser avisats de qualsevol element de la interfície que canviï, 
fent ell internament el paper d’observador.  

                                                           
1 Els layouts són elements no visuals destinats a controlar la distribució, posició i dimensions dels 
controls que s’insereixen al seu interior. 
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II.3.5 Capa gestió de dades  
 

La següent capa a analitzar és la capa de persistència o gestió de dades. És la capa que 
s’ocupa de fer tot el tractament que requereix el sistema de les dades, ja sigui per 
llegir-les, modificar-les o escriure-les. 

 

Tal com es va especificar a l’elecció de tecnologies, per mantenir la compatibilitat amb 
altres projectes semblants, totes les dades que exporta i importa l’aplicatiu Android 
són de tipus XML. Però l’aplicatiu no només usa els XML com a mitjà de transport per 
comunicar-se amb la part web del sistema, sinó que manté les dades en tot moment 
en XML i internament només treballa sobre elles. Per tant, l’única tecnologia usada per 
la part Android del sistema en la persistència són els XML, d’aquí la seva importància 
en aquest projecte. 

 

Per altra banda, la part del sistema web, guarda internament la persistència de les 
dades en una base de dades relacional de MySQL. Per a la part web, els XML són mers 
fitxers de comunicació amb l’aplicatiu Android, ja que una vegada aquest últim li envia 
noves dades, la part web les llegeix i les afegeix o modifica a la base de dades, 
esborrant posteriorment el XML. 

Per al procés de càrrega, el sistema genera, utilitzant les dades que té guardades a la 
base de dades, els XML que l’usuari li ha demanat usant les funcionalitats que 
proporciona la web per seleccionar quines persones i quines tasques volem 
sincronitzar amb l’aplicatiu. 

 

Per a més informació i detalls dels esquemes XML i l’estructura de la base de dades 
usats en el projecte, dirigiu-vos al Annex I on s’hi poden trobar de forma íntegre. 

 

i. XML  

El nostre sistema treballa sobre dos fonts de dades diferenciades: una per 
gestionar la persistència de la llista de tasques i l’altre per guardar les  
dades d’una persona. Per tant, el nostre sistema estarà treballant amb 
diversos XML però que bàsicament segueix un dels dos esquemes 
anteriors. 
 
Per definir els XML, usarem l’estàndard d’esquemes XML, anomenat XSD 
(XML Schema Definition), ja que ens donarà una visió més clara sobre 
l’estructura dels dos XML.  
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• Llista de tasques (Agenda):   

Aquesta estructura de dades, serà capaç de guardar el nombre de tasques 
que l’usuari desitgi; des d’una llista de tasques buida fins a tantes tasques 
com siguin necessàries. 

 
 

• Dades de persona: 

Aquesta estructura ha de ser capaç de guardar totes les dades que l’usuari 
pot introduir mitjançant la part d’anotacions del nostre aplicatiu. Cada 
persona sobre la que l’usuari guardi dades tindrà el seu propi XML que 
seguirà la normativa del següent XSD. 

 

 

ii. Diagrama de classes 

Els diagrames de classes en UML ens permeten veure de forma ràpida i visual 
l’estructura i dependència de les dades, i són la base sobre la que es 
construeixen els XMLs i la base de dades relacional. 

 

• Llista de Tasques: 
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• Dades de Persona: 
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II.3.6 Capa de Serveis Externs 
 

Finalment, tenim l’última capa de la nostre arquitectura, la capa de serveis 
externs. 

Aquesta capa serveix per que l’aplicatiu es pugui comunicar amb l’exterior, ja 
sigui amb altres aplicacions d’Android o bé amb el nostre sistema web per a la 
sincronització i càrrega de dades. 

 

A Android, les pantalles tenen tot un cicle de vida per si soles, per tant, són 
molt més que simples trossos d’interfície. Això es fa evident quan mirem el 
nom amb el que anomena Android a les pantalles, activitats (Activities). 

Per fer la transició entre diferents activitats, Android utilitza una estructura, 
anomenada Intent, que té la forma d’un missatge. Un intent com el descrit 
anteriorment, simplement necessita que se l’hi indiqui la activity origen, i la 
final. 

 
Intent intent = new Intent(actPrincipal.this, 
actAboutUs.class); 

 

Com que un Intent és un missatge, aquest accepta també passar tants objectes 
a la nova activity com es vulgui,  mentre aquests puguin ser serialitzats a String. 
Per afegir objectes al Intent, s’usarà el tipus de dada Bundle, que com el seu 
nom indica, és simplement un embolcall on posar tot el que es necessiti. 

 
Bundle b = new Bundle();  
b.putString("nomComplet", nomComplet); 
intent.putExtras(b); 

 

I finalment, li diem a Android que volem canviar de Activity a la nova que ens 
descriu el Intent. 

 

startActivity(intent); 
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Però els Intent, van més enllà de simples canviadors de Activities, també 
poden canviar d’una activity a una nova aplicació. Per fer això, s’ha de 
construir un missatge especial, cridant una nova vista i passant-li per 
paràmetre una URI, i és el propi Android qui tria una aplicació que estigui 
subscrita en aquell tipus de URI i l’executa. Si existeix més d’una aplicació que 
pugui treballar sobre una URI en concret, Android oferirà a l’usuari triar quina 
d’elles s’executa. 

 

String url = ”https://www.google.com”; 

Intent navegador = new Intent("android.intent.action.VIEW", 
Uri.parse(url)); 
 

Com podem veure, els Intents d’Android tenen unes característiques que 
s’assemblen molt al patró mediador. L’Intent és el mediador que s’ocupa de 
gestionar les peticions de les acitivies i s’encarrega de buscar les activities o 
aplicacions que millor satisfaran la petició inicial. Aquestes ultimes fan la funció 
dels col·legues del patró. 

 

Una vegada coneixem millor els Intents, podem pensar en estendre la idea del 
patró mediador, a una capa pròpia nostre, que serveixi per generar tots els 
missatges que ens comuniquin amb l’exterior, així com la gestió de les 
connexions client/servidor amb la part web del sistema.  

D’aquesta idea neix la capa de serveis externs, que és l’encarregada de 
construir els missatges per cridar a les dos aplicacions externes que 
necessitem, el navegador i Google Maps. També és qui gestiona totes les 
connexions amb la web central, ja que tant la sincronització, la auto-
sincronització i la càrrega usen les seves funcions per posar-se en contacte 
amb el servidor i pujar i baixar els fitxers que necessiten. 

  

https://www.google.com/
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II.3.7 Diagrama de seqüència del sistema 
 

Un diagrama de seqüència és un tipus de diagrama UML que ens mostra la interacció del 
sistema per a cada cas d’ús. En un diagrama d’aquest tipus, les línies verticals, també 
anomenades línies de vida, ens mostren els diferents objectes o classes que interactuen en el 
cas d’ús, mentre que les línies horitzontals, anomenades missatges, representen les operacions 
que s’executen entre dos classes. 

En aquest apartat, veurem els diagrames de seqüència dels casos d’ús especificats al capítol 
anterior, mantenint-ne l’ordre. 

 

 

II.2.3.1 Anotació de dades 

 

• Filtrar persona 
 
 

 

Diagrama de seqüència 1 - Filtrar persona 
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• Crear persona 

 

Diagrama de seqüència 2 - Crear persona 

 

• Seleccionar  persona 

 

Diagrama de seqüència 3 - Selecciona persona 
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• Afegir nova dada 

 

Diagrama de seqüència 4 - Afegir nova dada 
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• Modificar dades 

 

Diagrama de seqüència 5 - Modificar dades 

 

 

• Cerca informació externa FamilySearch 
 

 

Diagrama de seqüència 6 - Cerca informació externa (FamilySearch.org) 
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• Afegir registre llibre 

 

Diagrama de seqüència 7 - Afegir registre llibre 
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• Resum dades persona 

 

Diagrama de seqüència 8 - Resum dades persona 

• Mapa geogràfic 

 

Diagrama de seqüència 9 - Mapa geogràfic 
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• Guardar dades persona 

 

Diagrama de seqüència 10 - Guardar dades persona 

 

II.2.3.2 Llista de tasques 

 

• Tasques actives 

 

Diagrama de seqüència 11 - Tasques actives 
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• Totes les tasques 

 

Diagrama de seqüència 12 - Totes les tasques 

 

 

• Detall tasca 

 

Diagrama de seqüència 13 - Detall tasca 
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• Modificar tasca 
 

 

Diagrama de seqüència 14 - Modificar tasca 
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• Crear tasca 
 

 

Diagrama de seqüència 15 - Crear tasca 
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• Esborrar tasques 

 

Diagrama de seqüència 16 - Esborrar tasques 

 

 

• Mapa localització tasca 

 

Diagrama de seqüència 17 - Mapa localització tasca 
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II.2.3.3 Carregar dades 

• Esborrar dades locals 

 

Diagrama de seqüència 18 - Esborrar dades locals 

 

• Carregar dades 

 

Diagrama de seqüència 19 - Carregar dades 
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• Resum de càrrega 
 

 

Diagrama de seqüència 20 - Resum de càrrega 

 

 

 

II.2.3.4 Sincronitzar dades 

 

• Sincronitzar tasques 
 

 

Diagrama de seqüència 21 - Sincronitzar tasques 
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• Sincronitzar dades 

 

Diagrama de seqüència 22 - Sincronitzar dades 

 

• Sincronitzar fotografies 

 

Diagrama de seqüència 23 - Sincronitzar fotografies 
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• Resultat sincronització 
 

 

Diagrama de seqüència 24 - Resultat sincronització 
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II.2.3.5 Altres 

 

• Veure opcions 
 

 

Diagrama de seqüència 25 - Veure opcions 

 

 

• Modificar opcions 

 

 

Diagrama de seqüència 26 - Modificar opcions 
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• Informació sobre el programa 
 

 

Diagrama de seqüència 27 - Informació sobre el programa 

 

 

 

• Suport Google Maps 
 

 

Diagrama de seqüència 28 - Suport Google Maps 
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• Suport cerca informació externa 
 

 

Diagrama de seqüència 29 - Suport cerca informació externa 

 

 

II.2.3.6 Carregar dades (Web) 

 

• Seleccionar dades a carregar 
 

 

Diagrama de seqüència 30 - seleccionar dades a carregar 
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• Generar XML 
 

 

Diagrama de seqüència 31 - Generar XML 

 

 

• Oferir llistat de fitxers a carregar 
 

 

Diagrama de seqüència 32 - Oferir llistat de fitxers a carregar 
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II.2.3.6 Sincronitzar dades (Web) 

 

• Rebre dades de l’aplicatiu 
 

 

Diagrama de seqüència 33 - Rebre dades de l'aplicatiu 
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• Sincronitzar base de dades 

 

Diagrama de seqüència 34 - Sincronitzar base de dades 

 

• Sincronització manual 
 

 

Diagrama de seqüència 35 - Sincronització manual 
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II.4 Implementació 
 

Us hem definit el que ha de fer el sistema i com ho ha de fer, és el moment de 
plasmar-ho, a la realitat, amb un sistema software que compleixi tots i cada un dels 
objectius marcats anteriorment. 

A continuació, mostrarem les tecnologies usades per a la construcció del sistema i la 
seva documentació, així com unes pinzellades sobre el funcionament d’Android per fer 
més entenedor el codi resultant del procés d’implementació. 

 

II.4.1   Eines emprades 
 

i. Android SDK 

Google posa a la disposició de qui vulgui el seu SDK d’Android (Paquet de 
desenvolupament de software), ja que és de lliure accés i només s’ha de 
descarregar de la web oficial. 

Aquest SDK permet, entre altres coses, crear maquines virtuals que emulen el 
comportament de qualsevol versió d’Android i qualsevol resolució de pantalla, 
així que no es necessita un telèfon físic per anar provant l’aplicatiu que estàs 
desenvolupant. 

 

 

ii. Google Nexus One / HTC Desire 

Per a realitzar les proves en aspectes on l’emulador no pot oferir les 
necessitats d’un mòbil de veritat (gps, càmera de fotos, ...) s’han usat dos 
terminals Android. 

El més usat durant el desenvolupament, el meu actual smartphone, és el 
Google Nexus One. És el primer mòbil oficial d’Android proporcionat 
directament per Google i és un telèfon catalogat com a òptim per a un 
desenvolupador. 
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El segon telèfon, és el HTC Desire, un telèfon amb unes característiques en 
quant a rendiment molt similars al Nexus One, però que té una interfície 
afegida per la marca HTC. 

 

 

iii. Apache Httpd 

Per a la part web del sistema, s’ha usat el servidor Apache tal com vam 
comentar amb anterioritat. 

El servidor HTTP d’Apache és un servidor web de codi obert; això fa que sigui 
gratuït i lliure de manipular per qualsevol persona que vulgui utilitzar-lo. Forma 
part dels projectes de codi lliure de la Apache Software Foundation i, com es 
pot deduir pel nom de la fundació, és el seu projecte principal. És el servidor 
web més usat i té una integració perfecta amb altres llenguatges com PHP i 
bases de dades com Mysql. 

 

 

 

 

iv. IDE Eclipse 

Eclipse és un entorn de desenvolupament integral (IDE en anglès) lliure i 
multiplataforma, que està centrat en el desenvolupament d’aplicacions en 
Java. Tot i això, Eclipse té un sistema de plugins per a tenir compatibilitat amb 
molts més llenguatges. 

El plugin oficial per desenvolupar en Android utilitza Eclipse com a IDE 
estenent-lo amb la seva API, per tant, és la millor opció en el cas de voler 
desenvolupar un aplicatiu per aquest sistema. 



Implementació  Eina personal de recollida de dades genealògiques 

 147 

 

 

v. Notepad++ 

Notepad++ és un editor de text i codi gratuït, lliure, que suporta diferents 
llenguatges de programació i inclou moltes funcionalitats com: fitxers en 
pestanyes,  expressions regulars, comparació de fitxers, remarcat de sintaxi en 
llenguatges de programació. També compta amb un sistema de plugins que 
serveixen per estendre les seves funcionalitats. 

S’ha usat en la part web (html, php i css) i en la comparació dels diferents XML 
generats per l’aplicatiu. 

 

 

 

 

vi. Stylus Studio 2011 XML 

Stylus Studio 2011 XML és un IDE de XML que consisteix en centenars d’eines 
per tractar XML en una sola suite integral. És especialment útil per a treballar 
amb fitxers de definició de esquemes i la generació d’aquests partint d’un o 
varis XML ja construïts. 

És un software privatiu però que ofereix un període de prova de 15 dies 
completament funcional, més que suficient per l’envergadura dels XML amb 
els que treballa el nostre aplicatiu. 
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vii. StarUML 

StarUML és un projecte de codi lliure per desenvolupar de forma ràpida, 
flexible modelats de UML, sota la plataforma Windows. La meta del projecte 
StarUML és construir una eina software de modelatge i també una plataforma 
que sigui una alternativa real a eines comercials molt esteses com, per 
exemple, el Rational Rose o Together. 

 

 

 

 

viii. Subversion / Trac 

Subversion és un sistema de control de versions que ens permet desenvolupar 
diferents versions i tenir copies de totes elles recuperables en qualsevol 
moment i amb les que pots comparar el codi guardat d’una revisió amb 
l’actual. Els sistemes de versionatge serveixen, també, per tenir sincronitzat el 
codi entre diferents persones. En el nostre cas, ens servirà per tenir el codi 
actualitzat en les diferents localitzacions i dispositius que hem usat per 
desenvolupar el projecte. 

Trac és un sistema web que ens permet veure els canvis entre diferents 
revisions i generar tiquets de bugs entre moltes altres coses. 

Com a aplicatiu client de SVN, s’ha usat tortoiseSVN, que és una eina gràfica 
gratuïta. Pel servei de svn pròpiament dit, s’ha usat una companyia que ofereix 
SVN i Trac gratuït amb límits d’espai, xp-dev, però que han anat perfectes per 
la mida del projecte. 
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ix. Dropbox 

Dropbox és un sistema d’allotjament de fitxers al núvol, que ens proporciona 
espai gratuït i que ofereix tarifes per a comprar més espai. És un sistema molt 
útil per compartir tot tipus de fitxers entre diferents plataformes, ja que el seu 
client funciona per a totes les plataformes d’ordinadors, com per a les 
plataformes mòbils. 

És precisament aquest últim punt, el poder penjar al núvol l’aplicatiu, 
descarregar-lo i instal·lar-lo directament al mòbil, on s’ha utilitzat més durant 
el projecte. 

 

 

x. Microsoft Office 

Office és la suite d’eines ofimàtiques de Microsoft. És sens dubte, la més 
famosa i utilitzada de totes les eines d’ofimàtica, tot i ser de pagament. 

Per aquest projecte, s’han usat els següents programes de la suite: 

• Word: Eina amb la que s’ha escrit aquest document, sent el 
processador de texts de la suite Office 
 

• Visio: Eina amb la que s’han dibuixat part dels esquemes de la 
memòria, com ara el mapa navigacional o els diagrames de 
flux. 
 

• Project: Eina usada en la planificació del projecte, per a 
realitzar el diagrama de Gantt 
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II.4.2   Introducció a Activities d’Android 
 

Una Activitat és el component d'aplicació que proporciona una pantalla amb la 
que els usuaris poden interaccionar per tal de fer alguna cosa. Cada activitat té 
una finestra en la qual pot dibuixar la interfície d'usuari. La finestra, 
generalment, omple la pantalla però pot ser més petita que la pantalla i 
mantenir-se flotant sobre altres finestres. 

 

Una aplicació, normalment, està formada per múltiples activitats que tenen 
relació entre elles. En una aplicació, una de les activitats s’especifica com a 
"activitat" principal, que és la que es presenta a l'usuari quan executa 
l'aplicació per primer cop. Cada activitat pot iniciar una altra activitat per tal 
d’executar diferents accions. Cada cop que s’inicia una activitat nova, es para 
l'activitat anterior, però el sistema  la conserva en una pila ("back stack"). Quan 
s’inicia una activitat nova, es posa en cua al “back stack” i passa a estar a la 
vista de l’usuari. La cua “back stack” es basa en el mecanisme de cues "últim en 
entrar, primer en sortir", així que, quan l'usuari ha acabat amb l'activitat actual 
i prem la tecla “enrere”,  l’activitat s’elimina de la pila (es destrueix) i es reprèn 
l'activitat anterior. 

  

Quan s’atura una activitat perquè s’ha iniciat una de nova, se li notifica 
d'aquest canvi d’estat a través dels mètodes de crida que s’encarreguen de 
controlar els canvis en el cicle de vida de l’activitat (veure al següent gràfic) . Hi 
ha diverses crides que una activitat podria rebre, a causa d'un canvi en el seu 
estat —si el sistema l’està creant, parant, reprenent , o destruint— i cada crida 
et proporciona l'oportunitat d'executar les accions específiques per aquell 
canvi d’estat.  

 

Al següent gràfic, veurem detallat el cicle de vida d’una Activitat, així com totes 
les crides que podem programar i que s’executen al canviar l’estat de 
l’Activitat. Els estats marcats en colors són estats que pot tenir en un moment 
donat una Activitat, mentre que els de color gris, són les crides de canvi d’estat 
citades prèviament. 
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Esquema 1 - Cicle de vida d'una Activitat 
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En tot moment, una activitat pot estar en els següents tres estats que 
resumirem a continuació: visible (o represa), pausada i parada. 

 

• Visible 

L'activitat està en primer pla a la pantalla i té el focus de l'usuari. (Aquest estat 
també és coneix com a "corrent"). 

 

• Pausada 

Una altra activitat està ocupant el primer pla i té el focus, però la nostra 
Activitat encara és visible. És a dir, s’està mostrant una altra activitat sobre la 
nostra i aquesta activitat és parcialment transparent o no cobreix la pantalla 
sencera. Una activitat pausada està completament viva (l'objecte d'Activitat 
segueix guardat en memòria i manté tota la informació dels estats i els 
elements), però pot ser matada pel sistema si aquest troba que té massa poca 
memòria. 

 

• Parada 

L'activitat ja no es visible ja que una altra la tapa completament (la nostre 
activitat està esperant al darrera). Una activitat parada també està viva 
(l'objecte d'Activitat segueix guardat en memòria i manté tota la informació 
dels estats i els elements, però no forma part de l’administrador de finestres). 
Tanmateix, ja no és visible per l'usuari i, tal com passava amb les activitats 
pausades, poden ser matades pel sistema quan es necessita la memòria en un 
altre lloc i el sistema no en té suficient. 

 

Si l’estat d’una activitat és pausada o parada, el sistema pot eliminar-la de la 
memòria de dues maneres: o bé demanant-li que és tanqui (cridant el seu 
mètode finish() ) o, senzillament, matant el seu procés. Quan es torni a obrir 
l'activitat (després de tancar-se o ser matada), s’ha de tornar a crear des de 
cero. 
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II.4.3   Exemples de codi 

 
En aquest apartat, s’introduiran petits fragments de codi comentats per tal de 
comprendre millor el funcionament i el tipus de programació que requereix 
Android, així com exemples de que es podria fer durant les diferents etapes del 
cicle de vida d’una Activitat. 

   
 

Button btnNovaDada = (Button)findViewById(R.id.btnNovaDada); 
 

btnNovaDada.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
@Override 
public void onClick(View v) { 

 
intent = new Intent(actPersona.this,actNovaDada.class); 
startActivityForResult(intent, SEL_DADA); 

} 
 }); 

En aquest exemple, podem veure com obtenim la referència del botó 
anomenat btnNovaDada de la interfície i li assignem un escoltador per l’acció 
prémer. Un cop l’usuari hagi premut el botó, crearem un nou missatge per 
anar a l’Activitat anomenada actNovaDada i li direm a Android que mostri la 
nova Activitat, esperant que aquesta ens retorni un resultat per l’acció 
“SEL_DADA”. Un cop l’Activiti actNovaDada hagi acabat, ens retornarà el 
resultat en el mètode “onActivityResult” que veurem a continuació. 

 

 
@Override  
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {      
 super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);  
 switch(requestCode) {  
  case (SEL_DADA) : 
   if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {  
    Bundle bundle = data.getExtras();          
    String dadaActual = bundle.getString("resultat"); 
    String categoria = bundle.getString("categoria"); 
    afegirDadaGUI(dadaActual,categoria); 
   } 
   break; 

} 
} 

Com es pot veure, el sistema ens retorna tot el necessari per fer el tractament, 
ens retorna el requestCode que és el codi que li hem donat a la operació 
(SEL_DADA), el resultCode que ens indica si ha acabat bé o no, i data que conté 
entre altres coses un Bundle on guardar tota la informació que vulguem. En el 
nostre cas, extraiem dos Strings del resultat i llencem una operació que els 
tracta. 
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A continuació, mostrarem una part del codi que treballa amb els mètodes de 
canvi d’estat del cicle de vida d’una Activitat. 

 

//Mentres la activity està inactiva parem la cerca de gps/wifi 
    @Override 
    public void onPause() { 
        super.onPause(); 
        if (autogeoreferenciacio){ 
         if (locationManagerGPS != null){ 
   locationManagerGPS.removeUpdates(locationListenerGPS); 
  } 
         if (locationManagerWIFI != null){  
   locationManagerWIFI.removeUpdates(locationListenerWIFI); 
  } 
        } 
    } 
 

En aquest fragment, podem veure com al parar o entrar en pausa l’activitat, no 
té sentit malgastar bateria en mantenir la cerca de posicionament per GPS i 
triangulació WiFi activa, així que la parem (eliminem que s’actualitzi). 

 
 

 
    @Override  
    public void onResume() {      
      super.onResume(); 
      // recarreguem les dades de l'objecte 
      dadesPersona = dadesPersona.getInstance(); 
      // recarreguem la capcelera 
      carregarCapcalera(); 
      // Continuem la cerca del gps/wifi 
      if (autogeoreferenciacio){ 
       if (locationManagerGPS != null) 
locationManagerGPS.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER
, 20000, 0, locationListenerGPS); 
       if (locationManagerWIFI != null) 
locationManagerWIFI.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDE
R, 5000, 0, locationListenerWIFI); 
      } 
    } 

En aquest fragment, podem veure com en el mètode onResume, que 
s’executarà quan tornem a l’Activitat desprès d’una pausa o parada, 
recarregarem la capçalera (es poden haver modificat dades de la capçalera en 
una altra Activitat) i tornarem a activar la cerca de geolocalització per GPS i 
WiFi. 
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@Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.personadetall); 

  ... 

 

Aquest fragment pertany al principi del mètode on es crea l’Activitat, mètode 
que només és executat la primera vegada que s’inicia aquella activitat i que, 
generalment, contindrà el codi necessari per mostrar la pantalla a l’usuari. En 
aquest cas, podem comprovar com el primer que fem és omplir la vista amb el 
contingut del disseny definit a un XML anomenat persona detall.xml. 

 

Amb aquesta petita explicació, hem fet un resum ràpid de com s’usen algunes 
de les moltes funcionalitats que ens ofereix Android. Per una vista més 
detallada i completa de l’aplicatiu del projecte, dirigiu-vos al seu codi font. 

 

 

II.4.4   Proves 
 

Finalment, trobem l’apartat de proves, on s’especificarà quina política de 
proves s’ha fet servir durant el projecte. 

 

S’ha seguit una política de proves en que es realitzaven les proves en tres 
nivells: 

 

• Cada cop que es finalitzava la implementació d’un cas d’ús, es 
realitzava la prova de totes les funcionalitats i fluxos variables del cas 
d’ús i, després, es provava la integració amb la resta del sistema ja 
construït. 

Aquesta ha sigut la política general, però hi ha hagut excepcions, en els 
casos d’ús més grans i complexes; el sistema s’ha anat provant cada 
cop que una part significativa del cas d’ús s’havia implementat. 
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• Com que els casos d’ús es van anar implementant en grups, com ja 
s’ha vist abans, també es realitzaven proves un cop tots els casos d’ús 
d’un grup estaven implementats. Es provava que el conjunt funcionés 
bé i que la integració dels diferents casos d’ús fos satisfactòria. 
 

• Un cop tots els grups han estat realitzats i, per tant, tot el sistema està 
implementat, es fan proves de la totalitat del sistema i de la 
navegabilitat entre els components d’aquests grups. 

 

 

Il·lustració 1 - Proves del sistema 

 



 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. GESTIOÓ  DEL PROJECTE I 
CONCLUSIONS 
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III.1   Temps i costos 
 

En aquest apartat, podrem veure la gestió del projecte final de carrera. Ens basarem en 
la planificació inicial prevista i en veurem els canvis o desviacions que ha sofert al 
comparar-la amb el temps real que s’ha necessitat per finalitzar el projecte. Una bona 
planificació farà que la desviació del projecte sigui menor i que aquest estigui guiat per 
una línia d’actuació ben definida en el temps. 

Per últim, s’han d’estimar els costos del projecte. Es calcularan des del punt de vista 
d’una empresa que compta amb els diferents perfils dels treballadors que té al seu 
abast. A més,  també es tindrà en compte les hores reals del projecte. Així, definirem 
diversos rols i li assignarem les hores corresponents a cada part del projecte, tenint en 
compte que no tots els rols tenen el mateix cost. 

 

III.1.1   Planificació Temporal 
 

A continuació, mostrarem les planificacions temporals del projecte. 
Començarem amb la planificació realitzada a priori; desprès, mostrarem la 
planificació real, un cop acabat el projecte i, finalment, traurem les conclusions 
sobre la desviació entre una i l’altra. S’ha de tenir en compte, que la 
planificació està pensada per una mitjana de 6 hores de treball al dia, incloent-
hi els caps de setmana com a dies feiners. 

 

III.1.1.1 Planificació Inicial 

 

Planificació 1 - Planificació inicial projecte 
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A continuació, mostrarem una taula simplificada a mode de resum, per tal de 
veure amb més claredat la distribució de dies associada a cada part del 
projecte.  

Tasca Temps 
Anàlisi de requisits 3 dies 
Especificació 25 dies 
Disseny 19 dies 
Pre-implementació 15 dies 
Implementació 65 dies 
Redacció de la memòria 15 dies 
  
TOTAL 142 dies 
 

 

III.1.1.2 Planificació Real 

 

Per tal de mantenir el diagrama de Gantt en una envergadura acceptable i, tal 
com hem fet també en la planificació inicial, s’ha optat per no mostrar el 
desglossament d’algunes de les tasques que no són el suficientment 
importants. 

 

 

Planificació 2 - Planificació real (part 1) 
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Planificació 3 - Planificació real (part 2) 

 

De la mateixa manera que hem fet amb la planificació inicial, a continuació 
mostrem la taula resum de la planificació real del projecte. 

 

Tasca Temps 
Anàlisi de requisits 3 dies 
Especificació 26 dies 
Disseny 22 dies 
Pre-implementació 10 dies 
Implementació 79 dies 
Redacció de la memòria 20 dies 
  
TOTAL 150 dies 

 

 

Finalment mostrem una taula on es pot veure la comparativa entre el temps 
real i el temps previst per cada un dels grans apartats. Això ens serà molt útil 
de cara a extreure conclusions sobre el desviament del projecte. 

 

Tasca Temps Previst Temps real 
Anàlisi de requisits 3 dies 3 dies 
Especificació 25 dies 26 dies 
Disseny 19 dies 22 dies 
Pre-implementació 15 dies 10 dies 
Implementació 65 dies 79 dies 
Redacció de la memòria 15 dies 20 dies 
   
TOTAL 142 dies 150 dies 
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III.1.1.3 Conclusions 

La taula anterior ens mostra molt clarament la comparativa entre les dues 
planificacions i, en línies generals, podem dir que el desviament del projecte ha 
sigut molt petit, proper al 5%. 

 

Les parts d’anàlisis de requisits, especificació i disseny han sofert poca variació 
i s’han mantingut força en línia amb el previst inicialment, ja que la desviació 
més gran ha estat el disseny amb un increment de 3 dies. 

La part de pre-implementació si que ha sofert un canvi important, ha passat de 
15 dies a la planificació inicial a 10 dies a la realitat. A més a més, el gros 
d’aquesta tasca, que és l’aprenentatge d’Android, s’ha realitzat en paral·lel 
amb la implementació. 

L’apartat d’implementació ha sofert un increment de temps respecte al previst 
inicialment. Aquest increment es podia esperar, ja que al tractar-se d’una 
tecnologia nova, ens podem trobar que la corba d’aprenentatge ens pot fer 
retardar la implementació. També s’ha de tenir molt present, que els 10 dies 
d’aprenentatge d’Android es realitzen en paral·lel amb aquesta activitat i, per 
tant, l’increment total de 14 dies és, en realitat, un increment de 4 dies que, 
com acabem de comentar, era d’esperar.  

En darrer lloc, ens queda la redacció de la memòria que, inicialment, es va 
planificar fer-la en 15 dies, però ràpidament es va veure que es necessitarien 
més dies i, abans de començar a realitzar-la, ja es preveia aquest increment. 

 

Per tant, podem concloure que en general el projecte ha seguit de forma 
bastant acurada la planificació inicial i que en total el projecte només ha tingut 
una desviació de 8 dies, desviació més que raonable per un projecte d’aquesta 
envergadura. 

 

III.1.2   Anàlisi de costos 
 

Per a realitzar l’anàlisi de costos, s’utilitzaran els rols habituals que hi ha a una 
empresa, així com se’ls hi assignaran les tasques que els hi pertoquen. Lògicament, al 
tractar-se d’un projecte final de carrera, totes les tasques han recaigut sobre una sola 
persona, però per fer un bon anàlisi de costos, el millor és analitzar-ho des del punt de 
vista d’una empresa real. 
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Com en una empresa real, no tots els rols estan igualment valorats ni retribuïts, per 
tant, cada tasca i rol tindran un cost econòmic diferent, depenent de quantes hores hi 
dediqui cada especialista. 

 

Els perfils que s’utilitzaran seran els següents: 

 

• Analista: S'encarrega d’analitzar un problema i descriure-ho amb el propòsit 
de ser solucionat mitjançant un sistema informàtic. 

• Dissenyador: S'encarrega de l’elecció de tecnologies i realitza, basant-se en 
l'anàlisi, el disseny de la solució. 

• Programador: S'encarrega d'implementar la solució del dissenyador. 

• Cap de projecte: Gestiona i controla el projecte en totes les seves fases, 
administra els recursos, fa les planificacions necessàries i s’encarrega que els 
terminis es compleixin. 

 

 

La planificació durant el projecte s’ha fet prenent dies com a mesura temporal, però 
com ja hem comentat al començament d’aquest apartat, s’ha considerat que cada dia 
equival a 6 hores de treball, ja que és la dedicació mitjana que s’ha pogut dedicar al 
projecte. A continuació, veurem una taula amb les hores totals dedicades a cada part 
del projecte. 

 

 Dies Hores / Dia Hores totals 
Anàlisi de requisits 3 dies 6 h 18 hores 
Especificació 26 dies 6 h 156 hores 
Disseny 22 dies 6 h 132 hores 
Implementació 79 dies 6 h 474 hores 
Redacció de la memòria 20 dies 6 h 120 hores 
    
TOTAL 150 dies 6 h 900 hores 
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A continuació, podem veure com s’han repartit les hores de cada part per part dels rols 
definits anteriorment. 

 

 Anàlisi Especificació Disseny Implementació Documentació 
Cap de projecte 2h 20h 12h 6h 10h 
Analista 16h 136h - - 60h 
Dissenyador - - 120h - 40h 
Programador - - - 468h 10h 
 

 

Un cop estan distribuïdes les hores que ha de realitzar cada un dels rols, només falta 
definir el seu valor econòmic i calcular el cost de la realització del projecte. Per tal de 
definir el preu de cada un dels rols, s’han agafat les tarifes estàndard associades en 
aquests rols de mitjana per la majoria de empreses. 

 

 Hores Preu/hora Cost 
Cap de projecte 50h 65€ 3.250   € 
Analista 212h 45€ 9.540   € 
Dissenyador 160h 45€ 7.200   € 
Programador 478h 25€ 11.950 € 
    
Totals 900h - 31.940 € 
 

 

El cost total del projecte és de 31.940€ 
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III.2   Conclusions 
 

Una vegada concloses totes les etapes, és l’hora de treure conclusions sobre tot el 
treball realitzat al llarg dels mesos que ha durat el projecte, així com de possibles 
evolucions posteriors o millores del projecte.  

 

III.2.1   Objectius assolits 

 
Tal com vàrem fer a la visió global del projecte al exposar els objectius 
d’aquest, en aquest apartat també organitzarem els objectius en dos grups, els 
del projecte pròpiament dit i els objectius acadèmics. 

 

• Objectius del projecte 

 S’ha realitzat amb èxit la part de l’aplicatiu que facilita al genealogista 
anotar les dades de forma organitzada, intuïtiva i ordenada. 

 
 S’ha dotat a l’aplicatiu amb un sistema d’agenda per gestionar una 

llista de tasques. 
 

 S’ha aconseguit una estructura de dades compatible amb els sistemes 
de genealogia ja existents d’altres Projectes Finals de Carrera que 
tracten sobre la mateixa temàtica.  

 
 La persistència del sistema utilitza fitxers XML. 

 
 El nostre sistema permet la càrrega d’anotacions i tasques des d’un 

servidor remot usant un sistema web. 
 

 L’aplicació permet sincronitzar els canvis i addicions realitzats, a les 
tasques i a les persones, usant el sistema web. 

 
 El sistema web fa possible les funcionalitats de carregar i sincronitzar 

de l’aplicatiu; a més, es pot triar des de la web quines dades volem 
sincronitzar i es manté una base de dades amb tota la informació del 
sistema. 

 
 L’aplicació permet consultar un resum de totes les dades que tenim 

guardades d’una persona. 
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 L’aplicatiu s’ha integrat amb èxit amb el sistema Android, fent ús del  
GPS i la geolocalització i la possibilitat de navegar per internet per 
buscar informació addicional. 

 
 S’ha realitzat amb èxit la memòria del projecte amb tota la informació 

relativa al projecte, l’aplicatiu i el seu desenvolupament, així com la 
planificació i els seus costos. 

 

 

• Objectius acadèmics 

 

 S’han posat en pràctica els coneixements adquirits a enginyeria del 
software, en assignatures com Enginyeria del Software 1 i 2, Base de 
Dades, o Disseny de Sistemes Basats en Web. Apunts d’aquestes i 
altres assignatures m’han sigut molt útils durant el desenvolupament 
del projecte, cosa que demostra que el que hem après durant la 
carrera es realment útil i serveix en projectes de la vida real. 
 

 He aprés una tecnologia nova i m’he familiaritzat amb la API d’Android, 
ampliant així els coneixements a un camp completament nou i amb 
molt de futur. 
 

 He ampliat el meu coneixement de llenguatges de programació com  
Java, SQL, HTML, PHP i CSS. 

 

 

Una vegada hem vist els objectius complerts, podem dir que el projecte ha 
sigut un èxit i s’ha realitzat dins del termini de temps que caldria esperar per 
un projecte final de carrera d’enginyeria informàtica. Estic molt content de 
veure com ha anat progressant el projecte i poder veure’n que el resultat final 
ha sigut un èxit. 
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III.2.2   Possible evolució futura 
 

Una vegada s’ha acabat el projecte, es pot pensar en futures millores o ampliacions 
que podria rebre el mateix. En el cas d’aquest projecte, hi ha diverses ampliacions que 
serien possibles i interesants fer, en el cas de que es decidís seguir amb el sistema. 

La més clara, és portar l’aplicatiu a d’altres sistemes operatius de smartphones, com 
iOS d’Apple, que és el segon en quant a quota de mercat, o també al nou Windows 
Phone 7 que, tot i no tenir gaire quota de mercat, es preveu que creixi més en els 
pròxims mesos o anys. 

Però hi ha més camps on es podria millorar el sistema, per exemple es podria fer un 
sistema d’idiomes, per que l’usuari pogués seleccionar en quina llengua es mostra 
l’aplicatiu, ja que ara mateix només es troba en català.  

També es podria ampliar la part web, fent que fos centralitzada, que una associació o 
empresa la gestionés, i mitjançant un sistema d’usuaris, cadascú treballes amb les 
seves dades. Això faria que els genealogistes no haguessin de mantenir un sistema 
web, només necessitarien l’aplicatiu mòbil i un usuari al sistema. 

Es podria ampliar la part web per oferir l’opció de descarregar els fitxers amb les dades 
de la persona en el format estàndard GEDCOM, per facilitar la importació a software 
per ordinadors que treballen sobre arbres genealògics. 
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III.3   Glossari 
 

A continuació, es detallaran les paraules tècniques o noms de marques que han sortit 
durant la memòria del projecte, però no han estat explicades amb claredat durant la 
mateixa. 

 

Android: Sistema Operatiu per a dispositius mòbils, Smartphones i tablets, el 
desenvolupament del qual està capitanejat per Google, i que té llicencia de software 
lliure. Actualment, és el sistema operatiu amb més quota de mercat. 

Apple: Empresa tecnològica amb seu a Cupertino fundada per Steve Jobs, Steve 
Wozniak i Ronald Wayne, que produeix equips electrònics i  software. Són els 
fabricants de productes amb tant d’èxit com els Mac, iPod, iPhone i iPad. 

Familysearch: És una organització que es centra en la genealogia, regentada pels 
mormons. Té un lloc web, familysearch.org, que dóna accés gratuït a totes les dades 
que té recopilades, i és un lloc de referència per els genealogistes, ja que es tracta de 
la base de dades de genealogia més gran del mon. 

Gartner: Gartner és una companyia que es dedica a la recerca i a aconsellar sobre 
tecnologies de la informació. Les publicacions de Gartner són seguides per els líders en 
tecnologia de les empreses i governs més importants. 

GEDCOM: Acrònim de l’anglès GEnealogical Data COMmunication, (Comunicació de 
dades genealògiques), és una especificació per intercanviar dades genealògiques entre 
diferents programaris de genealogia. GEDCOM va ser desenvolupat per l'Església de 
Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, coneguts com a mormons, (veure Familysearch) 
com a ajut a la recerca genealògica. 

Google: Google Inc. és l'empresa propietària de la marca Google, el producte principal 
de la qual és el motor de cerca del mateix nom. Va ser fundada el 4 de setembre de 
1998 per Larry Page i Sergey Brin. 

Google Maps: Google Maps és un servei de cartografia en línia gratuït de Google. 
Ofereix mapes i imatges reals provinents de satèl·lits i avions, que es poden consultar 
des del web de Google Maps o com a incrustacions a terceres webs a través de l'API de 
Google Maps 

HTC: Fabricant de Taiwán de dispositius portàtils, Smartphones i tablets, basats en 
Google Android i Microsoft Windows Mobile. 

IDE: Acrònim en angles que significa entorn integrat de desenvolupament; és una eina 
informàtica per al desenvolupament de programari de manera còmoda i ràpida, 
facilitant la tasca del programador. 
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iOS: iOS és el sistema operatiu d’Apple per a aparells mòbils, com són l'iPhone, l'iPod 
Touch i l'iPad. 

SDK:  Acrònim angles de software development kit ( paquet de desenvolupament de 
software). És, generalment, un conjunt d'eines de desenvolupament que li permet a un 
programador crear aplicacions per a un sistema concret. 

Smartphone: Un smartphone és un telèfon mòbil de gama alta que ofereix més 
capacitat de processament i connectivitat que un telèfon normal. Un smartphone 
combina les funcions d'una PDA i un telèfon mòbil.  Avui en dia, la majoria de 
Smartphones també serveixen com a reproductors multimèdia i càmeres d’alta 
resolució i inclouen grans pantalles tàctils, GPS, Wi-Fi i accés de banda ampla mòbil. 

Tablet: Un tablet computer, o senzillament tablet, és un ordinador mòbil complet més 
gran que un telèfon mòbil o una PDA, integrat a una pantalla multitàctil plana.  
S’interactua amb ell utilitzant aquesta pantalla. Sovint s’utilitza un teclat virtual o un 
bolígraf digital en comptes d’un teclat físic. L’exemple amb més èxit de tablet, és el 
que comercialitza l’empresa Apple sota el nom de iPad. 

Windows Phone 7: Windows Phone 7 és un sistema operatiu mòbil desenvolupat per 
Microsoft, com a successor de l’antiga plataforma Windows Mobile per PDA. Està 
enfocat a un públic general i és la competència a sistemes operatius per Smartphones 
de Android i iOS. 

XML: XML de l'anglès Extensible Markup Language (“llenguatge de marques 
extensible”), és un metallenguatge extensible, d'etiquetes, desenvolupat pel World 
Wide Web Consortium (W3C). XML no ha nascut només per a la seva aplicació a 
Internet, sinó que es proposa com a un estàndard per a l'intercanvi d'informació 
estructurada entre diferents plataformes. A l'actualitat, té un paper molt important, ja 
que permet la compatibilitat entre sistemes, permetent compartir informació d'una 
manera segura, fiable i fàcil. 
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III.4   Bibliografia 
 

En aquest capítol, veurem les fonts d’informació que s’han utilitzat durant la realització 
del projecte. Hi ha dos tipus de fonts diferenciades, els llibres físics i les pàgines web. 

 

III.4.1 Llibres i publicacions 
 

• Enginyeria del software Especificació 
Dolors Costal, Xavier Franch, M. Ribera Sancho, Ernest Teniente 
Edicions UPC 2000 

 

• Hello, Android: Introducing Google's Mobile Development Platform 
 Ed. Burnette 

 
 

• Apunts assignatures FIB 
 Projecte d’Enginyeria del Software i Base de Dades (PESBD) 
 Bases de dades (BD) 
 Disseny de Sistemes Basats en Web (DSBW) 

 
• PFC:  Modelització de fonts documentals d’interès genealògic 

 Jordi Altés Martí 

 

III.4.2 Pàgines web 
 

• http://www.google.es/ (Google) 

• http://es.wikipedia.org/ (Wikipedia) 

• http://developer.android.com/ (Web oficial desenvolupadors Android) 

• http://stackoverflow.com (Fòrum de desenvolupadors) 

• http://code.google.com/intl/es-ES/apis/maps/ (Api Google Maps) 

• http://www.xp-dev.com  (Subversion) 

• http://www.iconarchive.com (Icones amb llicencia Creative Commons) 

• http://android.git.kernel.org  (codi font d’Android) 

• http://www.php.net  (Ajuda de PHP) 

• http://jquery.com/  (Llibreria javascript i Ajax) 

http://www.google.es/
http://es.wikipedia.org/
http://developer.android.com/
http://stackoverflow.com/
http://code.google.com/intl/es-ES/apis/maps/
http://www.xp-dev.com/
http://www.iconarchive.com/
http://android.git.kernel.org/
http://www.php.net/
http://jquery.com/
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Annex I – Estructures de dades 
 

En aquest annex, podrem veure la definició completa dels esquemes dels XML  i l’estructura de 
la base de dades utilitzades per la persistència de l’aplicatiu Android i del sistema web 
respectivament, que s’han esmentat al apartat II.3.5 de la memòria, corresponent al disseny. 

Dividirem aquest annex en dues parts; en la primera, veurem els esquemes XML i, 
posteriorment, veurem una representació de les taules que formen la base de dades.  

A més, cadascun d’aquests apartats es dividirà, alhora, en dues parts: una per guardar l’agenda 
del sistema, també anomenada llista de tasques i, l’altra, per guardar tota la informació que 
l’usuari a introduït sobre una persona 

 

1. XSD 
 

• Llista de tasques (Agenda):   

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
elementFormDefault="qualified"> 
  <xs:element name="Agenda"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element minOccurs="0” maxOccurs="unbounded" ref="Entrada"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="Entrada"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="id"/> 
        <xs:element ref="Prioritat"/> 
        <xs:element ref="Titol"/> 
        <xs:element ref="Descripcio"/> 
        <xs:element ref="Localitzacio"/> 
        <xs:element ref="Activa"/> 
        <xs:element ref="Realitzada"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
 <xs:element name="id" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="Prioritat" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="Titol" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="Descripcio" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="Localitzacio" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="Activa" type="xs:boolean"/> 
  <xs:element name="Realitzada" type="xs:boolean"/> 
</xs:schema> 
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• Dades de persona: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
elementFormDefault="qualified"> 
  <xs:element name="Dades"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="Generic"/> 
        <xs:element ref="Baptisme"/> 
        <xs:element ref="Confirmacio"/> 
        <xs:element ref="ComPasqual"/> 
        <xs:element ref="ExpMatrimonial"/> 
        <xs:element ref="DisMatrimonial"/> 
        <xs:element ref="CapMatrimonial"/> 
        <xs:element ref="Matrimoni"/> 
        <xs:element ref="Testament"/> 
        <xs:element ref="Obit"/> 
        <xs:element ref="Llibres"/> 
        <xs:element ref="Georeferencies"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="Generic"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="nom"/> 
        <xs:element ref="cognom1"/> 
        <xs:element ref="cognom2"/> 
        <xs:element ref="sexe"/> 
        <xs:element ref="estat_vital"/> 
        <xs:element ref="natural"/> 
        <xs:element ref="residencia"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="nom" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="cognom1" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="cognom2" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="sexe" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="estat_vital" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="natural" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="residencia" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="Baptisme"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="data_baptisme"/> 
        <xs:element ref="data_naixement"/> 
        <xs:element ref="hora_naixement"/> 
        <xs:element ref="tipus_fill"/> 
        <xs:element ref="nom_lloc"/> 
        <xs:element ref="tipus_lloc"/> 
        <xs:element minOccurs="0” maxOccurs="unbounded" ref="Progenitor"/> 
        <xs:element minOccurs="0” maxOccurs="unbounded" ref="Avi"/> 
        <xs:element minOccurs="0” maxOccurs="unbounded" ref="Padri"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
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  </xs:element> 
  <xs:element name="data_baptisme" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="data_naixement" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="hora_naixement" type="xs:NMTOKEN"/> 
  <xs:element name="tipus_fill" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="Progenitor"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="progenitor_nom"/> 
        <xs:element ref="progenitor_cognom1"/> 
        <xs:element ref="progenitor_cognom2"/> 
        <xs:element ref="progenitor_sexe"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="progenitor_nom" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="progenitor_cognom1" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="progenitor_cognom2" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="progenitor_sexe" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="Avi"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="avi_nom"/> 
        <xs:element ref="avi_cognom1"/> 
        <xs:element ref="avi_cognom2"/> 
        <xs:element ref="avi_sexe"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="avi_nom" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="avi_cognom1" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="avi_cognom2" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="avi_sexe" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="Confirmacio"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="data_confirmacio"/> 
        <xs:element ref="edat"/> 
        <xs:element ref="nom_lloc"/> 
        <xs:element ref="tipus_lloc"/> 
        <xs:element minOccurs="0” maxOccurs="unbounded" ref="Padri"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="data_confirmacio" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="ComPasqual"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="nom_familiar"/> 
        <xs:element ref="nom_casa"/> 
        <xs:element ref="adreca"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="nom_familiar" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="nom_casa" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="adreca" type="xs:string"/> 
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  <xs:element name="ExpMatrimonial"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="data_expedient"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="DisMatrimonial"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="data_expedient"/> 
        <xs:element ref="observacions"/> 
        <xs:element ref="tipus"/> 
        <xs:element ref="grau"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="observacions" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="tipus" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="grau" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="CapMatrimonial"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="Clausula"/> 
        <xs:element ref="Aportacio"/> 
        <xs:element ref="data_expedient"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="Clausula"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element minOccurs="0” maxOccurs="unbounded" ref="descripcio"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="Aportacio"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element minOccurs="0” maxOccurs="unbounded" ref="element"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="element" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="Matrimoni"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element minOccurs="0” maxOccurs="unbounded" ref="Testimoni"/> 
        <xs:element ref="Nuvi"/> 
        <xs:element ref="data_matrimoni"/> 
        <xs:element ref="nom_lloc"/> 
        <xs:element ref="tipus_lloc"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="Testimoni"> 
    <xs:complexType> 
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      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="testimoni_nom"/> 
        <xs:element ref="testimoni_cognom1"/> 
        <xs:element ref="testimoni_cognom2"/> 
        <xs:element ref="testimoni_sexe"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="testimoni_nom" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="testimoni_cognom1" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="testimoni_cognom2" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="testimoni_sexe" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="Nuvi"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="nuvi_nom"/> 
        <xs:element ref="nuvi_cognom1"/> 
        <xs:element ref="nuvi_cognom2"/> 
        <xs:element ref="nuvi_sexe"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="nuvi_nom" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="nuvi_cognom1" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="nuvi_cognom2" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="nuvi_sexe" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="data_matrimoni" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="Testament"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element minOccurs="0” maxOccurs="unbounded" ref="Patrimoni"/> 
        <xs:element ref="data_testament"/> 
        <xs:element ref="edat"/> 
        <xs:element ref="oficiant"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="Patrimoni"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="Nom"/> 
        <xs:element ref="descripcio"/> 
        <xs:element ref="quantitat"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="Nom" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="quantitat" type="xs:integer"/> 
  <xs:element name="data_testament" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="oficiant" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="Obit"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="data_obit"/> 
        <xs:element ref="data_enterrament"/> 
        <xs:element ref="causa_defuncio"/> 
        <xs:element ref="nom_lloc_obit"/> 
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        <xs:element ref="tipus_lloc_obit"/> 
        <xs:element ref="nom_lloc_enterrament"/> 
        <xs:element ref="tipus_lloc_enterrament"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="data_obit" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="data_enterrament" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="causa_defuncio" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="nom_lloc_obit" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="tipus_lloc_obit" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="nom_lloc_enterrament" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="tipus_lloc_enterrament" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="Llibres"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element minOccurs="0” maxOccurs="unbounded" ref="Llibre"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="Llibre"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="arxiu"/> 
        <xs:element ref="poblacio"/> 
        <xs:element ref="tipus_llibre"/> 
        <xs:element ref="numero"/> 
        <xs:element ref="anys"/> 
        <xs:element ref="pagina"/> 
        <xs:element ref="cara"/> 
        <xs:element ref="foto"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="arxiu" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="poblacio" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="tipus_llibre" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="numero" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="anys" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="pagina" type="xs:integer"/> 
  <xs:element name="cara" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="foto" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="Georeferencies"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element minOccurs="0” maxOccurs="unbounded" ref="localitzacio"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="localitzacio" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="nom_lloc" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="tipus_lloc" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="Padri"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="padri_nom"/> 
        <xs:element ref="padri_cognom1"/> 
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        <xs:element ref="padri_cognom2"/> 
        <xs:element ref="padri_sexe"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="padri_nom" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="padri_cognom1" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="padri_cognom2" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="padri_sexe" type="xs:NCName"/> 
  <xs:element name="edat" type="xs:integer"/> 
  <xs:element name="data_expedient" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="descripcio" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
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2. Taules base de dades 
 

Agenda 

Camp Tipus Null Clau 
id varchar(30) NO Primària 
Titol varchar(150) NO  
Descripcio text NO  
Prioritat enum('Alta','Mitjana','Baixa') NO  
Localitzacio text SI  
Activa char(1) NO  
Realitzada char(1) NO  
 

agenda_marcades_carregar 

Camp Tipus Null Clau 
id varchar(30) NO Primària 
 

persona_generic 

Camp Tipus Null Clau Altres 
id bigint(20) unsigned NO Primària auto incremental 
nom varchar(30) SI   
cognom1 varchar(30) SI   
cognom2 varchar(30) SI   
sexe enum('home','dona') SI   
residencia varchar(100) SI   
estat_vital enum('viu','difunt') SI   
natural varchar(100) SI   
 

persona_baptisme 

Camp Tipus Null Clau Altres 
id bigint(20) unsigned NO Primària auto incremental 
data_baptisme varchar(20) SI   
data_naixement varchar(20) SI   
hora_naixement varchar(10) SI   
tipus_fill enum('Legitim','Ilegitim'

,'Natural','Adoptat') 
SI   

nom_lloc varchar(50) SI   
tipus_lloc enum('Casa',...) SI   
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persona_participant_avi 

Camp Tipus Null Clau 
id bigint(20) unsigned NO Primària 
pk_id_baptisme bigint(20) unsigned NO Forana 
 

persona_participant_avi 

Camp Tipus Null Clau 
id bigint(20) unsigned NO Primària 
pk_id_baptisme bigint(20) unsigned NO Forana 
 

persona_participant_padri_baptisme 

Camp Tipus Null Clau 
id bigint(20) unsigned NO Primària 
pk_id_baptisme bigint(20) unsigned NO Forana 
 

persona_confirmacio 

Camp Tipus Null Clau Altres 
id bigint(20) unsigned NO Primària auto incremental 
data_confirmacio varchar(20) SI   
edat varchar(10) SI   
nom_lloc varchar(50) SI   
tipus_lloc enum('Casa','Poble','

Municipi','Ciutat','Co
marca','Provincia','Est
at','Ermita','Esglesia','
Parroquia','Arxipresta
t','Episcopat','Diocesis
','Arxidiocesis','Provin
cia_eclesiastica') 

SI   

 

persona_complimentpasqual 

Camp Tipus Null Clau Altres 
id bigint(20) unsigned NO Primària auto incremental 
nom_familiar varchar(50) SI   
nom_casa varchar(50) SI   
adreca varchar(150) SI   
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persona_participant_padri_confirmacio 

Camp Tipus Null Clau 
id bigint(20) unsigned NO Primària 
pk_id_confirmacio bigint(20) unsigned NO Forana 
 

persona_expedientmatrimonial 

Camp Tipus Null Clau Altres 
id bigint(20) unsigned NO Primària auto incremental 
data_expedient varchar(20) SI   
 

persona_dispensesmatrimonials 

Camp Tipus Null Clau Altres 
id bigint(20) unsigned NO Primària auto incremental 
data_expedient varchar(20) SI   
observacions varchar(150) SI   
tipus varchar(20) SI   
grau varchar(10) SI   
 

persona_capitolsmatrimonials 

Camp Tipus Null Clau Altres 
id bigint(20) unsigned NO Primària auto incremental 
data_expedient varchar(20) SI   
 

persona_clausula 

Camp Tipus Null Clau Altres 
id bigint(20) unsigned NO Primària auto incremental 
descripcio varchar(150) NO   
FK_id_capitols bigint(20) unsigned NO Forana  
 

persona_aportacio 

Camp Tipus Null Clau Altres 
id bigint(20) unsigned NO Primària auto incremental 
element varchar(50) NO   
FK_id_capitols bigint(20) unsigned NO Forana  
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persona_matrimoni 

Camp Tipus Null Clau Altres 
id bigint(20) unsigned NO Primària auto incremental 
data_matrimoni varchar(20) SI   
nom_lloc varchar(50) SI   
tipus_lloc enum('Casa',...) SI   
 

 

persona_participant_parella 

Camp Tipus Null Clau 
id bigint(20) unsigned NO Primària 
pk_id_matrimoni bigint(20) unsigned NO Forana 
 

 

persona_participant_testimoni 

Camp Tipus Null Clau 
id bigint(20) unsigned NO Primària 
pk_id_matrimoni bigint(20) unsigned NO Forana 
 

 

persona_participant 

Camp Tipus Null Clau Altres 
id bigint(20) unsigned NO Primària auto incremental 
nom varchar(30) NO   
cognom1 varchar(30) NO   
cognom2 varchar(30) SI   
sexe enum('home','dona'

) 
SI   

 

 

persona_testament 

Camp Tipus Null Clau Altres 
id bigint(20) unsigned NO Primària auto incremental 
data_testament varchar(20) SI   
edat varchar(10) SI   
oficiant varchar(20) SI   
 



Annex I – Estructures de dades  Eina personal de recollida de dades genealògiques 
 

 184 

persona_patrimoni 

Camp Tipus Null Clau Altres 
id bigint(20) unsigned NO Primària auto incremental 
nom varchar(30) NO   
descripcio varchar(200) NO   
quantitat int(4) NO   
FK_id_testament bigint(20) unsigned NO Forana  
 

 

persona_georeferencia 

Camp Tipus Null Clau Altres 
id bigint(20) unsigned NO Primària auto incremental 
localitzacio varchar(70) NO   
FK_nom_fitxer varchar(100) NO Forana  
 

 

persona_obit 

Camp Tipus Null Clau Altres 
id bigint(20) unsigned NO Primària auto incremental 
data_obit varchar(20) SI   
data_enterrament varchar(20) SI   
causa_defuncio varchar(50) SI   
nom_lloc_obit varchar(50) SI   
tipus_lloc_obit enum('Casa',...) SI   
nom_lloc_enterrament varchar(50) SI   
tipus_lloc_enterrament enum('Casa',..) SI   
 

 

persona_llibre 

Camp Tipus Null Clau Altres 
id bigint(20) unsigned NO Primària auto incremental 
arxiu varchar(50) NO   
poblacio varchar(50) NO   
tipus_llibre varchar(30) NO   
numero varchar(10) SI   
anys varchar(15) SI   
pagina varchar(10) NO   
cara varchar(10) NO   
foto varchar(100) NO   
FK_nomfitxer varchar(100) NO Forana  
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persones 

Camp Tipus Null Clau 
nomFitxer varchar(100) NO Primària 
FK_baptisme bigint(20) unsigned NO Forana 
FK_confirmacio bigint(20) unsigned NO Forana 
FK_complimentPasqual bigint(20) unsigned NO Forana 
FK_generic bigint(20) unsigned NO Forana 
FK_matrimoni bigint(20) unsigned NO Forana 
FK_expMatrimonial bigint(20) unsigned NO Forana 
FK_dispMatrimonial bigint(20) unsigned NO Forana 
FK_capMatrimonial bigint(20) unsigned NO Forana 
FK_Testament bigint(20) unsigned NO Forana 
FK_Obit bigint(20) unsigned NO Forana 
 

 

persones_marcades_carregar 

Camp Tipus Null Clau 
nomFitxer varchar(100) NO Primària 
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