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Resum 
 
La idea principal d’aquest projecte és desenvolupar una aplicació per a 
dispositius mòbils sobre la plataforma de Google Android. L’objectiu de 
l’aplicació és que sigui una eina per a realitzar cens de població en entorns 
rurals. Per tal de fer-ho possible, s’ha realitzat el disseny i la implementació 
d’una estructura de classes, així com una interfície gràfica que permet a 
l’usuari introduir registres dels censos realitzats. 
  
Per tal de conèixer l’entorn de desenvolupament, s’han estudiat prèviament els 
conceptes bàsics de la plataforma Google Android i a través del SDK(Software 
Developer Kit) que ofereix s’ha comprovat el seu funcionament amb diferents 
codis d’exemple. Aquesta tecnologia ofereix una plataforma totalment lliure de 
desenvolupament d’aplicacions mòbils i un conjunt d’API’s i serveis que podem 
utilitzar en les nostres pròpies aplicacions.  
 
Un cop clars els requisits necessaris per a l’aplicació a desenvolupar, s’ha 
realitzat un disseny adequat i s’ha implementat l’aplicació en JAVA utilitzant el 
SDK en l’entorn d’Eclipse i visualitzant els resultats en l’emulador que ens 
proporciona la plataforma.   
 
Finalment s’ha aconseguit disposar d’una aplicació que permet crear registres, 
guardar les coordenades exactes del lloc on es fan a través del localitzador 
GPS i a continuació es generen gràfics estadístics dels cens de població 
segons les diferents professions introduïdes. L’aplicació també considera les 
opcions d’afegir fotografies dels llocs censats. 
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Overview 
 
The main idea of this project is to develop an application for mobile devices 
using the Google Android platform. The aim of this application is to be used as 
a tool in carrying out census of contrysides towns. To make it possible there has 
been done the design and the implementation of a structure of classes, as well 
as a graphical interface who allows the user insert the census registers. 
  
To gain knowledge of the development environment there have been studied 
the fundamental concepts of the Google Android platform and through the SDk 
(Software Developer Kit) provided there have been verified its functionality 
trying out some sample code. This technology offers a complete, open and free 
platform to get started developing new applications and a set of API’s  and 
services to use in the own applications.  
 
Once the requirements for the applications have been fixed, there have been 
done the desing and implementation of the application using the JAVA 
languange and the SDK through the software platform Eclipse. The results have 
been displayed on the emulator provided by the platform. 
  
Eventually, we get to have an application that allows to insert registers, store 
GPS location of the precise place where the register has been taken. Next, an 
statistical graph of population census is generated and ranked by the different 
occupations inserted. The application also allows the choice of adding pictures 
of the places where the registers have been taken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDEX 
 

CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ ............................. ................................................ 6 

1.1. Raó i oportunitat del projecte..................... ............................................. 6 

1.2. Objectius del projecte............................. ................................................. 7 

CAPÍTOL 2. INTRODUCCIÓ A LA PLATAFORMA ANDROID ..... ................... 8 

2.1. Aplicacions per a dispositius mòbils ............... ...................................... 8 

2.2. Què és Google Android? ............................. ............................................ 9 

2.3. Avantatges de Google Android....................... ........................................ 9 

2.4. Arquitectura d’Android ............................. ............................................. 10 
2.4.1. Aplicacions............................................................................................................ 10 
2.4.2. Application Framework ......................................................................................... 10 
2.4.3. Llibreries ............................................................................................................... 11 
2.4.4. Runtime d’Android ................................................................................................ 12 
2.4.5. Kernel linux ........................................................................................................... 12 

2.5. Característiques principals ........................ ........................................... 12 

2.6. Eines de desenvolupament ........................... ........................................ 13 
2.6.1. Android Developement Tools(ADT) plugin per a Eclipse IDE.............................. 13 
2.6.2. Emulador d’Android .............................................................................................. 13 
2.6.3. Android Debug Bridge (adb)................................................................................. 14 
2.6.4. Dalvik Debug Monitor Service (DDMS) ................................................................ 15 

2.7. Requeriments dels dispositius ...................... ....................................... 15 

CAPÍTOL 3. ESTRUCTURA D’UNA APLICACIÓ EN LA PLATAFO RMA 
ANDROID......................................................................................................... 16 

3.1. Cicle de vida d’una aplicació Android.............. .................................... 16 

3.2. Blocs d’una aplicació.............................. ............................................... 18 
3.2.1. Activitats ............................................................................................................... 18 
3.2.2. Intent i Intent Filters .............................................................................................. 22 
3.2.3. Intent Receiver ..................................................................................................... 23 
3.2.4. Service.................................................................................................................. 24 
3.2.5. Content Provider................................................................................................... 24 

3.3. Declaració dels components......................... ........................................ 24 

CAPÍTOL 4. EXEMPLES DE FUNCIONALITATS EN LA PLATAFO RMA 
ANDROID......................................................................................................... 27 

4.1. Disseny de la pantalla en XML ...................... ........................................ 27 



Introducció  5 

4.2. Donar funcionalitat a un botó...................... .......................................... 28 

4.3. Creació d’un menú desplegable ...................... ..................................... 29 

4.4. Ús de base de dades SQLite ......................... ........................................ 31 

4.5. Creació de gràfics ................................. ................................................. 31 

4.6. Simulació d’una senyal GPS ......................... ........................................ 34 

4.7. Ús de l’API Google Maps ............................ ........................................... 34 

CAPÍTOL 5. DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE L’APLICACIÓ .. .................... 37 

5.1. Descripció de l’aplicació .......................... ............................................. 37 

5.2. Estructura dels fitxers ............................ ............................................... 37 

5.3 Diagrama de casos d’ús ............................. ........................................... 39 

5.4. Descripció de les activitats i interfícies gràfique s de l’aplicació ....... 39  
5.4.1. Activitat principal................................................................................................... 39 
5.4.2. Activitat d’entrada de dades ................................................................................. 40 
5.4.3. Classe base de dades .......................................................................................... 41 
5.4.4. Activitat per afegir professions ............................................................................. 42 
5.4.5. Activitat de tractament de dades .......................................................................... 43 
5.4.6. Activitat per afegir una fotografia.......................................................................... 44 

5.5. Diagrama de transició de pantalles ................. ..................................... 45 

CAPÍTOL 6. CONCLUSIONS ............................. ............................................. 46 

6.1. Objectius assolits................................. .................................................. 46 

6.2. Millores........................................... ......................................................... 47 

6.3. Ampliacions futures................................ ............................................... 47 

6.4. Futur d’Android .................................... .................................................. 47 

6.5. Conclusions personals.............................. ............................................ 48 

6.6. Impacte Ambiental .................................. ............................................... 49 

CAPÍTOL 7. BIBLIOGRAFIA............................ ............................................... 50 
 

 
 
 
 
  
 



CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest primer capítol s’exposen quines han estat les raons i motivacions per 
a dur a terme el projecte, així com els objectius principals per assolir durant 
desenvolupament d’aquest treball.  
 
Al segon capítol es fa una primera introducció de l’entorn en el que es planteja 
el projecte, la plataforma Google Android. Aquesta part permet una millor 
comprensió de la totalitat del projecte. 
 
Al tercer capítol s’entra en més detall sobre el funcionament concret d’una 
aplicació desenvolupada amb aquesta tecnologia. Es fa  una descripció general 
del seu funcionament i a continuació s’expliquen els principals blocs amb què 
està basada. 
 
A continuació, en el quart capítol, trobem un seguit d’exemples sobre les 
possibles funcionalitats que es troben a Android. Aquí s’intenta veure a través 
d’exemples pràctics algunes de les possibilitats que ofereix la plataforma. 
 
El disseny i implementació es troba al cinquè capítol, on es descriu pròpiament 
quina és l’aplicació creada i a continuació s’expliquen les activitats i es mostren 
les interfícies gràfiques per a permetre a l’usuari utilitzar l’aplicació. Per poder 
veure gràficament l’ús de l’aplicació també hi ha un diagrama de casos d’ús i de 
transició de pantalles. 
 
En el sisè capítiol es fa el balanç de conclusions finals, on s’avaluen els 
resultats obtinguts respecte els objectius, les millores o possibles ampliacions 
futures i les conclusions personals en finalitzar aquest projecte.  
 
 

1.1. Raó i oportunitat del projecte 
 
A finals del 2007, i amb una gran expectació Google juntament amb la Open 
Handset Alliance, un grup de més de 30 companyies de mòbils, va llançar al 
mercat, la primera plataforma oberta i lliure per a aplicacions mòbils, Android. 
 
Per facilitar als possibles programadors el desenvolupament de les primeres 
aplicacions utilitzant aquesta plataforma, Google, ofereix l’ Android Software 
Development Kit. Així, a la web trobem totes les facilitats per a començar a 
programar aplicacions d’Android, ja que a part del software necessari, hi podem 
trobar descripcions de les classes i exemples de codi. 
 
Considerant el mercat present en aquest sector, Google planteja un gran canvi. 
El fet d’oferir un projecte amb codi obert representa grans avantatges, ja que 
ofereix més oportunitats i a la llarga els resultats en les aplicacions resulta de 
més qualitat. 
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Així, Google pretén fer arribar als dispositius mòbils totes les possibilitats que 
ofereix la web i aprofitant el seu gran posicionament en aquest àmbit és una 
gran oportunitat per arribar a més usuaris. 
 
Per aquest motiu doncs es proposa aquest projecte, ja que es tracta d’una 
oportunitat per provar a la pràctica la utilitat i els resultats que pot oferir aquesta 
plataforma. 
 
 

1.2. Objectius del projecte  
 
L’objectiu principal d’aquest projecte consisteix en aprendre el comportament 
de la plataforma Android. D’aquesta manera, es pretén desenvolupar una petita 
aplicació per comprovar el funcionament d’aquesta tecnologia. Per tal 
d’aconseguir-ho, s’han proposat sèrie d’objectius. 
 
El primer objectiu a assolir és el d’aprofundir en el coneixement de la 
plataforma i així disposar d’una visió més clara de les possibilitats que ens 
ofereix. 
 
El segon objectiu es tracta d’un estudi concret del llenguatge de programació a 
utilitzar, Java, ja que no s’havia tractat prèviament i és bàsic per a començar el 
disseny i desenvolupament de la pròpia aplicació. 
 
El següent objectiu consisteix realitzar un seguit de proves amb algunes 
aplicacions i codis d’exemple per tal d’observar el seu comportament i 
comprovar la funcionalitat estudiada anteriorment. Amb aquestes proves el que 
es pretén és obtenir coneixements més específics de com treballa una 
aplicació. 
 
 
A partir d’aquí, l’objectiu final és dissenyar i desenvolupar l’aplicació proposada 
utilitzant tots els coneixements prèviament assolits. 
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CAPÍTOL 2. INTRODUCCIÓ A LA PLATAFORMA 
ANDROID 

 

2.1. Aplicacions per a dispositius mòbils 
 
En els últims anys s’han produït grans millores en les capacitats dels terminals 
mòbils, amb un gran augment de la potència i la velocitat de connexió a Internet 
dels dispositius. Això ha fet que el software habitual present als ordinadors es 
transformés per a adaptar-se als telèfons mòbils i PDA’s.  
 
Així, actualment ja existeixen versions reduïdes de les aplicacions més 
utilitzades en els ordinadors personals, tot i que per suportar aquest software 
els terminals necessiten un sistema operatiu que permeti instal·lar-lo, cosa que 
de moment només permeten els telèfons mòbils de gamma alta com els 
smartphones o les PDA’s, que davant la gran majoria de terminals habituals 
continuen essent minoritaris. 
 
Principalment existeixen cinc sistemes operatius per a dispositius mòbils en el 
mercat actual:       
 
• Symbian que va ser producte de la unió de diverses empreses de telefonia 

mòbil, com ara Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Siemens, Fujitsu, LG, 
Motorola, Mitsubishi Electric, Panasonic, Sharp, etc. 

 
• Microsoft per altra banda va desenvolupar el Windows Mobile, que està 

suportat per els dispositius coneguts com Pocket PC i també per 
smartphones. Ha estat dissenyat per a ser similar a les versions d’escritori 
de Windows. 

 
• Palm amb el sistema Palm OS ha estat també un dels grans fabricants de 

software per a PDA i telèfons mòbils tot i que últimament ha perdut poder de 
mercat. 

 
• Linux també ha estat adaptat per utilitzar-se en dispositius mòbils en 

diverses iniciatives com ara el Greenphone (és el que més s’aproxima a 
Android ja que disposa d’un sistema operatiu complert que permet al 
programador desenvolupar aplicacions). 

 
• També Java ha adaptat la seva tecnologia per a mòbils amb Java 2 Edición 

Micro(J2ME) tot i que els usuaris no es poden descarregar aquest 
llenguatge i instal·lar-lo directament pel seu compte, sinó que ha d’haver 
estat instal·lat pel fabricant. 
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2.2. Què és Google Android? 
 
Android és un software dissenyat específicament  per a aplicacions mòbils que 
ha llançat al mercat Google juntament amb la Open Handset Alliance(NVIDIA, 
Intel, Texas Instruments, Motorota, Samsung, LG, Telefonica, etc.).  
 
El principal avantatge que ofereix i que el distingeix dels sistemes actualment al 
mercat és que és una plataforma totalment lliure tant per als fabricants de 
dispositius mòbils com per als desenvolupadors d’aplicacions. Aquesta 
plataforma ofereix un kit de desenvolupament per als programadors i el 
software inclou un sistema operatiu, middleware i aplicacions clau. Ens 
proporciona també les eines i API’s necessaris per a començar a desenvolupar 
aplicacions en la plataforma d’Android utilitzant el llenguatge de programació 
JAVA.  
 
Està previst que en la segona meitat del 2008 comencin a comercialitzar-se 
telèfons mòbils i serveis utilitzant la plataforma d’Android. 
 
 

2.3. Avantatges de Google Android 
 

• Plataforma oberta 
 
Google Android s’ha creat per ser una plataforma totalment oberta. Per 
exemple, una aplicació pot utilitzar qualsevol de les funcionalitats bàsiques del 
telèfon mòbil, com fer trucades, enviar missatges o utilitzar la càmera, cosa que 
permet als desenvolupadors crear aplicacions molt més riques en continguts. 

 

• Totes les aplicacions es creen de la mateixa forma 
 
Android no diferencia entre les aplicacions bàsiques del telèfon i les aplicacions 
creades per qualsevol programador. Totes poden ser construïdes per tenir el 
mateix accés a les capacitats del telèfon i poder oferir a l’usuari un ampli ventall 
d’aplicacions i serveis. Amb els dispositius que suportin la plataforma d’Android, 
els usuaris podran personalitzar totalment el seu telèfon i adequar-lo als seus 
propis interessos. 

 

• Elimina els límits de les aplicacions 
 
Android elimina els límits per a crear aplicacions noves i innovadores. Així, un 
desenvolupador pot combinar informació de la web amb les dades 
emmagatzemades al telèfon per oferir més serveis a l’usuari. Per exemple, 
dóna la oportunitat de crear un aplicació on l’usuari pot localitzar els seus amics 
i rebre una alerta quan es trobin a prop, donant l’oportunitat de comunicar-se 
d’una manera còmoda i ràpida. 
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• Ràpid i fàcil desenvolupament d’aplicacions 
 
Android proporciona accés a una gran gamma de llibreries i eines que es 
poden utilitzar per crear aplicacions més riques en contingut.  
 

2.4. Arquitectura d’Android 
 
L’esquema següent ens mostra els principals components del sistema operatiu 
en què es basa Android : 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Arquitectura d’Android 
 
 
Com es pot veure a la figura anterior podem dividir l’arquitectura d’Android en 
cinc parts descrites a continuació. 
 
 

2.4.1. Aplicacions 
 
El nivell superior està format per un grup d’ aplicacions base ja incorporades al 
dispositiu, com un client d’e-mail, programa de SMS, calendari, mapes, 
navegador, contactes i altres. Totes aquestes aplicacions estan escrites en 
llenguatge de programació JAVA i podem tenim accés a tot el contingut de baix 
nivell a través de les API’s proporcionades. 
 
 

2.4.2. Application Framework 
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En el següent nivell tenim l’Application Framework que es tracta d’un marc de 
treball per a aplicacions que conté molts mòduls per al consum de les nostres 
pròpies aplicacions. 
 
L’Application Framework és l’encarregat de gestionar els recursos i 
components d’Android, ja que el disseny de l’arquitectura de l’aplicació està 
pensat per a simplificar la reutilització dels components. Així, qualsevol 
aplicació  pot publicar les seves capacitats i a continuació, qualsevol altra 
aplicació pot fer ús d’aquestes capacitats (subjecte a les normes de seguretat 
imposades pel framework). Aquest mateix mecanisme permet que l’usuari 
pugui substituir els components. 
 
Els desenvolupadors tenen ple accés a les mateixes API’s del framework (marc 
de treball) utilitzat per les aplicacions base. 
 
Totes les aplicacions consten d’un conjunt de serveis i sistemes on s’inclouen 
els següents: 
 

- Un ric i extensible conjunt de Views, classe que permet crear la UI( 
interfície d’usuari) i que pot ser utilitzat per construir una aplicació, 
com ara llistes, taules, quadres de text, botons i fins i tot un 
navegador web incorporat. 

 
- Content Providers que permeten a les aplicacions tenir accés a les 

dades d’altres aplicacions (com ara dels contactes) o compartir les 
seves pròpies dades. 

 
- Un Resource Manager, que dóna accés a als recursos  sense codi 

com ara strings localitzats, gràfics i arxius d’organització(layout files). 
 

- Un Notification Manager que permet que totes les aplicacions puguin 
llançar alertes comunes a la barra d’estatus. 

 
- Un Activity Manager que gestiona el cicle de vida de les aplicacions i 

proveeix un navegador comú backstack. 
 

 

2.4.3. Llibreries 
 
Al següent nivell, Android inclou un conjunt de llibreries utilitzades per diversos 
components del sistema Android. Els desenvolupadors tenen accés a aquestes 
capacitats a través del framework d’aplicacions d’Android. Les llibreries 
ofereixen una funcionalitat bàsica al subsistema com ara SQLite (una base de 
dades integrada amb suport per a SQL), OpenGL ES (gràfics avançats en 3D), 
SSL (xifrat de dades), CODECs de medis (àudio, vídeo), etc. 
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2.4.4. Runtime d’Android 
 
Android inclou un conjunt de llibreries base (Core Libraries) que proveeixen la 
major part de les funcionalitats disponibles a les llibreries base del llenguatge 
de programació de Java. 
 
D’altra banda, compartint tota la infraestructura veiem la Màquina Virtual Dalvik, 
que és on s’executen les aplicacions creades.  
 
Dalvik ha estat pensat per tal que un dispositiu pugui posar en funcionament 
múltiples màquines virtuals (VMs) eficientment. El Dalvik VM executa arxius en 
el format executable de Dalvix (.dex) el qual està optimitzat per una mínima 
empremta a la memòria, està basat en registres i executa classes compilades 
amb un compilador de llenguatge Java que prèviament han estat transformades 
al format .dex amb l’eina dx que inclou. 

 
 

2.4.5. Kernel linux 
 
A l’últim nivell tenim el nucli d’Android que depèn de la versió Kernel 2.6 de 
Linux per als serveis del sistema base com ara la seguretat, la gestió de la 
memòria, gestió de processos, stack de xarxa i la implementació de drivers.  
 
 

2.5. Característiques principals 
 
Aquestes són les principals característiques que defineixen la plataforma 
d’Android: 
 

- Application Framework. Marc de treball per a aplicacions que permet 
la reutilització i el reemplaçament dels components. 

 
- Dalvik, màquina virtual optimitzada per a dispositius mòbils. 

 
- Navegador integrat, basat en el motor open source Webkit. 

 
- Gràfics optimitzats, amb una llibreria de gràfics 2D, gràfics 3D, basat 

en la especificació OpenGL ES 1.0 SQLite per a l’emmagatzematge 
de dades estructurades. 

 
- Suport per a medis amb formats comuns d’àudio, vídeo i imatges 

planes  (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF). 
 

- Telefonia GSM (depenent del hardware). 
 

- Bluetooth, EDGE, 3G i Wifi (depenent del hardware). 
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- Càmera, GPS, brúixola i acceleròmetre (depenent del hardware). 

 
- Entorn ric de desenvolupament , incloent un emulador de dispositiu, 

eines per debugar, perfils de memòria i funcionament i un plugin per l’ 
Eclipse IDE. 

 
 

2.6. Eines de desenvolupament 
 

2.6.1. Android Developement Tools(ADT) plugin per a  Eclipse IDE 
 
Per desenvolupar les aplicacions d’Android treballem sobre l’entorn d’Eclipse 
IDE. Així, el plugin d’eines de desenvolupament d’Android (ADT) afegeix noves 
funcionalitats a la plataforma d’Eclipse, que permeten crear i debugar més fàcil 
i ràpidament els projectes d’Android.  
 
El plugin ADT ens ofereix diversos avantatges: 
 

• Ens dóna accés a altres eines d’Android dins de l’Eclipse. Per exemple, 
ens permet l’accés a les moltes capacitats de l’eina DDMS (Dalvik Debug 
Monitor Service) que permet controlar els processos en l’emulador o 
dispositiu mòbil i fa d’assistent per a debugar. 

 
• Conté un New Project Wizard, que facilita la creació i definició dels arxius 

bàsics necessaris en una nova aplicació d’Android.  
 
• Automatitza i simplifica el procés de construcció d’una aplicació 

d’Android.  
 
• Proporciona un editor de codi d’Android que ens ajuda a escriure un 

document XML vàlid tant per als arxius “manifest” i “resource”. 
 
 

2.6.2. Emulador d’Android 
 
El software de desenvolupament d’Android inclou un emulador de dispositiu 
mòbil, un dispositiu virtual que s’executa a l’ordinador. Aquest emulador permet 
desenvolupar i provar les aplicacions d’Android sense la necessitat d’utilitzar un 
dispositiu real.  
 
L’emulador simula totes les funcions i comportaments típics d’un dispositiu 
mòbil, exceptuant que no pot rebre ni fer trucades. Tal com es mostra a la 
figura 2.2 també ens proporciona una pantalla on mostra la nostra aplicació 
(juntament amb les altres aplicacions que s’estiguin executant) i conté una 
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varietat de tecles per navegar i controlar que pots utilitzar o bé amb el mouse o 
amb el teclat per tal de generar esdeveniments a l’hora de provar l’aplicació. 
 
Per tal de facilitar el procés de prova d’una aplicació, l’emulador permet que la 
pròpia aplicació utilitzi els serveis que ofereix la plataforma d’Android per a 
cridar altres aplicacions, com ara accedir a la xarxa, reproduir àudio i vídeo, 
guardar informació, notificar l’usuari i mostrar gràfics i temes. 
 
També inclou una gran varietat de capacitats per a debugar, com una consola 
des d’on pots registrar la sortida del kernel, simular interrupcions de les 
aplicacions(com si arribés un SMS o una trucada) i simular les sortides en el 
canal d’informació. 
 
 

 
 

Fig. 2.2 Emulador d’Android 
 
 
 

2.6.3. Android Debug Bridge (adb) 
 
L’eina adb permet a l’usuari gestionar l’estat de l’emulador o dispositiu. 
 
Per exemple permet instal·lar les pròpies aplicacions, arxius .apk directament a 
l’emulador o dispositiu, copiar o exportar fitxers i consultar i gestionar les bases 
de dades creades a l’aplicació a través de la consola.  
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2.6.4. Dalvik Debug Monitor Service (DDMS) 
 
Aquesta eina està integrada en la màquina virtual Dalvik i permet controlar els 
processos en l’emulador o dispositiu i ajuda a l’hora de debugar. Et permet 
aturar processos, seleccionar  quins vols debugar, fer captures de pantalla 
entre d’altres utilitats.  
 
Aquesta utilitat es troba dins l’SDK d’Android i hem d’accedir-hi a través de 
consola. 
 
 

2.7. Requeriments dels dispositius  
 
Tenint en compte que Android és una plataforma oberta de telefonia mòbil, 
tothom pot programar qualsevol dispositiu que executi Android OS. No es 
requereix que el dispositiu mòbil hagi d’incloure cap software de Google ni 
estar-hi associat. Tot i així, hi ha l’opció de contractar un conjunt d’aplicacions 
opcionals que ofereix Google i que proporcionen accés a serveis de Google.  
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CAPÍTOL 3. ESTRUCTURA D’UNA APLICACIÓ EN LA 
PLATAFORMA ANDROID 
 

3.1. Cicle de vida d’una aplicació Android 
 
En la majoria dels casos, cada aplicació d’Android funciona pel seu propi 
procés de Linux. Aquest procés és creat per l’aplicació quan alguna part del 
seu codi necessita posar-se en funcionament, i es manté en funcionament fins 
que no es necessiti o el sistema reclami la part que utilitza de memòria per a 
altres aplicacions. 
 
Una característica no habitual i important d’Android és que el temps de vida 
d’un procés d’una aplicació no està controlat directament per la mateixa 
aplicació. En lloc d’això, està determinat pel sistema a través d’una combinació 
de les parts de l’aplicació que el sistema sap que estan en funcionament, la 
importància que tinguin per a l’usuari i la quantitat de memòria total que estigui 
disponible en el sistema. 
 
És molt important tenir en compte com els diferents components d’una aplicació 
(en particular Activity, Service i IntentReceiver) afecten sobre el temps de vida 
del procés d’una aplicació. Si no s’utilitzen correctament aquests components 
pot resultar que el sistema elimini el procés d’una aplicació mentre estigui fent 
una tasca important. 

 
 
 

Fig. 3.1  Cicle de vida d’una aplicació 
 
 
 

Memòria necessària S’accedeix a l’activitat 

Activitat onResume() 

Activitat onPause() 

Servei StartService() 
(no visible) 

Activitat onStop() 

Procés sense Activitat 
(buit) 

Procés eliminat Activitat torna en 
primer pla 
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Per a determinar quins processos han de ser eliminats quan hi ha poca 
memòria, Android els posa en una jerarquia d’importància basada en el 
funcionament de components i el seu estat. Aquests es poden veure 
representats en la figura anterior i són per ordre d’importància, els següents: 
 

1- Foreground process (Activitat onResume() a la figura 3.1) és un procés 
que conté una Activitat a la superfície de la pantalla, amb la qual l’usuari 
està interactuant (quan s’ha cridat el mètode “onResume()” o bé un 
IntentReceiver). Dins d’Android hi ha d’haver pocs processos dins 
d’aquesta categoria i només són eliminats com a últim recurs en cas que 
la memòria fos tan baixa que ni aquests processos poguessin continuar 
en funcionament. 

 
2- Visible process (Activitat onPause() a la figura 3.1) és un procés que 

conté una Activitat que està visible en pantalla però no en primer pla 
(quan s’ha cridat el mètode “onPause()”). Aquest tipus de procés es 
considera molt important i no serà eliminat si no és per a poder mantenir 
tots els processos de primer pla en funcionament. 

 
3- Service process (Servei StartService() a la figura 3.1) és un procés que 

conté un Service inicialitzat amb el mètode “startService()”. Encara que 
aquests processos no són directament visibles per a l’usuari, 
generalment realitzen tasques molt importants per a l’usuari com 
mantenir una connexió amb un servidor o bé reproduir un arxiu de 
música, per tant el sistema també intentarà mantenir-los actius sinó és 
estrictament necessari per al funcionament dels processos anteriors. 

 
4- Background process (Activitat onOnStop() a la figura 3.1) és un procés 

que conté una Activitat que no és actualment visible per l’usuari(s’ha 
cridat el mètode “onStop()”). Quan s’elimina un d’aquests processos no 
hi ha un impacte directe en l’experiència de l’usuari. Així, el sistema pot 
reclamar en qualsevol moment la memòria que utilitza un procés de fons 
per entregar-la a qualsevol dels processos anteriors. Com que 
generalment hi ha molts processos d’aquest tipus en funcionament, el 
sistema manté una llista per tal que l’últim procés vist per a l’usuari sigui 
l’últim en ser eliminat. 

 
5- Empty process (Procés sense activitat a la figura 3.1) és un procés que 

no conté a cap component d’una aplicació actiu. La única raó per a 
mantenir un procés d’aquest tipus és per a tenir un “caché” que permeti 
millorar el temps d’activació el pròxim cop que un component de 
l’aplicació es posi en funcionament. Així, el sistema elimina aquests 
processos amb freqüència per a mantenir un balanç entre els recursos 
de “caché” utilitzats per aquests processos i els que utilitza el kernel del 
sistema. 

 
 

Quan es decideix com classificar un procés, el sistema agafa el nivell més 
important de tots els components actius en aquell moment en el procés,  i tal 
com es representa a la figura 3.1,  
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3.2. Blocs d’una aplicació  
 
En general, una aplicació d’Android es construeix en base a quatre blocs 
principals: 
 

- Activity 
- Intent Receiver 
- Service 
- Content Provider 

 
No és necessari utilitzar els quatre blocs, només els que s’adeqüin a l’aplicació 
dissenyada.  

 

3.2.1. Activitats 
 
Una Activitat es pot definir com una classe que implementa una part de codi 
que fa alguna funció. Generalment es una pantalla dins d’una aplicació, és a 
dir, s’utilitza per a definir qualsevol interfície gràfica amb l’usuari.  
Precisament perquè formen la part visual d’una aplicació, les Activitats són les 
més comunes dins dels quatre blocs de construcció d’Android. 
 
Una Activitat és normalment una pantalla simple en una aplicació. Cada 
Activitat està implementada com una classe simple que estén la classe base de 
l’Activitat. La majoria d’aplicacions estan formades per múltiples pantalles i 
cadascuna d’aquestes estarà implementada com una Activitat diferent. Canviar 
d’una pantalla a una altra és a la pràctica com començar una nova Activitat. 
 
Quan s’obre una nova pantalla, l’anterior és pausada i guardada en un history 
stack i així, després l’usuari pot navegar enrere a les pantalles obertes 
prèviament. 
 
Com es pot veure en següent figura, una Activitat es defineix en el fitxer 
activitat.java dins la carpeta src(source), en l’exemple del bloc de notes veiem 
que hi ha dos activitats Notepadv3.java(activitat principal) i 
NoteEdit.java(subactivitat cridada quan s’edita una nota). L’arxiu R.java és 
autogenerat pel programa i conté un índex dels recursos del projecte. 
DBHelper.java és la classe que defineix la base de dades. 
 
La carpeta res (resources) conté els recursos utilitzats, com poden ser dibuixos 
dins de drawable, les pantalles que definim dins de layout(format xml) i els 
strings utilitzats dins de values(format xml). Finalment hi ha l’arxiu 
AndroidManifest.xml explicat anteriorment. 
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Figura 3.2  Aplicació d’exemple : Bloc de notes 

 

3.2.1.1 Cicle de vida d’una activitat 

 
Dins del sistema les Activitats estan administrades com una pila d’Activitats 
(Activity stack).Quan s’inicia una nova Activitat se situa a la part superior de la 
pila i es converteix en l’Activitat en funcionament (running Activity). L’Activitat 
anterior es manté per sota en la pila i no es torna a mostrar en primer pla fins 
que la nova Activitat finalitza. 
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Fig. 3.3  Cicle de vida d’una Activitat 

 
 
Una Activitat té principalment quatre estats, que es poden veure a la figura 
anterior(encerclats i amb color): 
 

• Activity starts : Quan una Activitat està en primer pla de la pantalla (part 
superior de la pila) és activa o en funcionament. 

 
• Activity is running : Quan una Activitat ha deixat de ser el centre però 

encara és visible ( per exemple si està minimitzada o és transparent) és 
pausada. Una Activitat pausada és totalment viva (manté el seu estat i 
informació i continua adjunta al window manager) però pot ser eliminada 
pel sistema en situacions on la memòria sigui necessària. 

 
• Activity is shut down : Quan una Activitat és completament tapada per 

una altre activitat, aquesta es para. Encara manté l’estat i la informació, 
tot i que ja no és visible per a l’usuari i s’amaga la pantalla de l’Activitat. 
Serà eliminada sovint pel sistema quan es necessiti memòria a qualsevol 
altre procés. 

 
• Process is killed : Quan una Activitat és pausada o parada, el sistema 

pot treure-la de la memòria demanant que es finalitzi o bé eliminant els 
seus processos actius. Quan es torna a mostrar a l’usuari cal que es 
torni a inicialitzar i a establir al seu estat anterior. 
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El diagrama següent ens mostra la trajectòria dels estats d’una activitat Les 
caselles rectangulars representen callback mètodes que es poden implementar 
per posar en funcionament operacions quan l’Activitat es mou entre estats. Les 
caselles ovalades representen els estats en què es pot trobar una activitat. 

 
Hi ha tres bucles clau per controlar una Activitat:  

 

• El temps de vida complet d’una Activitat es limita entre la primera crida a 
onCreate(Bundle) fins a una crida final a onDestroy(). Una Activitat fa 
tota la instal·lació global d’estat quan es crida onCreate() i es desfà de 
tots els recursos restants amb la crida a onDestroy(). 

 
• El temps de vida visible d’una Activitat és limitada entre una crida a 

onStart() i la corresponent onStop(). Durant aquest temps l’usuari pot 
veure-la a la pantalla, encara que no hi estigui interactuant. Entre 
aquests dos mètodes es poden mantenir els recursos necessaris per 
mostrar l’Activitat. Els mètodes onStart() i onStop() es poden cridar 
diverses vegades, tantes com l’Activitat sigui mostrada i amagada a 
l’usuari.  

 
• El temps de vida en primer pla d’una Activitat es limita entre la crida a 

onResume() fins a la corresponent crida a onPause(). Durant aquest 
temps l’Activitat està davant totes les altres i interactuant amb l’usuari. 
Una Activitat canvia freqüentment entre els estats de resume i pause, 
així, el codi d’aquests mètodes ha de ser lleuger. 

 
Com a exemple, en la figura 3.4 podem veure que en la subactivitat 
NoteEdit.java, cal controlar el cicle de vida ja que volem guardar l’estat (hem de 
conservar la informació que l’usuari hagi introduït)en el cas que s’iniciï una 
nova activitat (per exemple que es produeixi una trucada). Així, cal definir els 
mètodes onFreeze(), onPause() i onResume(). 
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Figura 3.4  Classe NoteEdit 

 
 

3.2.2. Intent i Intent Filters 
 
Un Intent es defineix com a una petició a l’aplicació per tal que es realitzi una 
acció concreta. 
 
Un Intent descriu el que una aplicació vol que es faci. Les dues parts més 
importants de l’estructura d’un Intent són l’acció i la informació a tractar. Els 
valors típics per a l’acció són MAIN (la part principal de l’activitat), VIEW,PICK, 
EDIT,etc. La informació és expressada com un URI (Identificador Uniforme d’un 
Recurs). Per exemple, per veure la informació de contacte d’una persona has 
de crear un Intent amb l’acció de VIEW i la informació relativa a la URI que 
representa aquella persona. Android també utilitza aquesta classe per a canviar 
de pantalla. 
 
Hi ha una classe relacionada anomenada Intent Filter. Sabent que un Intent és 
efectivament una petició per fer alguna cosa, un Intent Filter és una descripció 
de quins Intents és capaç de dirigir una Activitat concreta. Una Activitat que és 
capaç de mostrar informació de contacte per una persona publicarà un Intent 
Filter que diu que sap com dirigir l’acció VIEW quan sigui aplicat a les dades 
que representen una persona. Les activitats publiquen els seus Intent Filters a 
l’arxiu AndroidManifest.xml. 
 
Així, podem dir que navegar d’una pantalla a l’altre es realitza resolvent intents.  
Per exemple, per a  navegar enrere, una Activitat crida startActivity(myIntent).  
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El sistema llavors mira als Intent Filters per a totes les aplicacions instal·lades i 
agafa l’Activitat que té els Intent Ffilter més semblants a myIntent. La nova 
Activitat és informada de l’Intent i seguidament es mostra per pantalla. El 
procés de resoldre Intents passa en el temps d’execució quan la startActivity és 
cridada i ofereix dos beneficis claus: 
 
- Les Activitats poden reutilitzar funcionalitats d’altres components només 
fent una petició en forma d’un Intent. 
 
- Les Activitats poden ser substituïdes en qualsevol moment per una nova 
activitat amb un Intent Filter equivalent. 
 
Continuant amb l’exemple anterior del bloc de notes, en el cas que l’usuari vol 
editar una nota, es crea un Intent i s’inicia la subactivitat. 
 

 
 
 

3.2.3. Intent Receiver 
 
Un Intent Receiver és un tipus d’Intent que fa possible que es relacioni una 
aplicació amb altres esdeveniments no controlats per la pròpia aplicació i que 
això generi una reacció. 
 
Pots utilitzar un Intent Receiver quan vols un codi a la teva aplicació per 
executar en reacció a un esdeveniment extern, per exemple, quan el telèfon 
soni o quan una determinada informació estigui disponible. Els Intent Receivers 
no mostren una interfície gràfica d’usuari, tot i que han d’utilitzar les 
NotificationManager per avisar a l’usuari si passa alguna cosa que pugui ser 
significativa.  
 
Els Intent Receivers estan registrats a l’AndroidManifest.xml, però pots 
registrar-los també en el codi utilitzant Context.registerReceiver().  
 
Una aplicació no ha d’estar en funcionament per tal que els Intent Receivers 
puguin ser cridats; el sistema començarà l’aplicació si és necessari, quan un 
Intent Receiver és accionat .  
 

case EDIT_ID: 
 
int position = getSelection(); 
Intent i = new Intent(this, NoteEdit.class); 
 
i.putExtra(KEY_ROW_ID, rows.get(position).rowId); 
startSubActivity(i, ACTIVITY_EDIT); 

break ; 
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Les aplicacions també poden enviar els seus propis Intents de forma broadcast 
als altres amb Context.broadcastIntent(). 
 
 

3.2.4. Service 
 
Un Service és un codi amb una llarga vida que funciona sense interfície gràfica 
i que durant el llarg temps d’execució pot generar esdeveniments específics per 
a alguna aplicació. 
 
Un exemple seria un reproductor d’àudio, que tot i que l’usuari estigui 
interactuant amb una altra pantalla voldrà que continuï en funcionament. 
Llavors el reproductor hauria d’iniciar un Service utilitzant  
Context.startService() per seguir executant-se en background (procés de fons). 
 
Quan estem connectats a un Service, es possible mantenir-hi una comunicació 
a través d’una interfície que proporciona el mateix Service. 
 
 

3.2.5. Content Provider 
 
Un Content Provider és una classe que implementa un conjunt estàndard de 
mètodes per permetre que altres aplicacions puguin guardar i recuperar el tipus 
d’informació que té controlada.  
 
Tot i que les aplicacions poden guardar la informació en arxius, en una base de 
dades SQLite o qualsevol altre mecanisme, el Content Provider és útil si vols 
compartir la informació de la teva aplicació amb altres aplicacions de manera 
interna. 
 
 
 

3.3. Declaració dels components 
 
 
Un cop es té clar quin són els components necessaris per a l’aplicació que es 
vol crear, cal llistar-los en un arxiu anomenat AndroidManifest. 
 
Aquest és un arxiu en format XML on es declaren tots els components que 
formen part de l’aplicació i quines són les capacitats que ofereixen i els 
possibles requeriments.  
 
El codi d’un arxiu d’aquest tipus és per exemple el següent : 
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Aquest tipus d’arxiu s’estructura de la següent forma: 

<manifest>  
Declaració de l’espai on treballem i el contingut complet del paquet.  

<uses-permission>  
Peticions de permisos de seguretat. No sempre ha de contenir-ne.  

<permission>  
Pots declarar permisos de seguretat per restringir quines aplicacions 

poden accedir a determinats components del paquet. No sempre ha de 
contenir-ne.  

<instrumentation>  
Declaració del codi d’un component d’instrumentació per provar la 

funcionalitat dels paquets. No sempre ha de contenir-ne.  

<application>  
Conté la declaració de l’aplicació que conté el paquet.  

<activity>  
Cal declarar aquí totes les activitats necessàries per a l’aplicació per tal 

que puguin ser mostrades. Pot haver-n’hi tantes com sigui necessari.  

<intent-filter>  
Declaració específica dels valors d’Intent que un component suporta en 

forma d’IntentFilter.  

<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 
<manifest xmlns:android=”http://schemas.android.com /apk/res/android ” 

package=”com.google.android.demo.notepad3”> 
<application android:icon=”@drawable/icon”> 

<activity class=”.Notepadv3” android:label=”@string /app_name”> 

<intent-filter> 

<action android:value=”android.intent.action.MAIN” /> 

<category android:value=”android.intent.category.LA UNCHER” /> 

</intent-filter> 

</activity> 

<activity class=”.NoteEdit” android:label=”@string/ edit_note”> 

</activity> 

</application> 

</manifest>  
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<action>  
L’acció que suporta el component.  

<category>  
La categoria d’Intent que suporta el component.  

<data>  
Descripció de les dades que el suporta el component.  

<meta-data>  
Afegeix nova informació a l’activitat que es pot recuperar a través de 

ComponentInfo.metaData.  

<receiver>  
Declaració d’un IntentReceiver que permet a l’aplicació conèixer els canvis 

d’informació o accions que passin encara que no estigui en funcionament.  

<service>  
Declaració del Service, també pot incloure els IntentFilters que el servei 

suporta.  

<provider>  
Declaració del ContentProvider que controla informació i la publica per tal que 
altres aplicacions puguin tenir-hi accés. 
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CAPÍTOL 4. EXEMPLES DE FUNCIONALITATS EN LA 
PLATAFORMA ANDROID 

 

4.1. Disseny de la pantalla en XML 
 
Per facilitar el disseny de la pantalla, Android suporta la sintaxi XML. 
Estan definits un gran nombre d’elements, cadascun representant una 
subclasse específica de View. Es fa el disseny de la pantalla com si es tractés 
de HTML, com una sèrie d’etiquetes (tags) en un arxiu XML que es troba dins 
la carpeta layout del projecte. 
 
Hi ha diferents tipus de Views, algunes simples i altres més complexes que 
contenen més d’un tipus d’objecte. 
 
Per tal de definir les propietats de cada element hi ha diversos atributs que pots 
especificar com les dimensions o bé la posició dins la pantalla, tot i que en 
principi els elements se situen en l’ordre de les etiquetes de l’arxiu XML. 
 
Per mostrar el contingut de la pantalla creada només cal cridar la funció 
setContentView(R.layout.layout_file_name) dins de l’activitat. 
 
Un exemple d’una pantalla simple amb el fons blau(android:background = “005” 
en format #rgb) un text(TextView), un quadre editable (EditText) i un 
botó(Button) tindria el següent XML: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:background=”005” 

android:padding=”10px”> 

 
<TextView android:id=”@+id/text” 

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:text=”Nom d’usuari:”/> 

 
<EditText android:id=”@+id/edita” 

android:layout_width=”fill_parent” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:layout_below=”@id/edita”/> 

 
<Button android:id=”@+id/confirma” 

android:layout_width=”wrap_content” 

android:layout_height=”wrap_content” 

android:layout_marginLeft=”10px” 

android:text=”Confirma”/> 

</LinearLayout> 
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I la pantalla que obtenim és la següent: 
 
 
 

 

 
Fig 4.1  Exemple de disseny de pantalla 

 
 
A partir d’aquí es poden crear dissenys més complexes amb les Views que 
proporciona Android, com ara taules, llistes, calendaris, galeries de fotos,etc. 
 
 

4.2. Donar funcionalitat a un botó 

 
A l’apartat anterior hem vist com mostrar un botó per pantalla, però per definir 
la funcionalitat d’un botó ho hem de fer dins la pròpia activitat. El que ens cal és 
la següent funció on descrius quina acció es farà quan el botó sigui polsat. Aquí 
per exemple cridem a la funció per guardar el nom entrat i si es guarda 
correctament es mostra per pantalla "Nom d’usuari guardat”. 
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4.3. Creació d’un menú desplegable 
 
Els menús desplegables es creen directament dins l’activitat. Bàsicament es 
necessiten les dues funcions següents, onCreateOptionsMenu() per declarar 
quines opcions volem que apareguin i la segona onMenuItemSelected() per 
donar funcionalitat quan pressionem una de les opcions. El text de les opcions 
es declara a l’arxiu d’Strings. 
 

 
 
Button p = (Button) findViewById(R.id. confirma); 
 p.setOnClickListener( new OnClickListener(){ 
         
      public void onClick(View arg0) { 
       
 int r = guardarUsuari(); 

 
if(r==0){ 
TextView tv = (TextView) findViewById(R.id. text); 

 tv.append("Nom d’usuari guardat”); 
       }             
         
         } 
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Obtenim la següent pantalla: 
 
 
 

 
 

Fig.4.2  Exemple de menú desplegable 

@Override 
 public  boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu){ 
 super.onCreateOptionsMenu(menu); 
 menu.add(0, Menu. FIRST, R.string. opcio1);  
 menu.add(0, Menu. FIRST+1, R.string.opcio2); 
 menu.add(0, Menu. FIRST+2, R.string.opcio3); 
 menu.add(0, Menu. FIRST+3, R.string.opcio4); 
 
 
 return true; 
} 
@ Override 
 public boolean onMenuItemSelected(int featureId,It em item){  
  super.onMenuItemSelected(featureId, item);  
    
   
  switch(item.getId()){ 
  case opcio1: 
   opcio1(); 
   break; 
  case opcio2: 
   opcio2(); 
   break; 
  case opcio3: 
    
   opcio3(); 
   break; 
  case opcio4: 
   opcio4(); 
   break; 
 
  } 
  return true; 
}   
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4.4. Ús de base de dades SQLite 

 
Android suporta el sistema de base de dades de SQLite i presenta funcions de 
gestió que permeten emmagatzemar col·leccions complexes de dades dins 
d’objectes. 
 
Per crear una base de dades s’utilitza la funció Context.createDatabase() i per 
consultar-les i modificar-les ho fem amb Context.openDatabase(). 
 
Android també proporciona l’eina de sqlite3 que permet navegar per les taules, 
executar comandes SQL, i utilitzar altres funcions útils per tractar amb bases de 
dades SQLite. Totes les bases de dades es guarden dins el dispositiu a 
/data/data/<package_name>/databases i així, a través de la consola podem 
veure els continguts de les taules. 
 
Un cop tenim la base de dades creada, necessitem crear una taula on guardar 
les dades. Per crear-la podem fer-ho amb la sintaxi de SQLite directament i 
definim les columnes que tindrà i el tipus de dades a guardar. 
Dins l’aplicació utilitzem la funció : db.execSQL ("create table taula(fila integer 
primary key autoincrement, persones integer not null, metge int, pages int, 
comentaris varchar(10))");). 
 
Per introduir dades a la taula només hem de cridar la funció 
db.insert(TAULA,null,cv) on TAULA és el nom de la taula on s’ha d’introduir i cv 
és un tipus de dades anomenada ContentValues i és on hem posat les dades a 
introduir donant el nom de la columna corresponent. 
 
Per recuperar dades podem fer querys i buscar dades a partir de certes 
condicions i ordenar-les.  
 
 

4.5. Creació de gràfics 
 
Android ens proporciona eines per a gràfics de baix nivell com canvas, filtres de 
color, punts i rectangles que ens permeten dibuixar directament a la pantalla. 
A partir de la classe Canvas, que és la que suporta totes les peticions per 
dibuixar, només es necessiten quatre components basics: 
 
- un Bitmap que conté els píxels 
 
- un Canvas  
 
- un dibuix primitiu (punt, rectangle,etc.) 
 
- un Paint on definim el color i estil del dibuix. 
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En el següent codi d’exemple podem veure com primer de tot hem de declarar 
la SampleView, el Paint i el canvas on dibuixem. Seguidament dins la funció de 
onDraw() és on s’especifiquen els dibuixos primitius que volem mostrar per 
pantalla, amb les propietats corresponents de color, mida i posició. 
 

public class grafic extends Activity { 
 
 
@Override 
 
public void onCreate(Bundle icicle) { 
 
super.onCreate(icicle); 
setContentView(new SampleView(this)); 
 
 
} 
 
final class SampleView extends View { 
 
private Paint   mPaint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS _FLAG); 
 
public SampleView(Context context) { 
 
super(context); 
 
 
}  
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Amb aquest codi d’exemple la pantalla que obtenim és la següent:  
 
 

 
 

Fig. 4.3  Exemple creació de gràfics 
 
 
A partir d’aquests elements senzills es pot fer un disseny més complicat d’un 
gràfic. 

@Override 
protected void onDraw(Canvas canvas) { 
 
Paint paint = mPaint; 
canvas.drawColor(Color. WHITE); 
 
paint.setColor(Color.BLUE); 
canvas.drawRect(50, 100,100 , 300, mPaint); 
paint.setStrokeWidth(10); 
paint.setAntiAlias(true); 
 
paint.setColor(Color. GREEN); 
canvas.drawRect(100, 200,200  , 300, mPaint); 
paint.setStrokeWidth(10); 
paint.setAntiAlias(true); 
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4.6. Simulació d’una senyal GPS 

 
Per tal de poder comprovar el funcionament del localitzador GPS en l’emulador 
tenim l’opció de simular una senyal. Per fer això, primer de tot hem de crear un 
fitxer de tipus KML on hi ha diferents coordenades especificades.  
 
Per crear-lo hi ha diferents opcions, podem utilitzar el mateix Google maps i 
crear una ruta qualsevol, a partir d’aquí, hi ha la possibilitat de descarregar el 
fitxer amb els punts marcats en format KML. També hi ha diversos programes 
específics per fer el mateix.  
 
Un cop tenim aquest fitxer és necessari introduir-lo dins l’emulador, com es veu 
a la següent figura hi accedim a través de l’eclipse i l’afegim a la carpeta 
/data/misc/location. Com veiem a la imatge, dins la carpeta test hi ha el nostre 
fitxer kml amb les coordenades generades. En el programa cal especificar 
també que volem accedir a la carpeta test enlloc de la gps que ens dóna un 
senyal aleatori. 
 
 

 
 

Fig.4.4  Fitxers de l’emulador 
 
 
 
 
 
 

4.7. Ús de l’API Google Maps 
 
Precisament un dels avantatges d’Android és que ens ofereix la possibilitat 
d’utilitzar els components ja integrats com és el Google Maps.  
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Utilitzant el següent codi que ens ve donat dins les API’s podem utilitzar 
qualsevol mapa dins la nostra aplicació.  
 
Primer de tot cal declarar que l’activitat és una MapActivity i a continuació 
declarem una MapView.  
 
Obtenim les coordenades que volem mostrar amb la senyal simulada com 
s’explica a l’apartat anterior utilitzant el LocationManager i seguidament fent 
una crida amb locationManager.getCurrentLocation( ). 
 
Quan tenim la location cal passar les dades obtingudes a coordenades i obtenir 
el punt a mostrar (Point p). A partir d’aquí, com mostra l’exemple de codi 
següent, podem escollir també el zoom amb la funció mc.zoomto() i escollir el 
tipus de mapa a mostrar  (myMapView.toggleSatellite()) en aquest cas mapa 
de satèl·lit. 
 
 

 
 
 

public class map extends MapActivity{ 
 private MapView myMapView;  
 
    @Override  
    public void onCreate(Bundle icicle) {  
        super.onCreate(icicle);  
        myMapView = new MapView(this);  
 
         
     
       LocationManager locationManager =  
  
 (LocationManager)getSystemService(Context. LOCATION_SERVICE); 
    
 
  Location location = 
locationManager.getCurrentLocation("test"); 
   
  Double lat = location.getLatitude() * 1E6;  
       Double lng = location.getLongitude() * 1E6;  
 
       Point p = new Point(lat.intValue(), lng.intV alue());  
     
     
        MapController mc = myMapView.getController( );  
          
        mc.animateTo(p);  
      
        mc.zoomTo(15);  
        myMapView.toggleSatellite();  
        setContentView(myMapView);  
         
       
    } 
}  
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Obtindrem una imatge com la següent, segons el zoom escollit i el tipus de 
mapa, aquesta és una imatge de satèl·lit d’una de les coordenades introduïdes 
com a senyal simulada. 
 
 

 
 

Fig.4.4  Exemple de Google Maps 
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CAPÍTOL 5. DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE 
L’APLICACIÓ 

 

5.1. Descripció de l’aplicació 

 
L’objectiu de l’aplicació és que sigui una eina per facilitar la realització d’un 
estudi estadístic en poblacions rurals. L’estudi és realitzat per un tècnic de 
camp que efectua les visites i registra tota la informació obtinguda en una PDA.  
 
La informació que ha d’introduir el tècnic és la següent: 
 

- Número de persones censades en aquell punt. 
 

- Professió de cada persona identificada. 
 
A banda d’aquestes dades, cada registre també disposa d’un camp de 
comentaris opcional i de l’opció d’annexar fotografies. 
 
Per guardar les dades l’aplicació disposa d’una base de dades amb diferents 
textures que identifiquen les diferents professions. Hi ha una llista finita de 
professions, tot i que es poden incloure noves professions en el moment de fer 
el registre.  
 
Per cada nou registre introduït s’obté un gràfic en forma de columna igual al 
número de persones i amb tants fragments com professions hi hagi, 
proporcionals al nombre de persones que representen.  
 
També es guarda en cada registre la localització GPS en el moment de la 
presa de dades i la data i hora d’introducció. 
 
 

5.2. Estructura dels fitxers 
 
Dins l’entorn de desenvolupament de l’Eclipse els fitxers es troben organitzats 
en packages de la següent forma: 
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Fig.5.1  Estructura dels fitxers 
 
 

Tal com mostra la imatge anterior, hi ha tres carpetes principals: 
 

• Carpeta src(source) : conté les classes que formen l’aplicació, escrites 
en llenguatge Java. També hi ha una classe anomenada R.java que és 
autogenerada per el programa i que conté els elements que formen la 
pantalla com els botons, també els strings declarats i els layouts 
presents en el programa. 

 
• Carpeta lib(libraries) : conté totes les llibreries utilitzades. 

 
• Carpeta res(resources) : conté els recursos utilitzats. Dins la carpeta 

drawable trobem les imatges que vulguem utilitzar. A la carpeta layout hi 
ha els arxius xml que contenen els dissenys de cada pantalla que forma 
l’aplicació, on es declaren els objectes que necessitem. Finalment dins la 
carpeta values hi ha l’arxiu on es declaren tots els strings que utilitza 
l’aplicació 

 
Finalment hi ha l’arxiu d’AndroidManifest que defineix tots els components 
de l’aplicació, com ja s’ha explicat anteriorment. 

 

 

 



Disseny i implementació de l’aplicació   39 
 

 

5.3 Diagrama de casos d’ús 
 
Amb el diagrama que hi ha continuació es pot veure d’una manera senzilla les 
accions que permet l’aplicació i els actors que les realitzen. 

 
Fig.5.2  Diagrama de casos d’ús 

 

 

5.4. Descripció de les activitats i interfícies grà fiques de 
l’aplicació 

 

5.4.1. Activitat principal 
 
5.4.1.1. Funcionalitat de l’activitat 
 
Aquesta activitat és la que conté la primera pantalla de l’aplicació.  
 
A través d’un menú desplegable permet accedir a l’acció per fer un nou 
registre. En el moment que això es produeix, aquesta activitat s’encarrega 
d’inicialitzar la base de dades amb el nou registre i la informació de la 
localització GPS i la data i hora en que s’està fent. Tot seguit fa un Intent a 
l’activitat d’entrada de dades. 

usuari 

Afegir 
professió 

Afegir 
fotografia 

Localitzador 
GPS 

Crear un 
registre 

Obtenir 
coordenades 
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5.4.1.2. Descripció de la interfície gràfica/layout 
 
Com podem veure a la imatge, consta d’un menú desplegable que permet 
accedir a la pantalla per fer el registre. El layout de la pantalla no conté cap 
element. 
. 
 

 
 

Fig.5.3  Interfície inicial 
 
 

5.4.2. Activitat d’entrada de dades 
 

5.4.2.1 Funcionalitat de l’activitat 

 
La funció d’aquesta activitat és la d’accedir a la base de dades i guardar les 
dades que l’usuari introdueix en el registre ja creat per l’activitat anterior.  
 
L’activitat també s’encarrega de gestionar els intents segons les possibles 
opcions que s’ofereixen, com afegir una nova professió o afegir una fotografia i 
canviar a la pantalla corresponent. 
 

5.4.2.2 Descripció de la interfície gràfica/layout 
 
Com es veu a la següent figura, aquesta és la pantalla on s’introdueixen les 
dades recopilades.  
 
La pantalla consta de diversos elements, diferents VIEWS per cada informació. 



Disseny i implementació de l’aplicació   41 
 

 
En primer lloc podem introduir el total de persones censades en un EditText, a 
sota tenim un objecte anomenat spinner amb una llista de les possibles 
professions per escollir i seguidament un altre EditText on introduïm la 
quantitat. Té també un camp de comentaris opcional. 
 
Seguidament hi ha les opcions d’afegir una nova professió o bé una fotografia, 
que són objectes de tipus Button i faran que passem a l’activitat corresponent. 
 
Finalment consta d’un altre objecte del tipus Button que ens permet confirmar i 
acabar el registre. 
 
 

 
 

Fig.5.4  Interfície d’entrada de dades 
 
 

5.4.3. Classe base de dades 
 
5.4.3.1. Descripció de la classe 
 
En aquesta classe es crea la base de dades i s’inicialitza creant també les 
diferents taules necessàries per guardar les dades.  
 
Aquí també definim el tipus de dades que hem de guardar com a un objecte 
anomenat registre amb els diferents camps necessaris que s’introdueixen i 
s’han d’emmagatzemar.  
 
En aquesta classe és on es troben totes les funcions necessàries per a  accedir 
a la base de dades posteriorment tot i que sigui des d’altres activitats de 
l’aplicació. 
 
5.4.3.2. Emmagatzematge de dades 
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Per facilitar la recuperació de les dades per el posterior tractament, la base de 
dades creada per aquesta aplicació disposa de tres taules. 
 
En primer lloc tenim una taula on es creen els registres, per cada nou registre 
es crea una nova entrada a la taula. Aquesta disposa de camps on es guarden 
les coordenades GPS i també la data i hora d’introducció de dades. 

 
 

Número registre Coordenada1 Coordenada2 Data/hora 
1    
2    
3    

 
 
D’altra banda tenim la taula per definir les professions, on a cadascuna li és 
assignat un número identificador. 
 
 

Idprofessió Professió 
0 Total 
1 Metge 
2 Pagès 

 
 

Per últim tenim la taula on es registren el nombre de persones i les professions 
corresponents relacionant les dues taules anteriors. 
 

 
Número registre Idprofessió Número persones 

   
   

 
 
 

5.4.4. Activitat per afegir professions 
 
 
5.4.4.1. Funcionalitat de l’activitat 
 
La funció d’aquesta activitat és enregistrar un nou tipus de professió que 
l’usuari introdueix, aquesta és emmagatzemada a la base de dades a la taula 
on es troben les professions i així, quan es retorna a la pantalla d’entrada de 
dades l’usuari ja la pot seleccionar. 
 
 
5.4.4.2. Descripció de la interfície gràfica/layout 
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Com es mostra a continuació, aquesta pantalla consta bàsicament d’un 
element de tipus EditText on l’usuari escriu la nova professió i el botó de 
confirmació, element Button que ens retornarà a la pantalla per continuar amb 
el registre en curs. 
 
 
 

 
 

Fig. 5.5  Interfície per afegir noves professions  
 
 

5.4.5. Activitat de tractament de dades 
 
5.4.5.1. Funcionalitat de l’activitat 
 
La funció d’aquesta activitat és generar el gràfic amb les dades acabades 
d’introduir per l’usuari. Així, el que fa és accedir a l’últim registre guardat a la 
base de dades i fer el gràfic corresponent a les professions i quantitats 
obtingudes. També mostra el gràfic de l’anterior registre. 
 
 
5.4.5.2. Descripció de la interfície gràfica/layout 
 
El layout d’aquesta pantalla està format per dos layouts. Un és el que conté la 
part on ens permet dibuixar el canvas i l’altre el que ens permet introduir 
objectes de tipus VIEW com és el Button per tornar a l’inici de l’aplicació. 
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Fig.5.6 Interfície tractament de dades/gràfic. 
 

 
 

5.4.6. Activitat per afegir una fotografia 
 
Aquesta classe és l’encarregada de la captura i emmagatzematge de les fotos. 
El codi ens ve donat per les API’s que ens ofereix Google Android. 
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5.5. Diagrama de transició de pantalles 

 
En la figura que hi ha a continuació, podem veure la seqüència en com 
s’accedeixen les pantalles. Des de la pantalla inicial accedim a l’entrada de 
dades. A partir d’aquesta tenim les opcions d’afegir professió o fotografia, que 
un cop acabades retornen a la mateixa. Un cop es confirma s’accedeix a la 
pantalla que mostra el gràfic. Aquesta ens permet tornar a l’inici de l’aplicació. 

 

 
 
 
 

   

                                             
 
 
 
 

                    
 
 
 

Fig. 5.7  Diagrama de transició de pantalles 
 
 
 

 

 

Entrada de 
dades 

  Nova            
  professió 

Pantalla 
 inicial 

Afegir  
fotografia 

Gràfic 
 

Tornar a l’inici 
 

 
Confirmar 

Nou registre 
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CAPÍTOL 6. CONCLUSIONS 

  
Un cop s’ha finalitzat la implementació de l’aplicació, cal avaluar els resultats 
obtinguts i extreure’n conclusions.  
 
Així, cal comprovar si s’han obtingut els resultats esperats i per tant s’han 
assolit els objectius proposats en un principi. També es plantegen possibles 
millores i ampliacions futures i s’exposen les conclusions personals extretes 
després de la realització d’aquest TFC. 
 
 

6.1. Objectius assolits 
 
El desenvolupament del projecte i el compliment dels objectius establerts ha 
estat satisfactori.  
 
Revisant els objectius que es van establir en començar el projecte, podem 
concloure que s’han assolit. 
 
El principal objectiu consistia en adquirir els coneixements necessaris d’Android 
per tal de poder provar el seu funcionament i desenvolupar una petita aplicació 
en aquesta plataforma. Una vegada finalitzat el projecte es pot comprovar que 
l’objectiu s’ha assolit. 
 
Si analitzem els altres objectius veiem que s’han complert, ja que tots són 
necessaris per arribar a desenvolupar l’aplicació.  
 
Com veiem en l’estructura dels capítols en primer lloc trobem la part d’estudi 
teòric dedicat a aprofundir en la tecnologia, tot seguit s’han fet les proves amb 
codis d’exemple per entendre el comportament de les aplicacions en aquest 
entorn i estudiat el llenguatge de programació Java. En el següent capítol 
veiem les proves de funcionalitats bàsiques i finalment el disseny i 
desenvolupament de l’aplicació. 
 
Cal esmentar que finalment es va descartar una funcionalitat addicional que era 
establir una connexió amb un Web Service per poder accedir a fitxers o 
aplicacions sense necessitat de tenir-les instal·lades en el dispositiu mòbil. 
Després de  buscar un servei que pogués tenir una utilitat dins l’aplicació es va 
veure que els que estaven disponibles no eren adequats i en el moment de fer 
proves la transmissió de dades suposava un cost addicional que no aportava 
coneixements concrets de la tecnologia. 
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6.2. Millores 
 
Un aspecte que s’hagués pogut elaborar més durant el procés de disseny de 
l’aplicació seria l’aspecte de la interfície gràfica, que utilitzant més recursos, 
com per exemple imatges, podria ser més completa o més estètica. 
 
D’altra banda, la part d’emmagatzematge de dades ha estat redissenyada 
durant la implementació, ja que es va comprovar que les taules creades no 
eren les òptimes per a organitzar i recuperar posteriorment les dades. 

 

6.3. Ampliacions futures 
 
Tot i que l’aplicació compleix tots els requisits establerts, les funcionalitats que 
ofereix són bàsiques i en aquest apartat es pretén descriure les possibles 
ampliacions per incorporar i obtenir un resultat més ambiciós. 
 
Tal com s’ha comentat anteriorment, una opció interessant seria incorporar una 
connexió amb un Web Service. Això implicaria avantatges com per exemple un 
ús eficient de memòria ja que podríem utilitzar recursos sense tenir-los en el 
nostre dispositiu. Seria important perquè hem de considerar que estem tractant 
amb dispositius mòbils que en la majoria dels casos no tenen una memòria 
suficient per assumir el consum d’algunes aplicacions. 
 

 

6.4. Futur d’Android 

 
Quan al 2005 Google va comprar Android, ningú es podia imaginar que seria la 
base per al sistema operatiu lliure que va llançar a finals del passat 2007. 
Tot i que ja feia temps que s’esperava un sistema operatiu de Google, la 
sorpresa va ser que fos per a dispositius mòbils. 
 
Aquesta estratègia, però, té la seva lògica. En definitiva, a Google el que li 
interessa és que augmenti el nombre d’usuaris d’internet, sense donar 
importància al dispositiu utilitzat. L’objectiu és que la gent pugui tenir accés a 
serveis web i aplicacions web de manera que hi hagi una major visualització de 
publicitat, que al cap i la fi és la font d’ingressos de Google. 
Així, es va confirmar que Google es convertiria en el principal rival de Windows 
Mobile, però també de Nokia que és el líder en sistemes operatius per a 
smartphones a nivell mundial. 
 
El que si que es demostra és que el model d’innovació de Google, a diferència 
de Microsoft, està basat en plataformes lliures, i només per això ja té una millor 
acollida. 
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No es pot assegurar mai el futur d’una tecnologia però el que si que es pot dir 
és que els principals fabricants de dispositius mòbils ja han mostrat el seu 
interès per aquesta plataforma.  
 
Des que a finals de setembre es va llançar a EUA el dispositiu T-mobile G1 
fabricat per HTC ja han sigut molts els fabricants que anuncien un possible 
terminal que estarà basat en Android. Motorola i Asus per exemple preveuen el 
llançament d’un terminal el pròxim 2009, EA ja ha desenvolupat videojocs en el 
SO Android i Sony Ericsson també ha mostrat un gran interès en les capacitats 
ofereix aquesta plataforma. 
 
Així, tot i que el primer dispositiu que ha sortit no ha creat tanta expectació com 
era prevista (havia de competir amb el ja conegut i popular I-Phone d’Apple) es 
preveu que amb els pròxims terminals pugui tenir una major acollida. 
 
De moment a Espanya no s’ha anunciat quan es comercialitzarà el primer 
dispositiu amb Android, però a Europa, el primer país serà el Regne Unit i es 
preveu que aquest Nadal ja estarà disponible. 
 
Segons el president de Google Eric Schmidt, en referència al mercat publicitari, 
les majors possibilitats de creixement es troben en la xarxa mòbil, ja que la 
publicitat és més focalitzada i directa i perquè es tracta de dispositius amb un 
ús totalment personal. 
 
Així, Google creu que en futur pròxim, el mercat del telèfon mòbil arribarà a 
sobrepassar el volum de negoci del PC, i així aposten per entrar en aquest 
mercat amb la plataforma Android. 
 
 

6.5. Conclusions personals 

 
El desenvolupament d’aquest projecte ha estat molt gratificant a nivell personal, 
ja que m’ha permès aprendre una nova tecnologia amb tot el que això suposa. 
 
Una de les coses més positives a destacar són els coneixements que he 
adquirit al llarg de tot el procés de desenvolupament del projecte. L’etapa 
d’implementació m’ha permès aprofundir en el llenguatge de programació Java, 
desconegut per a mi anteriorment i per tant he après a treballar amb una 
estructura de programació orientada a objectes. 
 
Tot i això, he tingut algunes dificultats, primer de tot per els recursos de 
documentació disponibles, ja que en tractar-se d’una tecnologia recent, les 
fonts d’informació eren bastant limitades i els exemples de codi també. A part 
de la pàgina principal d’Android, que oferia algun codi d’exemple, he hagut de 
recórrer per a solucionar alguns errors inesperats o dubtes, als fòrums de 
desenvolupadors que han resultat una eina útil. 
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De totes maneres, el que si que m’ha aportat aquesta experiència és el fet 
d’haver d’habituar-me a treballar amb noves eines i afrontar els problemes 
difícils de resoldre que van sorgint. He pogut veure que encara que pugui 
semblar molt complicat en certs moments arribar als objectius marcats, si es 
continua amb esforç i encara que suposi una major dedicació, es poden assolir 
els reptes que un es proposa. 

 

6.6. Impacte Ambiental 
 
L’impacte ambiental que ha suposat la realització d’aquest projecte seria el 
consum propi que pot tenir un ordinador portàtil, per tant crec que es pot 
considerar mínim. 
 
D’altra banda, hi ha el possible impacte ambiental de la telefonia mòbil. El 
creixement tant elevat que han experimentat les comunicacions mòbils en els 
últims anys, suposa un augment de la contaminació electromagnètica i de la 
percepció social del risc associat a aquestes infraestructures.  
 
Actualment no hi ha una legislació estatal que hagi resolt aquest possible 
impacte i s’espera una directiva europea que serveixi com a instrument real per 
a fer compatible el desenvolupament de les xarxes de telefonia mòbil i els 
possibles efectes ambientals i en la salut pública.  
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