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Capítol 1. Introducció i objectius 

1.1 Motivacions 

 

La idea de desenvolupar una aplicació per a dispositius mòbils neix del numero cada cop mes gran 

d'usuaris que utilitzen aquestos, i al creixement de la demanda laboral que esta tenint aquest sector. 

Aquest fet, juntament amb la meva passió per desenvolupar programari, fa que en la meva opiniò, sigui 

una molt bona manera de posar en pràctica els coneixements adquirits a la titulació, i m'obri mes portes al 

món laboral.  

 

Soc usuari de dispositius mòbils des de fa anys, i el potencial cada cop mes alt que estan oferint aquests 

ha fet que anés entrant al meu cap la idea de "i com estaran fetes aquestes aplicacions?". L'avantatge 

d'una aplicació mòbil es infinita davant dels ordinadors, on aplicacions realment senzilles poden obtindre 

grans èxits si estan fetes amb enginy. Poc a poc van sorgint idees, senzilles però amb potencial. La idea 

fer una aplicació i veure que la gent la fa servir, fora dels ingressos que es puguin obtindre, es una 

motivació extra per aprendre a desenvolupar aplicacions mòbils. 

 

La realització d'aquest Projecte Final de Carrera em resoldrà aquest dubte, em permetrà aprendre el 

necessari per crear aplicacions mòbils, i m'obrirà mes portes al mon laboral de desenvolupament 

d'aplicacions mòbils. 

 

1.2 Objectius 

 

En aquest cas els requeriments venen donats per la proposta del departament de L.S.I en els que es 

demana el desenvolupament d'una aplicació mòbil per portar el control del temps que s'ha estat parlant 

per telèfon, imputant les trucades a diferents projectes. 

 

 La aplicació ha de suportar les trucades en espera, i enregistrar el temps correcte que s'ha estat parlant per 

a cada contacte. També es podrà imputar el temps que s'ha estat físicament a un lloc de treball. L'usuari 

podrà consultar el temps que ha estat parlant per telèfon per a cada Projecte, així com el temps que ha 

estat treballant físicament, i el temps imputat físicament menys el temps que ha estat parlant per telèfon.  

 

Un exemple d'us d'aquesta aplicació seria un consultor que esta treballant en diferents projectes i 

necessita portar el control de temps dedicat per facturar les hores al client, o necessita saber el temps real 

que està treballant físicament en un projecte si esta molta estona al telèfon gestionant altres projectes. 
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1.3 Escollir la Plataforma en la que es vol desenvolupar 

 

Actualment les dos sistemes operatius mòbils mes estesos son el iOS d'Apple i Android de Google, però 

també en tenim d'altres com BlackBerry OS i Symbian. Quina escollir? 

 

La plataforma escollida per crear l'aplicació havia de ser una de les dues plataformes punteres existents, ja 

que la demanda de desenvolupadors en el mercat laboral es mes alta. Finalment, he escollit Android per 

les següents raons: 

 

Segons un informe de finals del 2011 realitzat per ComScore sobre la industria dels mòbils als Estats 

Units, Android ocupava el 46,9% de la l'ample de mercat de sistemes operatius per a dispositius mòbils, 

en front del 28,7% que ocupa el rival mes directe, el iOS. El fet que el preu dels terminals Android sigui 

molt mes baix fa que Android arribi a moltes mes mans que no pas iOs, amb la conseqüent demanda per a 

aquesta plataforma. 

 

En moltes ocasions s'ha dit que les aplicacions Android fallen mes que la seva principal competidora, el 

iOS. Per aclarir aquest aspecte i ajudar a seleccionar la plataforma mencionem el estudi realitzat per 

Crittercism en el que analitza els errors de les aplicacions en les diferents versions de iOs i Android. Va  

fer un estudi avaluant el comportament de les aplicacions fent servir el seu propi sistema de mesura en 

segona plana. Les dades obtingudes durant l’últim mes del 2011, feta en 33 versions diferents d'Android i 

23 de iOS, deien que la mitjana d'aplicacions que tenien errades en iOS era d'un 1,47%, mentre que en 

Android el resultat havia sigut d'un 0,73%. 

 

La conclusió principal es que el sistema operatiu d'Apple es el que mes errors donava a finals del 2011 

però també cal destacar que el tret de sortida al nou sistema operatiu iOS 5.0 va fer augmentar aquest 

ràtio, mentre que l'estudi sobre Android no arribava a la nova versió Ice Cream Sandwitch. 
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1.4 Avaluació tecnològica: Tecnologies i programari utilitzat per a fer el projecte 

 

Desenvolupament d'Aplicacions Android 

 

Eclipse IDE 

 

Eclipse es un entorn de codi obert de desenvolupament de Software multi-plataforma, que juntament amb 

el Java JDK, l'eina de desenvolupament Java permeten crear entorns de desenvolupament integrats. Va ser 

desenvolupat per IBM però ara esta a càrrec de la fundació Eclipse, una organització independent sense 

ànim de lucre. 

 

Es compatible amb Linux, Windows i Mac Os 

 

Android SDK 

 

Android SDK (Software Development Kit), son un conjunt d'eines de desenvolupament d'aplicacions 

Android. Formen part un depurador de codi, una biblioteca, un emulador de dispositiu mòbil, 

documentació, exemples de codi i manuals. 

 

Aquí tenim un exemple del emulador: 

 

Figura 1.1. Exemple d’emulador Android 
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Disseny de Bases de Dades 

 

SQLite Databrowser 

 

SQLite DataBrowser es una eina per crear, dissenyar i editar arxius de bases de dades compatibles amb 

SQLite.  

Disseny de software 

 

Astah Community 

 

Astah es una eina per dissenyar diagrames UML. Permet fer el Model Conceptual, diagrames de 

seqüència, i diagrames de col·laboració. Encara que te moltes mes funcions mes potents, sobretot en la 

seva versió Professional, com la creació de codi. En el meu cas he fet servir la versió Community, la 

versió que ens ofereixen de forma gratuïta. 

 

Planificació de Projectes. 

 

Gantt Open Project 

 

Open Project es un software de gestió de projectes de codi obert compatible amb Linux, Windows i Mac 

OS. Compta amb les funcions mes bàsiques de gestió de projectes com diagrames de Gantt i gestió de 

recursos. 
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Capítol 2. Context Android 

2.1 Conceptes basics d'Android 

 

Android es una plataforma de software i un sistema operatiu per a dispositius mòbils Esta basat en 

GNU/Linux i va ser presentada al públic al 2007. Està desenvolupat per la Open Handset Alliance, un 

conglomerat de fabricants de hardware, software i operadors de servei liderada per Google que esta 

dedicada al desenvolupament de estàndards oberts per a dispositius mòbils. Entre els principals fabricants 

es troben HTC,Dell, Intel, Motorola, Qualcomm, Texas Instruments, Samsung, LG, T-Mobile i Nvidia.  

 

2.2 Característiques d'Android 

 

Varietat de dissenys (VGA, llibreries 2D, 3D...) 

Emmagatzematge de les dades en una Base de Dades SQLite . 

Connectivitat ( GSM/EDGE, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wifi) 

Missatgeria (SMS i MMS) 

Navegador Web 

Maquina virtual de Java 

Les aplicacions estan escrites en Java, i poden ser compilades i executades en una maquina virtual 

anomenada Dalvik,  que es una maquina virtual dissenyada especialment per a dispositius mòbils 

Suport de formats MPEG4, H264, MP3, AAC, OGG, AMR, JPEG, PNG, GIF. 

Suport per hardware addicional com càmeres de vídeo, pantalles tàctils, GPS, acceleròmetres. 

l'Entorn de desenvolupament es un plugin d'Eclipse, eines de depuració i el emulador Dalvik. 

2.3 Estructura de les aplicacions Android 

 

Quan creem un nou projecte Android en Eclipse es genera automàticament la estructura de carpetes 

necessària per a poder generar posteriorment la aplicació. Aquesta estructura es comuna a qualsevol 

aplicació, independentment de la seva mida i complexitat. 
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Elements principals 

 

Carpeta /src/ 

 

Conté tot el codi font de la aplicació, codi de la interfície gràfica, classes auxiliars, etc. Inicialment, 

Eclipse crearà per nosaltres el codi bàsic de la pantalla (Activity) principal de la aplicació, sempre sota la 

estructura del paquet Java definit. 

Carpeta /res/ 

 

Conte tots els fitxers de recursos necessaris per el projecte: imatges, vídeos, cadenes de text, etc. Els 

diferents tipus de recursos es distribueixen entre les següents carpetes. 

 

/res/drawable/ 

Contenen les imatges de la aplicació. Es pot dividir en /drawable-ldpi, /drawable-mdpi y /drawable-

hdpi per utilitzar diferents recursos depenent de la resolució del dispositiu. 

 

/res/layout/ 

Contenen els fitxers de definició de les diferents pantalles de la interfície gràfica. Es pot dividir en 

/layout i /layout-land per definir diferents layouts depenent de la orientació del dispositiu. 

 

/res/anim/ 

Conté la definició de les animacions utilitzades per la aplicació. 

 

/res/menu/ 

Conté la definició dels menús de la aplicació. 

 

/res/values/ 

Conté altres recursos de la aplicació com per exemple cadenes de text (string.xml), estils 

(styles.xml), colors (colors.xml), etc. 

 

/res/xml/ 

Conté els fitxers XML utilitzats per la aplicació. 

 

/res/raw/ 

Conté recursos addicionals, normalment en format diferent a XML, que no s'incloguin en la resta 

de carpetes de recursos. 

 

 

Carpeta /gen/ 

 

Conté una sèrie d'elements de codi generats automàticament al compilar el projecte. Cada cop que 

generem el nostre projecte, la maquinaria de la compilació d'Android genera per nosaltres una sèrie de 

fitxers font en Java dirigits al control dels recursos de l'aplicació. 

 

 



7 

 

En aquesta carpeta trobarem la classe R. aquesta classe contindrà en tot moment una sèrie de constants 

amb els ID (identificadors) de tots els recursos de la aplicació inclosos a la carpeta /res/, de manera que 

sigui fàcil accedir a aquests recursos des de el nostre codi a traves d'aquesta dada. Així, per exemple, la 

constant R.drawable.icon contindrà el ID d’una imatge "icon.png" continguda en la carpeta 

/res/drawable/.  

 

 

Carpeta /assets/ 

 

Conté tots els demès fitxers auxiliars necessaris per la aplicació (i que s'inclouran en el seu propi paquet), 

com per exemple fitxers de configuració, de dades, etc. En el nostre cas tenim una copia de la base de 

dades buida, a la que s’accedirà per fer-ne una copia en cas de que no hi hagi cap a la aplicació (primera 

arrancada de la aplicació o desprès de esborrar les dades del programa). 

La diferencia entre els recursos inclosos a la carpeta /res/raw/ i els inclosos a la carpeta /assets/ es que per 

els primers es generarà un ID a la classe R i es deurà accedir a ells amb els diferents mètodes de accés de 

a recursos. Per els segons no es generarà cap ID i es podrà accedir a ells per la seva ruta com qualsevol 

altre fitxer de sistema. Es farà servir un o l'altre segons les necessitats de la nostra aplicació. 

 

2.4 Components que formen una aplicació Android 

 

2.4.1 Components gràfics 

 

Una App d’Android s'estructura en quatre components principals, Activity, Service, Content Provider i 

BroadCast Receiver. No son necessaris tots aquests components, pot ser una combinació d'elles, en aquest 

projecte hem intentat usar les 4 per adquirir el màxim coneixement. 

 

 

Activity 

 

Les Activities (Activitats en català), son l'element principal de tota aplicació Android que mostri 

informació en la pantalla del dispositiu. Seria l'equivalent a una finestra o quadre de diàleg en una 

aplicació d'escriptori, es a dir, un espai contenidor d'elements que permeten mostrar informació al usuari i 

interactuar mitjançant un dispositiu senyalador (normalment el dit), o introduint informació per via del 

teclat. 
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Una aplicació estarà formada per una activitat o conjunt d'elles, que seran independents entre si, però que 

seran capaces de cridar-se entre elles, passar-se paràmetres i rebre resposta de mode que el seu 

funcionament sigui el de una única unitat. Cada cop que una activitat crida a una altra, la activitat que 

crea la crida s'introdueix en un històric de crides, una pila LIFO (Last Imput First Output) de mode que 

simplement prement el botó de tornar a enrere, es recupera la activitat anterior. Això no fa que el 

programador pugui, mitjançant codi, gestionar directament la pila de crides i eliminar d'elles les que no 

interessin. Android manté una pila d'històric d'activitats diferent per a cada aplicació, mantenint així 

totalment aïllades cada una de les aplicacions que estiguin en funcionament. 

 

A cada activitat se li assigna una finestra sobre la que es dibuixarà la seva interfície d'usuari. La mida, 

configuració i elements a mostrar seran determinats per el programador. Aquests elements s'estructuren 

mitjançant vistes que son objectes que implementa la classe View(botons, caixes de text, desplegables...). 

Per tant, es tindrà una View pare que conté les View filles, aquestes es dibuixaran en pantalla i seran el 

nexe d’unió entre les activitats i l'usuari. 

 

Per activar una Activity, es cridarà als mètodes Context.startActivity ( si la activitat que llança la petició 

no espera resposta de la activitat llançada) o Activity.startActivityForResult() ( en cas de que si esperi 

resposta de la activitat llançada) passant com a paràmetre un objecte Intent. 

 

La aplicació ImpuTelApp en té varies d'Activities com: ImpuTelAppActivity (main), 

ImpuFisiquesActivity, TrucadesNoImputadesActivity, ImputarTrucadaActivity, GestorUsuaris, 

GestorProjectesActivity, GestorAgendaActivity.  

 

 

View 

 

Els objectes View son els components bàsics dels que constitueix la interfície gràfica de la aplicació, 

anàloga als controls de Java. D'inici Android posa a la nostra disposició una gran quantitat de controls 

bàsics, com quadres de text, botons, llistes desplegables o imatges, encara que també existeix la 

possibilitat de estendre la funcionalitat d'aquests controls bàsics o crear-ne de propis. 

Aquí tenim una mostra d'alguns Views que es fan servir a la aplicació ImpuTelApp: 

 

 

Widget 

 

Els Widgets son elements visuals, normalment interactius, que poden mostrar-se en la pantalla principal 

del dispositiu Android i rebre actualitzacions periòdiques. Permeten mostrar informació de la aplicació al 

usuari directament sobre la pantalla principal. 
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2.4.2 Components interns d'Android (invisibles per a l'usuari) 

 

Intent:  

 

Un Intent es un objecte que, en general, descriu el que vol ver una aplicació. Es l'element bàsic de 

comunicació entre els diferents components d'Android. Las dos parts mes importants d'un Intent es la 

acció que es vol realitzar i la informació necessària per poder realitzar-la, que s'expressa en format URI.  

També existeix una classe relacionada anomenada IntentFilter, que es una descripció de quins Intents 

poden gestionar la Activitat. Mitjançant els IntentFilters el sistema pot resoldre Intents, buscant quins son 

de cada Activitat i escollint aquell que millor s'ajusti a les seves necessitats El procés de resoldre els 

Intents es realitza a temps real, oferint dos beneficis: 

 

 Les activitats poden reutilitzar funcionalitats d'altres components simplement fen peticions 

mitjançant un Intent. 

 Les activitats poden ser reemplaçats per noves activitats amb IntentFilters equivalents. 

 

La aplicació ImpuTelApp en té diferents intents, simples per cridar a una Activity, o amb enviament de 

dades a la classe a la que es crida. 

Service:  

 

Un Service (Servei en català) es codi que s'executa en segon pla durant un temps indefinit sense necessitat 

de cap interfície gràfica, de manera que l'usuari pot seguir realitzant altres tasques. El concepte es 

totalment anàleg als serveis en qualsevol altre sistema operatiu. Els serveis poden realitzar qualsevol tipus 

d'accions, per exemple actualitzar dades, llençar notificacions, o inclús mostrar elements visuals 

(Activities). En el cas de que existeixin múltiples serveis al mateix temps, es poden indicar les diferents 

prioritats segons les necessitats.  

 

Cada servei ha d'estendre de la classe Service, i s'inicien mitjançant la crida Context.startService() 

passant-li com a paràmetre un objecte intent. Android cridarà el mètode onStart() del servei fent servir el 

Intent com a paràmetre. 

 

 

Content Provider:  

 

Content Provider (proveïdors de contingut en català), proporcionen una capa d'abstracció per accedir a les 

dades emmagatzemades per una aplicació de mode que puguin ser accessibles per altres aplicacions sense 

mostrar detalls sobre el emmagatzematge intern, la seva estructura, o la seva implementació. Les 

aplicacions poden emmagatzemar aquesta informació en la base de dades SQLite, altres fitxers, o altres 

sistemes d'emmagatzematge. 

 

L'accés a un content provider es realitza sempre mitjançant una URI. Una Uri es una cadena de text 

similar a qualsevol de les direccions web que utilitzem en el nostre navegador.  Les direccions URI dels 

Content Provider estan formades per 3 parts. En primer lloc el prefix "content://" que indica que aquest 

recurs haurà de ser tractat com un content provider, també anomenat "authority". Donat que aquesta dada 

deu ser única es una bona practica utilitzar un authority de tipus "nom de la classe invertida", com per 
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exemple si volguéssim crear un content provider amb les dades de la nostra aplicació, el nostre cas seria 

"imputelapp.pfc.upc". Per últim, s'indica la entitat concreta a la que volem accedir dins de les dades que 

proporciona el content provider. En el nostre cas seran la taula Calls del content provider "CallLog" i la 

taula Contract del provider "ContactsContract". També es pot fer referència directament a un registre en 

concret de la entitat seleccionada, indicant al final de la URI el ID del registre. 

 

Els Content Providers han d'Estendre de la classe ContentProvider i implementar una sèrie de mètodes 

estàndard per fer possible llegir o escriure dades a les altres aplicacions. Aquestes aplicacions no criden a 

aquests mètodes directament, sinó que utilitzen un objecte de la classe ContentResolver que pot 

interactuar amb qualsevol ContentProvider i així facilitar la lectura i escriptura.  

 

 

  

Cursor 

 

Per llegir els Providers, Android utilitza la classe Cursor. Un cursor es una col·lecció de fileres, es 

necessari moure el cursor a alguna posició ja que aquest comença posicionat abans de la primera filera. 

També es necessari saber el nom de columnes així com el tipus. Tots els mètodes d'accés als camps es 

basen en números de columnes, per el que es necessita convertir el nom de la columna a un número. El 

cursor te varis mètodes per navegar per ell, preguntar en quina posició està, si esta tancat o quina es la 

mida. 

 

Els cursors també es fan servir per carregar les dades de les consultes a la base de dades. 

 

 

BroadCast Receiver 

 

Un BroadCast Receiver (receptor de emissions de intents, receptor de missatges) es un component que 

simplement s’encarrega de rebre i reaccionar en front a certs missatges emesos per el sistema. El sistema 

emet molts missatges al llarg de la seva execució, com per exemple, si s'ha pres una fotografia, si s'ha 

activat el GPS o si es rep una trucada. També les aplicacions poden emetre els seus propis missatges per 

que altres aplicacions es donin per assabentades de que s'ha realitzat alguna acció. Aquesta emissió es fa 

mitjançant el mètode Context.sendBroadcast(). 

 

Cada aplicació pot tindre o emetre tants Broadcast Intent Receiver com es vulgui. Tots els receptors 

hauran estendre de la classe BroadCastReceiver. Per que un BroadCastReceiver sigui accessible al 

sistema, aquest deurà estar registrat mitjançant el fitxer AndroidManifest.xml o mitjançant programació a 

través del mètode Context.registerReceiver(). 

 

Els Broadcast Receiver no tenen una interfície gràfica associada, només cal llançar una activitat com a 

reacció al missatge rebut. Una altra acció molt utilitzada es que es notifiqui la acció al usuari mitjançant 

una notificació a través de la classe NotifiCationManager. 

Per que un Broadcast Intent Receiver funcioni, no es necessari que l'aplicació s'estigui executant ja que al 

estar registrat, el propi sistema s'encarregarà de llançar la aplicació si fes falta quan es rebi el missatge. 

Per iniciar un Broadcast Receiver Intent, s’ha de cridar al mètode Context.sendBroadcast(), 

Context.sedOrderedBroadcast() o Context.send-SticckyBroadcast(). Android s'encarregarà de cridar als 

mètodes onReceive() de cada un dels BroadcastReceiver que es trobin registrats al sistema. 
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Listeners:  

 

Els Listeners (escoltadors en català), reaccionen a esdeveniments externs. No tenen interfície gràfica però 

poden llançar el servei NotificationManager per interactuar amb l'usuari. Per llançar un avis no cal que 

s'estigui executant, Android iniciarà el servei si s'activa el Listener per alguna raó. 

 

La aplicació ImpuTelApp utilitza un Listener anomenat phoneStateChangeReceiver per captar tots els 

moviments de les connexions telefòniques fetes per el telèfon, així sabem quan un telèfon esta sonant, 

despenjat, o penjat. 

 

 

Tasca:  

 

Una tasca es el conjunt de components (Activity, service, broadcastreceivers) que a visió del usuari es veu 

com una sola i per el desenvolupador es la interacció entre aquestos components. Dins d'una tasca, el punt 

d'entrada es pren sobre una Activity principal, i les demés Activities estaran esperant a ser cridades per la 

principal o alguna altra cridada des de la principal. 

 

 

Android Manifest:  

 

Es un arxiu XML necessari per el correcte funcionament de l'aplicació. Conté la definició XML dels 

aspectes principals de la aplicació, com per exemple la seva identificació (nom, versió, icona...), els seus 

components(pantalles missatges, ...), o els permisos necessaris per la seva execució. 

 

 

2.4.3 Tipus d'aplicacions Android 

 

Processos:  

 

Els processos s'executen a nivell de kernel. Tot el codi de l'aplicació sol executar un procés dedicat però 

també es poden especificar si es vol que s'executi en el procés una determinada classe o component de 

l'aplicació 

 

Principals usos d'un procés: 

Millorar la estabilitat o seguretat de les aplicacions. 

Reduir la sobrecarrega de processos executant el codi de múltiples aplicacions en un mateix procés. 

Ajudar al sistema a gestionar els recursos separats en parts de codi pesats en un procés separat que pot ser 

eliminat independentment d'altres parts de l'aplicació. 

 

 

Threads: 

 

Android no permet la creació de Threads (fils) addicionals per part d'un procés, mantenint la aplicació en 

un sol Thread si no es que el crea la pròpia aplicació explícitament Les crides a les Activities, Listeners i 

serveis nomes poden ser fetes per el Thread principal del procés en el que s’està corrents. 
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2.5 Cicle de vida d'una aplicació Android 

 

Cada aplicació Android executa el seu propi procés,que es creat per la aplicació quan s'executa i roman 

fins que la aplicació deixa de treballar o el sistema necessita memòria per a altres aplicacions. El cicle de 

vida d'una aplicació el controla el sistema en funció d'una combinació d'estats com poden ser quines 

aplicacions estan funcionant, que prioritat tenen per l'usuari i quanta memòria hi ha disponible al sistema. 

 

1. El procés esta en primera plana si l'usuari esta actualment treballant sobre ell per varies raons: 

Esta executant se una Activitat que pertany a la pantalla amb la que l'usuari esta interactuant. 

Esta executant-se un BroadCast Receiver. 

esta executant un servei. 

 

2. El procés esta visible si conté una activitat i a mes es visible per a l'usuari mitjançant la pantalla però 

no en primer pla, la activitat esta pausada. Aquest procés no s'eliminarà fins que sigui necessari per 

mantenir altres processos en primer pla. 

 

3. Un procés de Servei conte un servei que ha sigut inicialitzat. No son visibles al usuari i es mantindrà a 

no ser que no pugui servir els dos tipus de processos anteriors. 

 

4. Un procés en backgroud es aquell que la activitat no es visible al usuari, es podran eliminar en el cas de 

falta de memòria per els tres tipus de processos anteriors. 

 

5. Un procés vuit es aquell que no conté cap component actiu de cap aplicació, però es manté per millorar 

la seva inicialització en el cas de que es torni a cridar posteriorment a mode de cache. 

 

Aquí tenim un exemple gràfic del cicle de vida d'una aplicació Android: 

 

Figura 2.1. Cicle de vida Aplicació Android 
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Capítol 3. Lògica de l’apliació 

3.1 Anàlisi dels requeriments 

 

 

L'Usuari podrà imputar a un projecte el temps de las trucades que rebi o faci. 

 

Al començar la jornada l'usuari obrirà l'aplicació, i entrarà amb el seu usuari, en aquest moment podrà 

activar la gestió d'imputacions de les trucades telefòniques. Un cop activada, l'aplicació enregistrarà en 

forma de trucades totes les connexions telefòniques, tant les rebudes com les fetes per l'usuari de la 

aplicació. 

 

Un cop finalitzada una connexió telefònica, es llançarà un missatge avisant que hi han noves Trucades 

pendents d'imputar. Es en aquest moment en el que l'usuari podrà imputar la trucada telefònica assignant-

li un projecte, o deixar-la sense imputar per imputar mes tard les trucades encara no imputades. Alhora de 

fer una imputació telefònica l'aplicació recomanarà el projecte en el cas que el número tingui algun 

projecte pre-assignat. 

 

L'usuari també podrà gestionar la recomanació de projectes, ja sigui per numero de telèfon, tipus de 

contacte(mes endavant), o geo-localització(mes endavant). 

 

Es vol gestionar també la duració de les trucades en el cas que es faci una trucada a tercers. En aquest cas 

la duració de la primera trucada se li ha de restar la duració de la segona trucada, la que ha posat la 

primera en espera. 

 

 En tot moment, l'usuari podrà activar també les imputacions físiques. Un cop arribi al seu lloc de treball 

activarà una imputació física per a un projecte en concret. Al finalitzar la jornada l'usuari tancarà la 

imputació física. En aquest moment l'aplicació comptabilitzarà el temps dedicat al projecte.  

 

L'usuari podrà consultar el temps dedicat per a un projecte ja sigui físic, físic restant el temps que s'ha 

parlat per telèfon, o el temps imputat telefònicament només. 

 

3.2 Especificació 

 

 

3.2.1 Especificació dels requeriments 

 

 

Una Trucada es el enregistrament d'una connexió telefònica feta o rebuda per un Usuari i per un Número 

en concret. De les trucades ens interessa saber la data i hora de la connexió, la duració, si es entrant o 

sortint, i si està imputada. De l'usuari només ens interessa identificar-lo, i el seu nom. 
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Un Número pot tenir cap o varis Projectes pre-assignats. Un Número pertany a una Empresa (contacte), 

una Empresa pot tindre mols Números. 

 

Un Usuari pot enregistrar tantes Trucades com vulgui per el mateix numero o diferents. Una Trucada 

només pot ser per a un Usuari en concret. 

 

Per cada Trucada, l'usuari pot crear Imputacions Telefòniques, referents a aquesta Trucada i a un Projecte 

en concret. La Imputació Telefònica nomes pot tindre assignada un Projecte. Un projecte pot tenir 

assignades varies Imputacions Telefòniques. 

 

Una Trucada passa a estar imputada un cop es crea una imputació referent a ella. 

 

Un Usuari pot enregistrar imputacions físiques per a un projecte, una imputació física nomes pot ser 

creada per un Usuari. A les imputacions físiques se lis assigna un projecte. Les imputacions físiques 

poden ser Reals o Teòriques. 

 

Si durant una imputació física es rep o fa una trucada, l'aplicació restarà al temps de les trucades al temps 

dedicat de la imputació física real. 

 

Per a cada Usuari ens interessa saber quines trucades ha rebut o fet, també ens interessa saber quines son 

les imputacions que ha generat, les telefòniques i les físiques, tant les teòriques (el temps que ha estat 

físicament treballant en un projecte) com les reals (el temps que ha estat físicament menys el temps que 

ha emprat parlant per telèfon). També voldrem saber quins son els Projectes en els que treballa, i el temps 

dedicat per a un Usuari. 

 

 

3.2.2 Glossari: 

 

Usuari: Persona física que està fent servir la aplicació. Rep o fa les connexions telefòniques. 

Atributs: idUsuari, nomUsuari, actiu. 

 

Número: Número que participa en la connexió telefònica amb l'Usuari. Te projectes pre-assignats. 

Atributs: idNumero. 

 

Empresa: Empresa a la que pertany un número, el contacte associat a aquest número. 

Atributs: idEmpresa, idNomEmpresa. 

 

Trucada: Enregistrament d'una connexió telefònica per a un Usuari. 

Atributs: idTrucada, numero, data, entrant, duració. 

 

Imputació Telefònica: Enregistrament del temps dedicat per a un projecte durant una Trucada. 

Atributs: idImpuTelf, idTrucada, idProj, tempsdedicat. 

 

Projecte: Grup al que es pot assignar les imputacions. 

Atributs: idProj, nomProjecte. 
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ProjecteUsuari: Projecte assignat a un Usuari 

Atributs: idUsuari, idProj, tempsDedicatTelf, tempsDedicatFisicReal, tempsDedicatFisicTeoric. 

 

Imputació física Teòrica: Enregistrament del temps dedicat físicament a un projecte en concret.  

Atributs: idIFT, tempsdedicat, idProjecte, datainici, datafi. 

 

Imputació Física Real: Enregistrament del temps dedicat físicament a un projecte en concret menys el 

temps que ha emprat parlant per telèfon. 

Atributs: idIFR, idIFT, tempsdedicat, idProjecte, datainici, datafi. 

 

 

 

3.2.4 Restriccions Semàntiques 

 

Nomes pot imputar una Trucada el usuari que ha participat en ella.  

Un Usuari no pot tenir assignats dos Projectes iguals. 
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3.2.5 Diagrama Conceptual en notació UML 

 

Figura 3.1 Diagrama conceptual UML 
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3.3 Disseny 

 

 

3.3.1 Repositoris 

 

 

Centralitzats:  

    

Repositori centralitzat d'Usuaris, TaulaUsuaris:List<Usuari>. 

Repositori centralitzat de Números,TaulaNumeros:List<Numero>.  

Repositori centralitzat d'Empreses, TaulaEmpreses:List<Empresa>.   

Repositori centralitzat de Projectes,TaulaProjectes:List<Projecte>. 

 

 

Fragmentats: 

 

De Trucades imputades fragmentat per Usuari, Imputades:List<Trucada>.  

De Trucades no imputades per Usuari, NoImputades:List<Trucada>. 

De ImpuFisicaReal fragmentat per Usuari, IFTUsuari :List<ImpuFisicaReal>. 

De ImpuFisicaTeorica fragmentat per Usuari, IFRUsuari :List<ImpuFisicaTeorica>. 

De ImpuTelefonica fragmentat per Usuari, ImpuTelUsuari:List<ImpuTelefonica>. 

De ImpuTelefonica fragmentat per Usuari, ImpusActivas:List<ImpuTelefonica>. 

De Projectes fragmentat per Número, PreAssignats :List<Projecte>.   

De Projectes fragmentat per Usuari, ProjectesUsuari:List<Projecte>. 

De Numero fragmentat per Empresa, NumerosEmpresa:List<Numero>.  

 

 

 

3.3.2 Casos d'Us 

 

 

3.3.2.1 Cas d'us: Introduir un nou Usuari al sistema 

 

Operació: nouUsuari(nomUsuari) 

Descripció: Introducció d'un nou Usuari al sistema. 

 

Pre:  

 No existeix cap Usuari al sistema amb nomUsuari. 

   

Post: 

 Existeix un u:Usuari nou al sistema amb i es manté actiu.  

 No existeix cap altre Usuari actiu. 
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Figura 3.2. Operació nouUsuari(nomUsuari) 

 

 

 

 

Figura 3.3. Operació desactivaTotsUsuaris 

 

 
 

En aquest gràfic podem veure com l'actor envia el missatge nouUsuari(nomUsuari) al sistema. Aquest 

mètode el que fa es crear un Usuari nou al sistema, emmagatzemar-lo, i deixar-lo com actiu. Primer el 

missatge desactivaTotsUsuaris posa en estat "desactivat" tots els Usuaris del sistema, un cop fet crea el 

nou Usuari amb estat "actiu", i l'emmagatzema al repositori. 

 

El controlador artificial es el creador canònic d'Usuari amb el nom indicat per paràmetre, i l'identificador 

obtingut per individualització genètica. Per creació primerenca, en el moment de crear un Usuari, s'han de 

crear tots els seus repositoris. 

 

Necessitarem un mètode a nivell d'interfície per comprovar que es compleixin les Pre condicions. 
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Operació: activaUsuari(idUsuari) 

Descripció: Activació d'un Usuari. 

 

Pre:  

 Existeix u:Usuari al sistema tal u.idUsuari = idUsuari. 

 No existeix cap Usuari actiu al sistema. 

  

  

Post: 

 u:Usuari es manté actiu. 

 

En aquest gràfic es pot observar com un cop rebut elm missatge activaUsuari(idUsuari), el comportament 

es idèntic al anterior gràfic, però en comptes de crear l'usuari, es va a buscar l'usuari indicat per el 

paràmetre idUsuari al repositori TaulaUsuaris. 

 

El controlador artificial resol l'encaixada d'Usuari fent servir el principi de la cistella. 

 

Necessitarem un mètode a nivell d'interfície per comprovar que es compleixin les Pre. 

 

 

 

3.3.2.2 Cas d'us: Introduir una nova Empresa al sistema. 

 

Operació: novaEmpresa(nomEmpresa) 

Descripció: Introducció d'una nova Empresa al sistema 

 

Pre: 

 No existeix una e:Empresa al sistema tal que e.nomEmpresa = nomEmpresa 

  

Post: 

 Existeix un e:Empresa al sistema tal que e.nomProjecte = nomProjecte 
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Figura 3.4. Operació novaEmpresa(nomEmpresa) 

 

 

 

Aquí podem veure com l'actor envia el missatge novaempresa(nomEmpresa) al sistema, el controlador 

crea l'empresa i l'emmagatzema. 

 

El controlador artificial es el creador canònic d'Empresa, amb el nom passat per paràmetre i el 

identificador obtingut per individualització genètica. Per creació primerenca en el moment de crear 

l'Empresa, haurem de crear els seus repositoris. 

 

Necessitarem un mètode a nivell d'interfície per comprovar que es compleixin les Pre. 

 

 

 

3.3.2.3 Cas d'us: Introduir un nou Numero al sistema. 

 

 

Operació: nouNumero(idNumero, idEmpresa) 

Descripció: Introducció al sistema d'un nou Numero, relacionat amb una Empresa. 

 

Pre: 

 No existeix un n:Numero al sistema tal que n.idNumero = idNumero. 

 Existeix una e:Empresa al sistema tal que e.idEmpresa = idEmpresa. 

Post: 

 Existeix una n:Numero al sistema tal que n.idNumero = idNumero i n.idEmpresa = idEmpresa. 

 S'emmagatzema n al repositori NumerosEmpresa per l'empresa e. 
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Figura 3.5. Operació nouNumero(idNumero, idEmpresa) 

 

 

 

En aquest gràfic, s'envia el missatge nouNumero(idNumero, idEmpresa) al sistema. El controlador va a 

buscar l'empresa indicada per paràmetre a la TaulaEmpreses. Un cop obtinguda l'Empresa a la que se li 

vol afegir un nou Numero, es crea el Numero amb l'identificador passat per paràmetre i se li assigna a la 

Empresa. 

 

Fent servir el principi de la cistella, el controlador artificial resol l'encaixada d'Empresa. Es el creador de 

Numero, però de l'emmagatzematge s'encarrega l'empresa, que rep el numero per paràmetre. Per creació 

primerenca en el moment de crear el Numero haurem de crear els seus repositoris (PreAssignats). 

 

Necessitarem un mètode a nivell d'interfície per comprovar que es compleixin les Pre. 

 

 

 

3.3.2.4 Cas d'us: Introduir un nou Projecte al sistema. 

 

 

Operació: nouProjecte(nomProjecte) 

Descripció: Introducció al sistema d'un nou Projecte. 

 

Pre: 

 No existeix una p:Projecte al sistema tal que p.nomProjecte = nom. 

 Existeix un u:Usuari actiu al sistema. 

  

Post: 

 Existeix una p:Projecte al sistema tal que p.nomProjecte = nom, i s'emmagatzema al repositori 

centralitzat. S'assigna el p:Projecte al Usuari actiu. 
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Figura 3.6. Operació nouProjecte(nomProjecte) 

 

 
 

En aquest diagrama podem veure com un cop enviat el missatge de nouProjecte(nomProjecte), el sistema 

crea un nou Projecte amb el nom indicat per paràmetre, s'insereix al repositori de Projectes centralitzat 

TaulaProjectes. Un cop fet això, s'assigna el Projecte al Usuari Actiu al sistema( nouProjecteUsuari(p)). 

 

El controlador artificial es el creador canònic de Projecte, passant per paràmetre el nom i el identificador 

obtingut per individualització genètica. Per baix acoblament, el controlador delega la responsabilitat de 

crear un nou ProjecteUsuari al Usuari actiu a través de la visibilitat d'activació. 

 

Necessitarem un mètode a nivell d'interfície per comprovar que es compleixin les Pre. 

 

 

 

3.3.2.5 Cas d'us: Assignar un ProjecteUsuari 

 

 

Operació: nouProjecteUsuari(idProjecte) 

Descripció: Introducció al sistema d'un nou ProjecteUsuari, indicant el id del Projecte. Introducció del 

Projecte al repositori fragmentat ProjectesUsuari 

 

 

Pre: 

 Existeix un p:Projecte al sistema tal que p.idProjecte = idProjecte. 

 Existeix un u:Usuari actiu al sistema. 

  

Post: 

 Existeix un pu:ProjecteUsuari al sistema tal que pu.idProjecte = idProjecte i pu.idUsuari = 

UsuariActiu.idUsuari, s'emmagatzema al repositori ProjectesUsuari si no existia.  
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Figura 3.7. Operació nouProjecteUsuari(idProjecte) 

 

 

 

Primerament el controlador busca el projecte mitjançant l'identificador passat per paràmetre. Un cop 

obtingut el Projecte, es delega la assignació del projecte a l'usuari actiu (creació d'un nou ProjecteUsuari). 

El ProjecteUsuari creat, nomes s'insereix al repositori de ProjectesUsuari fragmentats per Usuari en el cas 

que no existeixi prèviament. 

 

El controlador artificial resol l'encaixada del Projecte fent servir el principi de la cistella, i  delega a traves 

de la visibilitat d'activació la responsabilitat de la creació del ProjecteUsuari al usuari actiu (baix 

acoblament). Aquest serà el creador canònic de ProjecteUsuari. La identificació del ProjecteUsuari serà la 

combinació del idProjecte i el idUsuari. 

 

Necessitarem un mètode a nivell d'interfície per comprovar que es compleixin les Pre. 

 

 

3.3.2.6 Cas d'us. Introduir una imputació física. 

 

Descripció: Introducció al sistema del temps dedicat físicament per a un projecte. 

 

Figura 3.8. Cas d’Us Nova imputació física 
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Operació: novaImpuFisica (idProjecte, datainici) 

Descripció: Inicialització d'una Imputació física per a un projecte en concret. 

 

Pre: 

 Existeix un u:Usuari actiu al sistema. 

 No existeix cap IFR:ImpuFísicaReal activa al sistema. 

 No existeix cap IFT:ImpuFísicaTeòrica activa al sistema. 

 Existeix o:Projecte al repositori ProjectesUsuari:List <Projecte> del u:Usuari amb p.idProjecte = 

idProjecte 

  

Post: 

 Existeix una IFR:ImpuFísicaReal amb IFR.datainici = datainici donada i es manté activa al 

sistema. 

 Existeix una IFT:ImpuFísicaTeòrica  amb IFT.datainici = datainici donada i es manté activa al 

sistema. 

 S'enllacen les imputacions al p:Projecte i  entre elles. 

 IFR.tempsdedicat = 0 

 IFT.tempsdedicat = 0 

 

Figura 3.9. Operació nouvaImpuFisica(idProjecte, datainici) 

 

 
 

Aquest esdeveniment de sistema s'encarrega de la creació d'una nova Imputació Física per a l'Usuari 

actiu. Primer s'obté el Projecte del repositori centralitzat per desprès passar-li al usuari actiu, i que aquest 

vagi a buscar el ProjecteUsuari corresponent al id del Projecte obtingut al reposotiri de Projectes 

fragmentat per Usuari. L'Usuari crea una  Imputació Física Real i una Imputació Física Teòrica, 

associades al projecteUsuari   obtingut. Mantenim les Imputacions Físiques Real i Teòrica actives per 

poder treballar amb elles en el ES fiImputacioFisica(). 
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El controlador artificial fa l'encaixada del Projecte (cistella), i delega al usuari actiu la responsabilitat de 

la creació de les Imputacions físiques (baix acoblament). Aquest obté del seu repositori fragmentat el 

ProjecteUsuari, i es el creador canònic de IFR i IFT.  

 

Necessitarem un mètode a nivell d'interfície per comprovar que es compleixin les Pre condicions. 

 

 

Operació: fiImputacioFisica(datafi) 

Descripció: finalització d'una Imputació física activa. 

 

Pre:  

 Existeix IFR:ImpuFísicaReal activa al sistema. 

 Existeix IFT:ImpuFísicaTeòrica activa al sistema. 

 

 

 

 

Post: 

 IFT: Imputació Física Teòrica, IFR: Imputació Física Real. 

 IFT.tempsdedicat = IFT.datafi – IFT.datainici. 

 IFR.tempsdedicat = IFR.tempsdedicat + (IFR.datafi – IFR.datainici) 

 S'enllacen les imputacions a u:Usuari.  

 p.realimputat = p.realimputat + IFR.tempsdedicat. 

 p.teoricimputat = p.teoricimputat + IFT.tempsdedicat. 

 IFT deixa de estar activa. 

 IFR deixa de estar activa. 

 

Figura 3.10. Operació fiImpuFisica(datafi) 
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En aquest diagrama podem veure com es finalitza una Imputació Física, el sistema rep la data de 

finalització d'aquesta, actualitza el temps dedicat de cada imputació (IFR, IFT) i les emmagatzema al 

repositori de Imputacions Físiques fragmentat per Usuari. Un cop fet això, el sistema actualitza el temps 

imputat físicament del ProjecteUsuari i desactiva les imputacions Físiques. 

 

Ja que tots els elements amb els que s'ha d'interactuar son visibles a traves de l'usuari actiu, el controlador 

delega la responsabilitat al Usuari, que actualitza els valors de les Imputacions Físiques i ProjecteUsuari 

actius,emmagatzemant-los i desactivant-los un cop s'han actualitzat les dades 

 

 

 

3.3.2.7 Cas d'us: Introducció d'una nova trucada 

 

Descripció: Introducció al sistema d'una Trucada amb la seva duració. 

 

Operació: novaTrucada(idNumero, data, duracio, tipus) 

Descripció: Creació i emmagatzematge d'una Trucada. 

 

Pre:  

 Existeix un u:Usuari actiu al sistema. 

 Existeix un n:Numero al sistema amb id=idNumero. 

  

Post:   

 Existeix una t:Trucada amb la data indicada, estat “no imputada”, la duració i tipus, i es crea 

l'enllaç amb u:Usuari i n:Numero.  

 Si existeix una IFR:ImpuFísicaReal activa, IFR.tempsdedicat = (IFR.tempsdedicat – t.duracio). 

 u:Usuari es manté actiu. 

 

 

Figura 3.11. Operació novaTrucada(idNumero, data, duracio, tipus) 
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Aquí podem observar com el sistema rep el missatge de crear una nova Trucada passant-li el identificador 

del numero que ha participat en la connexió telefònica, i les dades de la trucada. El sistema va a buscar el 

Numero al repositori centralitzat de Números i delega a l'Usuari actiu la responsabilitat de la creació de la 

Trucada. L'emmagatzema al repositori de Trucades fragmentat per Usuari, i actualitza la Imputació Física 

Real en el cas de que existeixi alguna activa. 

 

El controlador resol la encaixada (cistella), i delega al usuari actiu la responsabilitat de la creació de la 

Trucada. Usuari es creador canònic de Trucada, i l'identificador de la Trucada el generarà ell per el 

principi de la individualització genètica. 

 

Necessitarem un mètode a nivell d'interfície per comprovar que es compleixin les Pre condicions. 

 

 

3.3.2.8 Cas d'us: Imputar Trucada 

Descripció: Enregistrament de temps que s'ha estat parlant durant una trucada per a diferents projectes.  

 

Figura 3.12. Cas d’Us Imputar una Trucada 

 

 

 

Operació: imputarTrucada(idTrucada) 

Descripció: Inicialització de l'imputació d'una trucada. 

 

Pre: 

 Existeix un u:Usuari actiu al sistema. 

 No existeix cap t:Trucada activa al sistema. 

 Existeix t:Trucada amb id=idTrucada i amb estat “no imputada” enllaçat al u:Usuari. 

  

Post: 

 Existeix t:Trucada activa al sistema. 

 Existeix u:Usuari actiu al sistema. 

 tempsnoimputat = t.duracio 
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Figura 3.13. Operació imputarTrucada(idTrucada) 

 

 

 

Aquest diagrama ens mostra com el sistema recupera la trucada del repositori fragmentat 

TrucadesNoImputades mitjançant l'identificador passat per paràmetre, i el manté actiu per mes endavant 

anar creant les imputacions. 

 

En aquest cas la encaixada la resol el usuari actiu a traves del controlador, es una mala pràctica ja que 

violem cistella. L'usuari manté activa la Trucada a traves de la seva visibilitat d'activació. 

 

Necessitarem un mètode a nivell d'interfície per comprovar que es compleixin les Pre condicions. 

 

 

Operació: novaImpuTelf( idProjecte, tempsdedicat) 

Descripció: Introducció d'una nova Imputació Telefònica al sistema. 

 

Pre:   

 Existeix u:Usuari Actiu al sistema. 

 Existeix la t:Trucada activa amb estat “no imputada”. 

 Existeix el p:Projecte per al repositori ProjectesUsuari:List<Projecte> de l'Usuari actiu . 

 tempsnoimputat >= tempsdedicat 

  

Post:   

  

 Es crea una ImpuTelf: ImpuTelefònica i s'enllaça al p:Projecte t:Trucada i es manté activa. 

 ImpuTelf.tempsdedicat = tempsdedicat. 

 tempsnoimputat = tempsnoimputat-tempsdedicat. 
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Figura 3.14. Operació novaImpuTelf(idProj, tempsdedicat) 

 

 

Aquí el sistema crea una Imputació Telefònica per el Projecte i temps dedicat indicats per paràmetre. 

Primer el controlador obté el Projecte, i delega la responsabilitat de la creació i emmagatzematge de la 

Imputació Telefònica al Usuari actiu al sistema. Es portarà un control sobre el temps imputat, per aixi 

evitar imputar mes temps de la duració de la Trucada, restant el temps imputat en cada imputació al temps 

encara no imputat. 

 

El controlador resol la encaixada per el principi de la cistella, delegant per baix acoblament la creació de 

la Imputació al usuari actiu. Aquest serà el creador d'imputació Telefònica, i mantindrà la visibilitat 

d'activació. L'identificador l'obtindrà mitjançant individualització genètica i l'emmagatzemarà al 

repositori temporal ImpusActives. 

 

Necessitarem un mètode a nivell d'interfície per comprovar que es compleixin les Pre condicions. 

 

 

Operació: fiImputarTrucada() 

Descripció: Finalització de l’ imputació telefònica. 

 

Pre:  

 Existeix u:Usuari actiu al sistema. 

 Existeix t:Trucada activa al sistema amb estat “no imputada”. 

 t.duracio > tempsnoimputat >= 0   (almenys una imputació). 

 

Post: 

 Existeix u:Usuari actiu al sistema. 

 t:Trucada.estat  = “imputada”. 

 No existeix t.Trucada activa al sistema. 

 Per cada ImpuTelefonica activa, s’emmagatzema al repositori ImpuTelUsuari, s'actualitza el temps 

Telefònic del Projecte assignat, i deixa de estar activa. 
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Figura 3.15. Operació fiImputarTrucada() 

 

 

Aquest diagrama ens mostra com el s'encarrega de emmagatzemar la Trucada al repositori de 

TrucadesImputades, i esborrar-lo de repositori TrucadesNoImputades. Totes les imputacions creades en 

aquest Cas d'Us, rebran el missatge desactivaImpuTel(u).  

 

El controlador delega al Usuari la tasca de finalitzar la operació per baix acoblament, aquest, a mes de 

desactivar la Trucada, envia el missatge desactivaImpuTelf(u) a través de la visibilitat multi-avaluada de 

Usuari a Imputació Telefònica per a totes les imputacions actives al repositori temporal. 

Figura 3.16. Operació desactivaImpuTel(u) 

 

 
 

 

Aquest mètode s'encarrega de actualitzar el temps dedicat al ProjecteUsuari corresponent a l' Imputació 

Telefònica, amb el temps dedicat d'aquesta. L'esborra del repositori temporal ImpusActives i l'afegeix al 

repositori ImpuTelUsuari. 
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3.3.2.9 Assignar Projecte a una Empresa 

Operació: assignaProjEmpresa(idProjecte, idEmpresa) 

Descripció: Assignació d'un projecte a tots els números d'una empresa. 

 

Pre:  

 Existeix e:Empresa amb e.id = idEmpresa al sistema.   

  Existeix p:Projecte amb p.id = idProjecte al sistema. 

 

  

Post: 

 Es pre-assigna el Projecte a tots els n:Número que pertanyen a la e:Empresa. 

 

 

Figura 3.17. Operació assignarProjEmpresa(idProj, idEmpresa) 

 

 
 

Aquest mètode s'encarrega de obtenir el Projecte i Empresa indicats per paràmetre per els seus 

identificadors, i delegar a l'Usuari la assignació del Projecte a la Empresa indicada. Per a cada numero 

existent al repositori de Números fragmentat per Empresa, se li assignarà el Projecte al repositori de 

Projectes fragmentat per Números. Addx es una funció especial que afegeix el objecte només en el cas 

que no existeixi. 

 

Les encaixades de Projecte i Empresa les resol el controlador (principi de la cistella), i la delega al usuari 

per baix acoblament i alta cohesió. Empresa a la seva vegada enviarà el missatge preAssignarNumero a 

tots els números de la empresa, i cada numero afegirà el Projecte a través de la seva visibilitat multi-

avaluada cap a Projecte. 

 

Necessitarem un mètode a nivell d'interfície per comprovar que es compleixin les Pre condicions. 
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3.3.2.10 Cas d'us: Pre-assignar Projecte a un Numero 

 

Operació: nouProjAssignat(idProjecte, idNumero) 

Descripció: Assignació d'un projecte per a un numero. 

 

 

Pre: 

 Existeix n:Numero amb n.id = idNumero al sistema.  

  Existeix p:Projecte amb p.id = idProjecte al sistema. 

 

  

Post: 

 Es crea l'enllaç “pre-assignat” entre n:Numero i p:Projecte. 

 

 

Figura 3.18. Operació assignarProjecteNumero(idProjecte, idNumero) 

 

 

 

Aquest diagrama mostra la assignació d'un Projecte per a un sol Numero en concret. El controlador obté 

el Numero i el Projecte i l'Usuari insereix el Projecte al repositori de Projectes fragmentat per numero. 

 

El controlador resol les encaixades de Projecte i Numero (principi de la cistella), i delega la 

responsabilitat cap a l'usuari actiu. L'emmagatzematge del Projecte s'encarregarà el numero, passant-li el 

Projecte per paràmetre. 

 

Necessitarem un mètode a nivell d'interfície per comprovar que es compleixin les Pre condicions. 
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3.3.3 Mètodes de comprovació de les PRES 

 

 

Per poder complir les encaixades dels diferents esdeveniments de sistema, necessitarem els següents 

mètodes de comprovació de les Pre condicions. 

 

 

Operació: existeixUsuari(idUsuari): bool 

Descripció: Retorna cert si existeix algun u:Usuari al repositori centralitzat TaulaUsuaris, tal que 

u.idUsuari es igual a idUsuari. 

 

Operació: existeixUsuari(nomUsuari): bool 

Descripció: Retorna cert si existeix algun u:Usuari al repositori centralitzat TaulaUsuaris, tal que 

u.nomUsuari es igual a nomUsuari. 

 

 

Operació: existeixEmpresa(idEmpresa): bool 

Descripció: Retorna cert si existeix alguna e:Empresa al repositori centralitzat TaulaEmpreses, tal que 

e.idEmpresa es igual a idEmpresa. 

 

Operació: existeixEmpresa(nomEmpresa): bool 

Descripció: Retorna cert si existeix alguna e:Empresa al repositori centralitzat TaulaEmpreses, tal que 

e.nomEmpresa es igual a nomEmpresa. 

 

Operació: existeixNumero(idNumero): bool 

Descripció: Retorna cert si existeix alguna n:Numero al repositori fragmentat NumerosEmpresa, tal que 

n.idNumero es igual a idNumero. 

 

 

 

Operació: existeixProjecte(idProjecte): bool 

Descripció: Retorna cert si existeix alguna p:Projecte al repositori centralitzat TaulaProjectes, tal que 

p.idProjecte es igual a idProjecte. 

 

 

 

Operació: existeixProjecte(nomProjecte):bool 

Descripció: Retorna cert si existeix alguna p:Projecte al repositori centralitzat TaulaProjectes, tal que 

p.nomProjecte es igual a nomProjecte. 

 

 

Operació: existeixTrucadaNoImputada(idTrucada):bool 

Descripció: Retorna cert si existeix alguna t:Trucada al repositori fragmentat NoImputades per al usuari 

actiu, tal que t.idTrucada es igual a idTrucada. 
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3.4 Dificultats trobades 

 

3.4.1 Disseny del Cas d'Us Actualitzar Trucades Imputables 

 

 

La principal dificultat trobada per fer aquesta aplicació ha sigut la gestió de la introducció de les trucades 

a tercers. Tecnològicament, Android no pot reconèixer si una trucada a tercers s'ha penjat, això ha resultat 

un problema ja que no podríem fer la introducció d'una trucada "en viu", com fem a les imputacions 

físiques. Android tampoc  

 

La idea inicial era gestionar l'inici de la trucada i la fi d'aquesta en dos esdeveniments de sistema separats, 

però me trobat que el Listener que s'encarrega d'anar llegint el estat del telèfon no capta el moment de 

penjar una trucada en espera, nomes el moment en el que el telèfon esta totalment despenjat. Es lògic, ja 

que quan es penja una trucada a tercers, es torna a la trucada que s'havia posat en espera, el telèfon no 

arriba al estat "penjat", ja que encara te una connexió telefònica en funcionament. Trobada aquesta 

dificultat he pres la decisió de fer la càrrega de les trucades mitjançant el Provider "CallLog.Calls" que 

ens ofereix Android. D'aquesta manera Android es la que s'encarrega de gestionar el temps de les 

trucades, i les obtenim directament del Provider. 

 

El Provider CallLog gestiona les trucades d'una manera peculiar, ja que la duració d'una trucada es des de 

que s'inicia fins que finalitza, sense tenir en compte si s'intercanvia de comunicador durant la trucada. 

Fent us d'aquest sistema, no podem gestionar el temps d'una trucada en espera, però podem imposar la 

restricció de que les trucades a tercers han de ser completes (no es pot intercanviar entre trucades actives, 

anomenat swap en anglès), i així assegurar un correcte funcionament de l'aplicació. 

 

Un cop imposada aquesta restricció, ja podem gestionar la duració de les trucades en espera, de manera 

que la duració serà la duració menys el temps de les trucades a que l'hagin envaït (completes per 

restricció, el temps de les trucades a tercers no es modifica).  

 

Aquesta tasca corre a càrrec del ServeiTrucades, un servei que conté el BroadCastReceiver encarregat de 

llançar el mètode ActualitzaTrucadesImputables, que serà l'encarregat de consultar el Provider CallLog. 

Inicialment el servei nomes cridava al mètode ActualitzaTrucadesImputables quan el telèfon havia estat 

despenjat i tornat a penjar, però en el cas de les trucades fetes des de el terminal, no les rebudes, la crida a 

aquest mètode era prèvia a la inserció de la trucada en el registre telefònic d'Android. La aplicació 

reconeixia que hi havia una nova trucada per inserir però no s'afegia a la llista de trucades pendents 

d'imputar, perquè encara no existia al Provider CallLog.Calls. Això vol dir que les trucades fetes des de el 

mateix mòbil no s'inserien al sistema i el l'aplicació no arribava a llegir-les. La solució ha sigut cridar el 

mateix mètode a l'hora d'obrir el llistat de trucades pendents d'imputar, i en el cas de que no s'accedís al 

llistat de trucades pendents d'imputar, cridar-lo al finalitzar el servei. 

 

En aquest cas, l'anàlisi i el disseny d'aquest apartat ha estat supeditat per les restriccions tecnològiques 

que ens hem trobat. El disseny inicial necessitava que la tecnologia existent tingues la capacitat de 

reconèixer en tot moment quan iniciàvem, intercanviàvem i penjàvem cada trucada.  
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El disseny resultant degut a aquestes restriccions tecnològiques es el següent: 

 

Figura 3.19. Operació actualitzaTrucadesImputables 

 

 

 

 

Cas d'us: Actualitzar Trucades Imputables 

 

Operació: ActualitzarTrucadesImputables() 

Descripció: Introducció de les trucades rebudes mentre teníem el receptor de trucades activat, amb les 

duracions de les trucades correctes. 

 

Pre: 

 Existeix Usuari Actiu. 

 

  

Post: 

 S'insereixen a la base de dades les trucades rebudes durant el període que el servei de trucades 

està activat, amb la duració correcta (en el cas de que sigui una trucada posada en espera). Si no 

existeixen l'Empresa o el Numero de la Trucada als respectius repositoris, s'insereixen. 

 

 

 

Operació: GestionaTrucadesATercers(List <Trucada> trucadesImputables) 

Descripció: Modificació de les duracions de les trucades que han estat envaïdes per una multi 

conferencia. 

Pre: 

 Existeix Usuari Actiu. 

 TrucadesImputables te una mida superior a 0. 
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Post: 

 Per cada trucada de llistaImputables, si ha estat envaïda per alguna trucada a tercers, s'actualitza 

la duració de la envaïda restant-li la duració de la trucada a tercers que l'ha envaït. 

 

 

Operació: afegeixTrucadesImputables(List <Trucada> trucadesImputables) 

Descripció: Creació i introducció de les trucades imputables. 

 

Pre: 

 Existeix Usuari Actiu. 

 TrucadesImputables te una mida superior a 0. 

 

  

Post: 

 Es crida el CU novaTrucada per a cada element de la llista per inserir la trucada al repositori 

TrucadesNoImputades. 
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Capítol 4. Implementació 

4.1 Breu Explicació de l’ implementació 

 

Tot seguit explicarem breument el codi mes interessant de l'aplicació, intentant mostrar la implementació 

dels components Android mes usats com poden ser les Activities i els seus components gràfics, serveis, 

listeners, content providers, o algun mètode que hagi comportat certa dificultat. 

 

 

 

4.1.1 Activities i Components gràfics 

 

 

Activities 

 

En les Activities ,  el mètode onCreate es crida quan es crea per primer cop la activitat i el mètode 

onResume cada cop que s'entri a la pantalla. Aquí trobem la crida al mètode setContentView, que indica a 

Android que ha d'establir com a interfície gràfica d'aquesta activitat la definida per el recurs R.layout 

indicat, que es un recurs auto generat per Eclipse corresponent al especificat a l'arxiu xml de la carpeta 

res/layout. Tot seguit es mostra la declaració d’una Activity. 

 

 public class ImpuTelAppActivity extends Activity { 

  /** Cridat quan la activitat es creada per primer cop */ 

  @Override 

  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

   super.onCreate(savedInstanceState); 

   setContentView(R.layout.main);  

  } 

 } 

 

  /** Cridat quan s’accedeix a l’activitat */ 

  @Override 

  public void onResume() { 

   super.onResume(); 

   setContentView(R.layout.impufisiques); 

  } 

 } 
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Desprès de carregar la interfície, haurem de fer referència als diferents components gràfics que la 

composen per poder treballar amb ells mitjançant el mètode findViewById. Aquets elements hauran 

d'estar declarats al arxiu xml de la carpeta Layouts, com el següent exemple. 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

      android:layout_width="fill_parent" 

      android:layout_height="fill_parent" 

     android:orientation="vertical" > 

 

 <!--  Elements de ImpuTelAppActivity -->   

    <TextView 

  android:layout_width="wrap_content" 

          android:layout_height="wrap_content" 

          android:text="Usuari actiu: " /> 

 

   <EditText 

  android:id="@+id/TxtUsuariActiu" 

       android:layout_width="wrap_content" 

          android:layout_height="wrap_content" 

          android:enabled="false" 

          android:text="Cap usuari actiu" /> 

 

 <Button 

  android:id="@+id/BtnImpuFisica" 

          android:layout_width="wrap_content" 

          android:layout_height="wrap_content" 

  android:text="Imputacio fisica" /> 

 

 <ToggleButton 

          android:id="@+id/BtnActivarImpuTelf" 

  android:layout_width="wrap_content" 

  android:layout_height="wrap_content" 

          android:text="Activar Imputaciones Telefoniques" /> 

 <!-- Elements de ImpuFisiquesActivity --> 

 <ListView 

          android:id="@+id/LstImpuFisica" 

  android:layout_width="fill_parent" 

          android:layout_height="wrap_content" /> 

     <Spinner 

          android:id="@+id/CmbProjectes" 

         android:layout_width="fill_parent" 

          android:layout_height="wrap_content" /> 

</LinearLayout> 

 

 

 

TextView, EditText: 

 

Aquests components només els usarem per a mostrar informació en forma de text, i modificar el contingut 

des de l’ interfície en el cas del EditText. Els seus mètodes mes usats son setText(String text) per 

modificar el contingut i getText() per a obtenir-lo. També fem us del mètode setEnabled(boolean b) per 

habilitar o inhabilitar la modificació del seu contingut.  
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A continuació mostrem un exemple de com carreguem el nom de l'usuari actiu a la pantalla principal. 

  

 EditText  txtUsuariActiu = (EditText) findViewById(R.id.TxtUsuariActiu); 

 txtUsuariActiu.setText(controlador.getUsuariActiu().getNomUsuari()); 

  

 

Button: 

 

Button es el botó mes bàsic que podem utilitzar, i es usat per llançar diferents Casos d'Us i per cridar 

noves activities. El mètode mes usat es el setOnClickListener(), que es cridarà al prémer el botó.  

 

Un exemple seria la crida a l'Activity ImpuFisiquesActivity de l’activitat principal. 

 

 Button  btnImpuFisiques = (Button) findViewById(R.id.BtnImpuFisica); 

 btnImpuFisiques.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

   @Override 

   public void onClick(View arg0) { 

    Intent intent = new Intent(ImpuTelAppActivity.this, 

      ImpuFisiquesActivity.class); 

    startActivity(intent); 

   } 

 }); 

 

 

 

ToggleButton 

 

Aquest botó pot romandre en dos estats, s'usa per a iniciar els serveis de recepció de Trucades o 

d'Imputacions físiques. Associant el botó al component View.OnCheckedChangeListener, aquest es 

comportarà en funció de l'estat del ToggleButon, mitjançant el mètode 

setOnCheckedChangeListener(Listener). Un exemple seria el botó d’activació del servei receptor de 

trucades telefòniques, a l’activitat principal. 

 

 ToggleButton  tbtnImpuTelf = (ToggleButton)findViewById(R.id.BtnActivarImpuTelf);  

 tbtnImpuTelf.setOnCheckedChangeListener(listenerTelf); 

 OnCheckedChangeListener listenerTelf = new OnCheckedChangeListener() { 

  public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, 

    boolean isChecked) { 

   // inicia servei en funció de l'estat del botó 

   IniciaServeiTrucades(isChecked); 

  } 

 }; 

 

 

ListView 

 

 

Per carregar una llista d’opcions, necessitarem invocar el mètode setAdapter() per sumministrar les dades 

i les vistes de cada item que contindrà la llista. També serà necessari un Listener, per així, a través del 

mètode setOnItemSelectedListener(), poder saber quan s'ha seleccionat una opció, i interactuar en el cas 

necessari. (un exemple seria veure el detall de la imputació física seleccionada) 
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  ListView lstImpuFisica = (ListView) findViewById(R.id.LstImpuFisica); 

 // tenim un llistat d'Imputacions Fisiques  

 ListView lstImpuFisica = (ListView) findViewById(R.id.LstImpuFisica); 

 ArrayList<ImpuFisicaReal> LlistaImpusFisiques = new ArrayList<ImpuFisicaReal>(); 

 

 // creem un llistat de Strings amb les dades a mostrar de les imputacions 

 String[] dades = new String[LlistaImpusFisiques.size()]; 

 

 for (int i = 0; i < LlistaImpusFisiques.size(); i++) { 

  // Per cada objecte carreguem el titol que volem mostrar a la llista  

} 

 // creem un adaptador amb les dades a mostrar. 

 ArrayAdapter<String> adaptador1 = new ArrayAdapter<String>(this, 

  android.R.layout.simple_list_item_1, dades); 

   

 // carreguem les dades de l'adaptador al ListView 

 lstImpuFisica.setAdapter(adaptador1); 

 

 

Spinner: 

 

El comportament es mol semblant al de ListView, fent servir adaptadors per carregar les dades i Listeners 

per interactuar amb aquest component. 

 
  

 // tenim un llistat de Projectes  

 final ArrayList<String> arraydatosProjecte = new ArrayList<String>(); 

 LlistaProjectesSpinner = controlador.obtenirProjecteUsuari(); 

 

 // creem un llistat de Strings amb les dades a mostrar dels Projectes  

 final ArrayList<String> arrayDadesProjecte = new ArrayList<String>(); 

 for (int j = 0; j < LlistaProjectesSpinner.size(); j++) { 

  // Per cada objecte carreguem el títol que volem mostrar a la llista  

 } 

  

// creem un adaptador amb les dades a mostrar. 

 ArrayAdapter<String> adaptador = new ArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_spinner_item,  

  arrayDadesProjecte); 

 adaptador.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item); 

  

// carreguem les dades de l'adaptador al Spinner 

 Spinner  cmbProjectes = (Spinner) findViewById(R.id.CmbProjectes);  

cmbProjectes.setAdapter(adaptador); 

 cmbProjectes.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() { 

 

// aquest mètode es cridarà al seleccionar un element. 

 public void onItemSelected(AdapterView<?> parent,android.view.View v, int position, long id) { 

   lblMensaje.setText("Seleccionat: " + arraydatosProjecte.get(position)); 

  // aquí podem fer la acció que desitgem per l’element seleccionat. 

  } 

 }); 
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4.1.2 Components interns 

 

Serveis, PhoneStateListener i Notificacions 

 

Tot seguit es mostra un exemple del servei receptor de trucades de l’aplicació, d’un  Listener i de la 

creació d’una notificació. 

 

 @Override // Es crida aquest mètode al iniciar el ServeiTrucades 

 public void onCreate() { 

Context contexte = getApplicationContext(); 

  mTelephonyManager = (TelephonyManager) getSystemService(TELEPHONY_SERVICE); 

  mTelephonyManager.listen(mPhoneStateListener, 

    PhoneStateListener.LISTEN_CALL_STATE); 

 

  // Configurem la notificacio 

  int icon = Android.R.drawable.stat_sys_warning; 

  CharSequence textAvis = "ImpuTel"; 

  long hora = System.currentTimeMillis(); 

  Notification notif = new Notification(icon, textAvis, hora); 

// Configurem el text de la notificació 

CharSequence titol = "Imputant les Trucades:"; 

  CharSequence descripcio = "Trucades no imputades"; 

 

  // Configurem Intent que cridarà la Activity TrucadesNoImputadesActivity 

  Intent notIntent = new Intent(contexte, 

    TrucadesNoImputadesActivity.class); 

  PendingIntent contIntent = PendingIntent.getActivity(contexte, 0, 

    notIntent, 0); 

  notif.setLatestEventInfo(contexte, titol, descripcio, contIntent); 

  //Definim el comportament de la notidicació 

  notif.flags |= Notification.FLAG_NO_CLEAR; 

  notif.defaults |= Notification.DEFAULT_LIGHTS; 

  notif.flags |= Notification.FLAG_FOREGROUND_SERVICE; 

  // Enviar notificació 

  startForeground(NOTIF_ALERTA_IMPUTEL, notif); 

 } 

 PhoneStateListener mPhoneStateListener = new PhoneStateListener() { 

  @Override 

  public void onCallStateChanged(int state, String incomingNumber) { 

   super.onCallStateChanged(state, incomingNumber); 

 

   switch (state) { 

   case TelephonyManager.CALL_STATE_OFFHOOK: 

    despenjat = true; 

    break; 

   case TelephonyManager.CALL_STATE_IDLE: 

    if (despenjat == true) { 

     // Carreguem les trucades per tindreles enmagatzemades per 

     // si tenim cualsevol FC, les uniques trucades que es 

     // carregaran seran les sortints, aquestes o faran al tancar 

     // el servei o obrir TrucadesNoImputadesActivity 

     // TODO Crida al Cas d'Us Actualitzar Trucades Imputables 

     controlador.actualitzarTrucadesImputables(); 

    } 

    despenjat = false; 

    break;                         } };}; 



42 

 

Broadcast Receiver 

 

Aquí mostrem la declaració d’un Broadcast Receiver, creat incialment per capturar les trucades, encara 

que finalment s’ha preferit usar el servei receptor de trucades i el Content Provider en comptes d’aquest.  

 

public class ReceptorTrucades extends BroadcastReceiver { 

@Override 

public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

Bundle bundle = intent.getExtras(); 

if(null != bundle){ 

                String state = intent.getStringExtra(TelephonyManager.EXTRA_STATE); 

// aquí faríem el mateix tractament fet al PhoneStateListener  

} 

} 

 

 

Content Provider i el mètode Actualitza Trucades Imputables. 

 

Aquí mostrem com accedir a les dades del Content Provider CallLog, mitjançant el mètode  

actualitzaTrucadesImputables. 

 

 public void actualitzarTrucadesImputables() { 

 

  long datainiciservei = dataIniciServeiTelf; 

  ArrayList<Trucada> LlistatrucadesImputables = new ArrayList<Trucada>(); 

  Uri allCalls = Uri.parse("content://call_log/calls"); 

  Cursor c = myContext.getContentResolver().query(allCalls, null, null,null, null); 

 

  Trucada trucadaTrobada; 

 

  // Llegim el cursor 

  if (c.moveToLast()) { 

   do { 

    // Carreguem les dades de la trucada del cursor. 

    int cduracio, ctipus; 

    long cdata; 

    String cnumero, nomContacte; 

 

    cdata = c.getLong(c.getColumnIndex(CallLog.Calls.DATE)); 

    cduracio = c.getInt(c.getColumnIndex(CallLog.Calls.DURATION)); 

    ctipus = c.getInt(c.getColumnIndex(Calls.TYPE)); 

    // GESTIO DE EMPRESA I NUMERO PER TRUCADES DE DESCONEGUTS 

    // nom del contacte, Si no existeix l'introduirem. 

    nomContacte = c.getString(c 

      .getColumnIndex(CallLog.Calls.CACHED_NAME)); 

 

    if (nomContacte == null) { 

     nomContacte = "Desconegut"; 

    } 

 

    Empresa e = this.findEmpresa(nomContacte); 
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if (e == null) { 

     // TODO Crida al Cas d'Us Nova Empresa 

     e = this.novaEmpresa(nomContacte); 

    } 

 

    cnumero = c.getString(c.getColumnIndex(CallLog.Calls.NUMBER)); 

    Numero n = this.findNumero(cnumero); 

    if (!this.existeixNumero(cnumero)) { 

     // TODO Crida al Cas d'Us Nou Numero 

     n = this.nouNumero(cnumero, e.getIdEmpresa()); 

    } 

    // creem una Trucada nomes per carregar les dades al llistat, 

    // sense idTrucada, despres la crearem amb el constructor 

    // correcte. 

    trucadaTrobada = new Trucada(this.getUsuariActiu() 

      .getIdUsuari(), n, cdata, cduracio, ctipus); 

    // mirem si la trucada ja esta a la BD. 

    boolean esnova = usuariActiu.esNovaTrucada(trucadaTrobada); 

    boolean esimputable = this.esTrucadeImputable(trucadaTrobada, 

      datainiciservei); 

 

    if (esimputable && esnova && trucadaTrobada.getDuracio() != 0) { 

     // Afegim la trucada a la llista temporal. 

     LlistatrucadesImputables.add(trucadaTrobada); 

    } else { 

     c.moveToFirst(); 

    } 

   } 

   // cursor al seguent element 

   while (c.moveToPrevious()); 

  } 

  gestionaTrucadesATercers(LlistatrucadesImputables); 

  afegeixTrucadesImputables(LlistatrucadesImputables); 

 } 

 private boolean esTrucadeImputable(Trucada trucadaTrobada, long datainiciservei) { 

  Date inicidata = new Date(datainiciservei); 

  return inicidata.before(new Date(trucadaTrobada.getData())); 

 } 

 private void afegeixTrucadesImputables( 

   ArrayList<Trucada> LlistatrucadesImputables) { 

  Collections.reverse(LlistatrucadesImputables); 

  for (int i = 0; i < LlistatrucadesImputables.size(); i++) { 

   // TODO Crida al Cas d'Us Nova Trucada per cada Trucada nova per 

   // inserir al sistema 

   if (LlistatrucadesImputables.get(i).getDuracio() != 0) { 

 

    novaTrucada(LlistatrucadesImputables.get(i).getIdNumero(), 

      LlistatrucadesImputables.get(i).getData(), 

      LlistatrucadesImputables.get(i).getDuracio(), 

      LlistatrucadesImputables.get(i).getTipus()); 

   } 

  } 

 } 
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private void gestionaTrucadesATercers(ArrayList<Trucada> LlistatrucadesImputables) { 

  for (int i = 0; i < LlistatrucadesImputables.size(); i++) { 

   // agafem la data de la trucada 

   long callDate = LlistatrucadesImputables.get(i).getData(); 

   Date date = new Date(callDate); 

   // per a les seguents trucades de la llista temporal 

   for (int j = i + 1; j < LlistatrucadesImputables.size(); j++) { 

    // agafem la data de la altra trucada 

    long callDateNext = LlistatrucadesImputables.get(j).getData(); 

    Date dateNext = new Date(callDateNext); 

    // les comparem, si hi ha alguna trucada amb data posterior a la 

    // trucada actual, vol dir que ha sigut envaida, haurem, de 

    // modificar la duracio. 

    if (date.after(dateNext)) { 

 

     int novaduracio = LlistatrucadesImputables.get(j) 

       .getDuracio() 

       - LlistatrucadesImputables.get(i).getDuracio(); 

 

     LlistatrucadesImputables.get(j).setDuracio(novaduracio); 

    } 

   } 

  } 

 } 

4.2 Base de Dades 

 

Per gestionar les dades de l'aplicació, treballarem amb una base de dades SQLite, que contindrà tantes 

taules com repositoris hem creat en el disseny de l'aplicació. En el cas dels repositoris centralitzats, les 

taules contindran els atributs definits en el disseny i la identificació de les files es farà mitjançant les claus 

primàries.  

 

En el cas dels repositoris fragmentats, les taules contindran els atributs propis del component, mes 

l'identificador del component que el fragmenta. La clau d'aquesta taula serà composta, fragment i 

identificador dins del fragment. Així, cada fragment es una vista sobre la taula. 
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4.3 Pantalles 

 

Tot seguit es poden observar les pantalles de l'aplicació la seva relació amb les diferents crides als Casos 

d'Us. 

 

Figura 4.1. Arbre de les pantalles de l’aplicació. 

 

 

 

 

4.3.1 Pantalla Menu Inicial 

 

Aquesta es la pantalla principal de la aplicació, el primer que podem veure es l'Usuari actiu per defecte, i 

els diferents botons per navegar a traves de l'aplicació. Podrem accedir a les pantalles dels diferents 

gestors, d'agenda, de projectes i d'usuaris. També tindrem botons per veure o crear imputacions tant 

telefòniques com físiques per a l'usuari actiu, o veure un llistat de les trucades pendents d'imputar que te 

l'usuari.  

 

L'aplicació te en compte el fet de que existeixi no existeixi usuari actiu (Base de dades buida) per 

inhabilitar aquells casos d'us que requereixin d'un usuari actiu. Així,en aquest cas només es podran crear 

projectes o actualitzar l'agenda. 

 

El boto d'activació del servei de recepció de trucades telefòniques es el encarregat d'activar o desactivar el 

servei, i aquest al rebre alguna trucada o al tancar-se cridarà al Cas d'Us ActualitzarTrucadesImputables 

Mentre existeix un servei actiu, ja sigui físic o telefònic, es inhabilitarà el boto de canvi d'usuari actiu, per 

evitar errors. 
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Figura 4.2. Pantalla principal 

 

   

 

 

4.3.2 Pantalla Imputacions Físiques 

 

En aquesta pantalla es permetrà crear Imputacions físiques mitjançant la selecció del projecte i el botó 

d'activació. El boto d'activació es l'encarregat de engegar el servei d'imputacions físiques, aquest crida el 

cas d'us novaImpuFisica al activar-se i fiImpuFisica al desactivar-se. Per ajudar a assegurar les pres i 

facilitar la feina, no estarà habilitat el boto que llança el CU fins que no hi hagi un projecte seleccionat, 

d'aquesta manera impedim crear una imputació física sense projecte. El llistat de projectes mostrat es 

repositori de ProjectesUsuari, per el usuari actiu. 

 

Sota podem veure un llistat de les imputacions físiques creades per l'usuari, corresponent al repositori de 

imputacions físiques reals fragmentat per usuari. Un cop cridat el CU fiImpuFisica, refrescarem la 

pantalla per poder veure la nova imputació creada. 

 

Figura 4.3. Pantalla Imputacions físiques 
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4.3.3 Pantalla Trucades Pendents d'imputar 

 

Aquesta pantalla mostra una llista de les trucades que te un usuari pendents d'imputar, corresponent al 

repositori de trucades fragmentat per usuari NoImputades. Seleccionant la trucada que desitgem imputar, 

el boto "imputa" de mes avall crida el cas d'us imputarTrucada per a la trucada seleccionada i ens porta a 

la pantalla d'imputar trucada. 

 

Figura 4.4. Pantalla Trucades no imputades 

 

 

  
 

 

4.3.4 Pantalla Imputar Trucada 

 

En aquesta pantalla podrem crear les imputacions que desitgem per a la una trucada. Escollirem un 

projecte assignat a un usuari de la llista corresponent al repositori fragmentat de ProjectesUsuari, i 

ingressarem el temps que es desitgi imputar. La aplicació omplirà el camp del temps a imputar 

automàticament amb el temps encara no imputat de la trucada, si es la primera imputació que es vol crear 

el temps serà la duració de la trucada, però es pot modificar si es desitja crear diferents imputacions a una 

mateixa trucada. El temps dedicat s'anirà refrescant amb el temps que queda per imputar.  

 

El botó "Afegir Imputació"  cridarà el Cas d'Us NovaImpuTel, i el boto finalitzar cridarà el Cas d'us 

FiImputarTrucada, que nomes estarà actiu si s'ha creat almenys una imputació. 
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Figura 4.5. Pantalla Imputar trucada. 

 

  

 

 

4.3.5 Pantalla Gestió d'Usuaris 

 

Aquesta pantalla es la encarregada de gestionar els usuaris de l'aplicació, es poden crear nous usuaris, o 

canviar d'usuari actiu. Es mostrarà un llistat d'usuaris corresponent al repositori centralitzat d'usuaris. El 

boto “introduir” crida el cas d'us nouUsuari, si seleccionem un usuari del llistat, cridarem al cas d'us 

ActivaUsuari per l'usuari seleccionat. 

 

Figura 4.6. Pantalla Gestor d’usuaris 
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4.3.6 Pantalla Gestió de Projectes 

 

En aquesta pantalla es poden gestionar els projectes de l'aplicació. Es poden crear projectes nous, o 

assignar projectes al usuari actiu. Si premem sobre el boto acceptar, cridarem el cas d'us NouProjecte, si 

premem sobre el boto "Assignar un projecte al Usuari Actiu", anirem a la pantalla d'assignació de 

projectes. 

 

Figura 4.7. Pantalla Gestor de projectes 

 

 
 

 

4.3.7 Pantalla Assignar Projecte a Usuari actiu 

 

Aquesta pantalla mostra el llistat de Projectes del repositori centralitzat de Projectes. El boto "assignar" 

crida el cas d'us nouProjecteUsuari per el projecte seleccionat. 

 

Figura 4.8. Pantalla Assignar projecte a usuari actiu 
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4.3.8 Pantalla Gestor Agenda 

 

Aquesta pantalla es la encarregada de gestionar la agenda de la base de dades, actualitzant introduint les 

empreses i números existents a la agenda telefònica del dispositiu. El boto "sincronitza" actualitzarà la 

base de dades amb els nous registres no existents del Provider ContactsContract.Contacts. 

Mes avall podrem veure el llistat d'Empreses de la base de dades, i ell llistat de números corresponents a 

cada Empresa. Seleccionant un Projecte del llistat de Projectes de mes avall, i prement sobre el boto 

"assigna projecte a empresa" i "assigna projecte a numero", assignarem un projecte a la empresa o 

números seleccionats. Aquesta assignació farà que la aplicació carregui automàticament les dades del 

projecte assignat a l'hora d'imputar una trucada. 

Figura 4.9. Pantalla Gestor d’agenda 

 

   
 

 

 

4.3.9 Avisos de l'aplicació 

 

Aquí podem veure els diferents avisos que llança l'aplicació. Els avisos de servei en marxa nomes 

s’esborraran en el moment de parar el servei, en canvi, l'avís de que existeixen trucades pendents 

d'imputar serà només informatiu i es podrà esborrar si es desitja. Al prémer sobre aquest avís, l'aplicació 

anirà directament a la pantalla de Trucades Pendents d'Imputar. En els altres dos casos, redirigirà a la 

pantalla per desactivar el servei. 
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Figura 4.10. Pantalla d’avís. 
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Capítol 5. Planificació del Projecte 

 

Planificació temporal  

  

La planificació inicial teòrica no ha pogut seguir-se amb rigor ja que el projecte s’ha iniciat amb una 

setmana de retràs i la implementació ha portat mes problemes dels que s’ esperava. A l’hora de treballar 

amb components d' Android, un cop estudiat be els seus funcionaments, han anat sorgint problemes i 

modificacions per la experiència nul·la en programació per aquesta plataforma. S’ha intentat seguir al 

màxim la planificació establerta inicialment, però s’ha hagut de revisar tot el cicle, inclús els 

requeriments, un cop s’ha anat coneixent les virtuts i limitacions que ens ofereix Android.  

 

 

Especificació de tasques mitjançant un diagrama de Gantt 

 

 

Figura 5.1 Diagrama de Gantt teòric. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Diagrama de Gantt real. 
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Hores dedicades per cada activitat i recurs 

 

Figura 5.3 Hores dedicades al projecte teòriques 

 

 

 

 

Figura 5.1 Hores dedicades al projecte reals 
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Capítol 6. Conclusions desprès de la realització del Projecte 

6.1 Conclusions Generals 

 

La creació d'aquest projecte ha repercutit mol positivament en diferents aspectes. El primer i mes 

important l'aprenentatge del desenvolupament sota la plataforma Android, la qual crec que m’obrirà mes 

portes al mon laboral ja que al ser la plataforma mes estesa hi ha mes demanda.  

Començar un projecte des de zero aplicant diferents coneixements adquirits durant la titulació. Des de els 

coneixements sobre l'anàlisi dels requeriments i especificació i disseny de software fets a Enginyeria del 

Software, la implementació de la aplicació (Programació metòdica, Estructura de dades i algorismes), 

creació de la base de dades (Fitxers i Bases de Dades).  

El fet de que les aplicacions per a dispositius mòbils son molt mes petites que les aplicacions destinades a 

ordinadors de consum o grans servidors, fa mes fàcil la creació de projectes complerts. Aquest fet resulta 

molt interessant ja que es molt mes agraït fer un projecte des de zero que no anar fent modificacions a 

grans programes on nomes es te un coneixement parcial de la aplicació. D'aquesta manera es sent mes la 

sensació de ser el "pare" d'un programa, sentir que es una creació teva. 

Dels objectius proposats i que no s'han pogut portar a terme per falta de temps, es troba la implementació 

de la pre-assignació de Projectes a Empreses o Números d'una Empresa, i la seva auto-assignació a l'hora 

de fer imputacions telefòniques. Tampoc s'ha pogut portar a terme la automatització de les imputacions 

telefòniques, desenvolupant una pantalla de preferències on poder seleccionar quin mètode d'imputació es 

desitja.  

Tampoc s'ha pogut implementar l'exportació de la base de dades a un arxiu Excel per poder carregar les 

dades en una plantilla i poder consultar amb mes facilitat les imputacions creades. Per poder exportar la 

base de dades s'ha de crear un arxiu CSV (comma separated values), amb les dades que volem exportar. 

Aquest arxiu no serà mes que un arxiu de text amb els valors de la base de dades, separant les columnes 

per comes i les files per salts de línia. Amb aquest arxiu ja tindríem les dades de la nostra aplicació 

preparades per obrir-se des de qualsevol aplicació compatible amb arxius CSV. Per facilitar la 

interpretació d'aquestes dades, es podria crear una macros on carregues aquestes dades en una plantilla 

preparada. 

Cal destacar també el fet d'haver-me trobat amb molts errors per el fet de no tenir cap coneixement sobre 

el desenvolupament d'aplicacions Android. Això ha fet que perdés molt de temps solucionant les errades 

de novell que anava trobant-me, i ha fet que no s'hagin pogut assolir totes les metes proposades al 

començament del Projecte. Però a la finalització d'aquest, em queda la sensació que no tornaria a cometre 

aquests errors, i que podria fer la implementació d'un altre projecte amb molta mes fluïdesa i consistència. 

Per posar un exemple, l’ implementació del mètode ActualitzaTrucadesImputables, per diferents raons, 

s'ha implementat sencera tres cops, fins que es va aconseguir un coneixement mes complet de les 

possibilitats que ens oferia Android a l'hora de detectar les trucades i multi conferencies. 
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6.2 Impacte Mediambiental 

L'impacte mediambiental causat per la creació d'aquest projecte com la seva distribució es gairebé nul. 

Per la creació i presentació, l'únic a tenir en compte es el material usat (fulls de paper, CD's) i l'impacte 

que crea la utilització de les eines informàtiques per realitzar-lo. La distribució d'aquest, es faria 

mitjançant Google Play Store connectat a la xarxa d’Internet, no hi ha suport físic per a la distribució 

d'aquesta aplicació. 

 

6.3 Ampliacions 

La principal ampliació d'aquesta aplicació, seria l'estudi i implementació d'algun sistema que permetés a 

l'aplicació detectar el temps que una trucada està en espera. D'aquesta manera deixaria d'existir la 

restricció que fa que no es pugui intercanviar entre converses durant una multi conferència. Aquesta 

funció, tot i que no es mol usada per la majoria d'usuaris de dispositius mòbil, si que es mol útil per als 

usuaris al que està enfocada aquesta aplicació.  

 

Permetre veure els detalls de les imputacions, o millorar els gestors permeten suprimir usuaris, 

projectes...també faria mes completa la aplicació i ajudaria a tindre un millor manteniment de la mateixa. 

 

6.4 Annex 

 

En el meu cas he fet el projecte sobre la plataforma Mac Os X, però seguidament explicarem els diferents 

passos necessaris per configurar l'entorn de desenvolupament sota el sistema operatiu mes estès, 

Windows. Aquest son els passos a seguir per poder provar l'aplicació ImpuTelApp en el cas que no es 

tingui un dispositiu Android, o es vulgui veure el funcionament intern del l'aplicació. 

 

Pas 1 Descarrega i instal·lació de Eclipse 

 

1. Descarregar Eclipse Java IDE for Developers per Windows des de la següent pàgina 

http://www.eclipse.org/downloads/ 

2. Descomprimir el arxiu en el lloc on es vulgui instal·lar. 

3. Entrar al directori eclipse i executar eclipse.exe per llançar la aplicació. El primer cop que s'arranqui 

l'aplicació, demanarà  que s'indiqui el directori on col·locar l'espai de treball (workspace). Seleccionar la 

ruta que es desitgi, es on es guardaran els projectes. Si no es desitja que no torni a preguntar mes, premi la 

opció OK. 

 

http://www.eclipse.org/downloads/
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Pas 2 Instal·lació Android SDK 

 

Descarregar el paquet amb el SDK corresponent al sistema operatiu utilitzat a 

http://developer.android.com/sdk/index.html 

Descomprimir el fitxer en una localització adequada, mes endavant es necessitarà el nom i la ruta fins el 

directori si volem configurar el plugin ADT d'eclipse. Per poder executar els nostres desenvolupaments 

dins del SDK haurem d'instal·lar alguna de les versions Android disponibles. La aplicació ImpuTelApp 

està configurada per executar-se sense problemes  en la versió d'Android 2.2 per ser la mes estesa 

actualment. Per llançar el SDK i el gestor de emuladors Android ADV Manager haurem de prémer sobre 

Window>Android SDK and AVD Manager 

1. Dins d'Eclipse, seleccionar Install New Software, en el menú Help. Apareixerà una nova finestra. 

2. Prémer ADD a la pantalla Avalaible Software en la part superior dreta. 

3. Apareixerà una finestra, introduir la direcció: : https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/  

 

Figura 6.1 Instalació del plugin d’Android. 

 

 
 

 

http://developer.android.com/sdk/index.html
https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
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4. S'ha de selecciona i instal·lar el paquet complet Developer Tools, format per Android DDMS i Android 

Development Tools 

Figura 6.2 Selecció d’eines Android. 

 

 

 

5. El programa demanarà reiniciar-se. 

 

 

Pas 3 Configuració del plugin ADT 

 

 

Un cop reiniciat, configurar Eclipse per que accedeixi al SDK d'android ja instal·lat. Obrir el menú 

Window i seleccionar Preferences. A l'apartat Android, a SDK Location introduir la ruta on hem 

descomprimit el SDK d'Android. 
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Figura 6.3 Preferències Android 

 

 

 

 

Pas 4 Descarregar els Targets necessaris i crear dispositiu virtual 

 

 

A mes del SDK d'Android comentat al pas 2,descarregar els anomenats SDK Targets d'Android, que no 

son mes que les llibreries necessàries per desenvolupar en cada una de les versions concretes d'Android. 

Així, per desenvolupar la aplicació ImpuTelApp (Android 2.2), accedir al menu "Window/Android SDK 

and AVD Manager", i en la secció Avalaible Packages seleccionar e instal·lar tots els targets de Android 

2.2. 

 

Figura 6.4 Targets d’Android 
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Per crear un dispositiu virtual, des de la barra lateral seleccionar Virtual Devices i prémer New. 

Ingressar les dades del nou dispositiu virtual i prémer Create AVD. 

 

Figura 6.5 Creació d’un dispositiu virtual 

 

 

 

 

 

Pas 5 Importació aplicació ImpuTelApp a Eclipse i execució 

 

 

Descomprimir el codi font de la aplicació ImpuTelApp on es desitgi. 

Per Importar l'aplicació ImpuTelApp a Eclipse cal prémer al boto dret a la barra lateral esquerra del 

programa. Seleccionar Import>Existing Projects into Workspace i seleccionar el directori on em copiat el 

codi font i prémer finish per finalitzar.   

 

Seleccionar el projecte, prémer a Run>Run>New Android Aplicattion  i seleccionar el dispositiu virtual 

creat en el pas anterior. 

 

S'engegarà el dispositiu virtual i s'instal·larà l'aplicació. 
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6.5 Instal·lació SQLite DataBrowser 

 

Descarregar el arxiu des d' aquest link i descomprimir en el directori desitjat. Obrir la aplicació, i obrir el 

arxiu ImpuTelAppDB.sqlite 

 

http://sourceforge.net/projects/sqlitebrowser/files/latest/download 

 

L'arxiu ImpuTelAppDB.sqlite està allotjat en la SD interna del mòbil, es pot obrir tant el del dispositiu 

virtual mitjançant el DDMS d'eclipse, o un dispositiu real entrant al seu directori de la SD. 

 

 

 

 

http://sourceforge.net/projects/sqlitebrowser/files/latest/download
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