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Resum 

Es pretén crear una aplicació per a telèfons amb sistema 
operatiu Android que permeti al seu usuari obtenir un text 
intel·ligible en el seu idioma a partir d’una imatge que 
contingui un text escrit en un llenguatge que li és 
desconegut. Es busca que aquesta també resulti còmoda i 
fàcil d’utilitzar, que es pugui fer servir de manera intuïtiva. 

1. Introducció 

Viatjar a països dels quals no es coneix la llengua és un 
handicap, sobretot en aquells on és difícil poder fer-se 
entendre en Anglès (Per exemple el Marroc, Rússia, 
Algèria... inclús, per experiència pròpia, Japó). 

A l’hora de desplaçar-se pel seu interior hi ha milers de 
rètols i indicacions que poden resultar difícils d’entendre, i 
si l’idioma està basat en un alfabet diferent del nostre, 
resulten totalment incomprensibles. Una situació tan 
senzilla com la de triar els plats d’un restaurant pot acabar 
essent una tria a l’atzar. 

És clar que a l’hora de viatjar hom s’informa de la llengua 
del seu destí i si cal, s’emporta un diccionari traductor, però 
no és gaire ràpid ni còmode haver d’anar buscant una per 
una les paraules d’un rètol que no entenem o la carta d’un 
restaurant. 

El projecte s’ha realitzat pensant en els següents objectius: 

• Aprendre el llenguatge Java 

• Aprendre programació per a sistemes mòbils. 

• Dissenyar i implementar una aplicació des de zero 

Ha començat amb la recopilació d’informació sobre les 
eines a fer servir per aconseguir assolir els objectius 
marcats i l’anàlisi d’aquestes dades. Una vegada decidides 
quines les eines, s’ha continuat amb les fases de disseny i 
implementació, per acabar amb les proves i les conclusions 
extretes de l’experiència. 

2. Avaluació tecnològica 

Després d’analitzar exhaustivament tota la informació sobre 
les eines disponibles per assolir les fites s’ha decidit fer 
servir les següents: 

Android: Dels tres SO més importants (Android, iPhone i 
Windows Phone) és de lluny el que té més usuaris. El 
llenguatge recomanat per a desenvolupar les seves 
aplicacions és el Java, cal recordar que aprendre aquest 
llenguatge forma part d’un dels objectius d’aquest projecte. 
A més a més, des de la pàgina oficial d’Android se’ns 

proporciona dins d’una descàrrega tot el necessari per 
començar a desenvolupar. 

Eclipse: Tot i que pot resultar lent en alguns moments, és 
l’IDE recomanat per Google (està inclòs dins de l’SDK [1]), 
és gratuït, conté l’ajuda oficial de Google i la majoria 
d’exemples per fer aplicacions per Android que es troben a 
internet estan pensades per Eclipse. Sembla que en breu 
l’eina oficial passarà a ser Android Studio però com que 
encara està en fase de proves i conté errors, millor no fer-la 
servir. 

Tesseract OCR: Després de veure que el que està 
considerat el millor OCR (ABBYY) és de pagament i que la 
majoria de gent recomana Tesseract, que és gratuït, ens 
podem acabar de convèncer amb una comparació de 
l’efectivitat d’alguns OCR. 

 
Fig.12: Comparació entre diferents OCR [2] 

Pel tipus d’aplicació que es vol fer, es pot assumir 
l’efectivitat de Tesseract. 

A diferència d’alguns dels altres OCR, funciona amb 
formats d’imatge habituals i es pot trobar informació i 
exemples a la xarxa per desenvolupar-lo en Java. 

Microsoft Bing Translator: Davant la impossibilitat de 
trobar una eina de traducció offline (que a més sigui multi-
idioma) i en vista de que Google Translate, potser la 
referència en traducció dins del món de la xarxa, ja no 
ofereix la possibilitat de fer servir el seu motor de manera 
gratuïta des d’una aplicació mòbil, cal buscar una segona 
opció. La millor és Bing, amb el motor de Microsoft 
Translator ofereix traduccions bastant fiables. 
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MyMemory Translator: La idea que ofereix MyMemory 
és original i innovadora en el món de les eines de traducció, 
si segueix creixent i evolucionant pot arribar a donar millors 
traduccions que Google i Bing. També cal tenir en compte 
que, ja actualment, és l’eina que més llenguatges a traduir 
ofereix (87). Per aquests motius i perquè la seva 
implementació resulta molt senzilla i similar a la de Bing, 
l’aplicació inclourà la possibilitat de triar entre Bing i 
MyMemory a l’hora de fer les traduccions. 

3. Disseny de l'aplicació 

Abans de començar a programar  es necessita descarregar-
se i instal·lar l’Android SDK de la pàgina oficial de Google, 
que ja inclou Eclipse, l’Android SDK Tools, les Android 
Platform-tools i l’emulador. També caldrà instal·lar el 
paquet NDK (Native Development Kit) per executar 
llibreries en C i C++ des del codi en Java. 

Per poder desenvolupar una aplicació primer cal saber de 
quines peces es disposa i com funcionen. Les més bàsiques i 
importants: Activity, Service, Content Provider, Broadcast 
Receiver, Layout, View, Intent i Widget.  

Tota aplicació d’Android té la mateixa estructura, separant 
els elements que la formen segons el tipus (codi font, 
recursos, vistes, llibreries...) i agrupant-los en diferents 
‘carpetes’ que es poden observar des del Package Explorer 
d’Eclipse. Les més representatives són: Sources (Carpeta 
SRC), Arxius Generats (Carpeta GEN), Arxius Binaris 
(Carpeta BIN), Llibreries (Carpeta LIB), i Recursos 
(Carpeta RES). A banda de les carpetes, també té molta 
importancia l’arxiu Android Manifest, dins del qual es 
defineixen les característiques de l’aplicació: Com són el 
nom, la icona, les Activities, els permisos que es 
requeriran... 

El cicle de vida de les aplicacions d’Android és diferent del 
d’altres SO, ja que està controlat pel sistema en comptes de 
per l’usuari i es fa a nivell d’Activity. Es pot definir amb el 
següent diagrama: 

 
Fig.2. Cicle de vida d’una Activity d’Android [4] 

 

L’aplicació a implementar ha de complir uns requeriments. 
Ha de ser fàcil de fer servir i ha de permetre a l’usuari 
realitzar les següents accions: 

• Accedir a la galeria d’imatges del mòbil i triar una 
imatge. 

• Fer una fotografia. 

• Mostrar una imatge ocupant una part de la pantalla 
(Tant si prové de la galeria com si s’acaba de fer amb 
la càmera). 

• Processar la imatge (Rotar, convertir-la a Blanc i 
Negre, invertir-ne els colors i modificar-ne el contrast). 

• Triar un dels idiomes disponibles per fer la conversió 
imatge-text (OCR). 

• Obtenir el text contingut a la imatge mostrada a la 
pantalla i mostrar-lo. 

• Modificar el text obtingut de la imatge. 

• Triar entre diferents idiomes pel que serà l’origen de 
traducció. 

• Triar entre diferents idiomes pel que serà el destí de 
traducció. 

• Triar entre dos possibles motors de traducció (Bing o 
MyMemory). 

• Traduir el text i mostrar-lo. 

S’han dissenyat dues pantalles per a l’aplicació. Una, que 
serà la principal, des de la que es gestionarà tot el flux, i 
una altra de secundària que servirà per realitzar les 
fotografies. 

A la pantalla principal no hi apareixeran tots els elements 
des d’un principi, sinó que a mesura que l’usuari vagi 
interactuant amb l’aplicació s’aniran habilitant o mostrant. 

 

4. Implementació 

No s’entrarà en detall en aspectes que són importants per al 
bon funcionament de l’aplicació però que no són 
característics d’aquesta. Aspectes com la inicialització, la 
creació i assignació de memòria d’objectes a fer servir, 
gestió dels botons i d’altres elements visuals com Spinners i 
Radiobuttons o l’ocultació/desocultació d’elements de la 
pantalla són comuns a totes les aplicacions. 

Per a poder fer servir tots els recursos del mòbil que són 
necessaris per l’aplicació cal que l’usuari en doni el seu 
consentiment, així que s’ha de reflectir a l’AndroidManifest 
del projecte, si nono podran ser utilitzats. En aquest cas es 
requerirà permís per llegir i escriure dades a la memòria, 
accedir a internet i controlar la càmera. 

A banda de les dues pantalles mencionades a la part de 
disseny, també es crearan dues classes més que no seran 
visibles a l’usuari i que seran de processament en paral·lel 
(Tasques en segon pla, de la classe Asynctask), una inclourà 
el procés d’OCR i a l’altre el de traducció. 

Així doncs, en total hi haurà quatre classes a implementar: 

• Pantalla Principal 

• Pantalla Fotogràfica 

• Classe d’OCR 

• Classe de traducció 

 

Pantalla Principal: El primer que farà l’usuari serà 
carregar una imatge a l’aplicació per ser processada. Tindrà 
l’opció d’agafar-ne una de la seva galeria o fer una foto al 
moment. En ambdós casos s’haurà de fer servir la classe 
Intent per llançar una altra Activity i esperar a obtenir el 
resultat. Aquest resultat serà en forma de ruta i nom de 
l’arxiu que conté la imatge i s’obtindrà dins d’un mètode 
anomenat onActivityResult. 



3 

Càrrega de la imatge: 

Per treballar amb imatges es farà servir la classe Bitmap. 
Com que per a l’OCR interessa tenir la resolució més gran 
possible i, d’altra banda, la mida de la pantalla del terminal 
limita la mida de la imatge, es faran servir diferents objectes 
de la classe Bitmap alhora, una el més gran possible (per 
l’OCR) i una altra escalada d’acord a les dimensions de la 
pantalla. Com les càmeres dels mòbils actuals tenen una 
resolució molt bona, cal anar amb compte amb la memòria 
a l’hora de treballar amb les imatges que proporcionen 
perquè poden rebassar-se fàcilment els límits del terminal. 
És per això que s’obtindrà la quantitat de memòria 
disponible del sistema i s’adaptarà la mida de la imatge de 
l’OCR a aquesta quantitat. Per assegurar que no hi ha cap 
problema, s’agafarà com a xifra de memòria màxima 1/8 
part de la disponible. Així, si la imatge que es vol fer servir 
amb l’OCR supera aquesta quantitat màxima, es procedirà a 
calcular les dimensions a les quals s’ha de reduir la imatge 
per ocupar aquesta quantitat de memòria fent servir la 
següent fórmula: 

 

On W i H són les mides de la imatge original, M els bytes 
que ha d’ocupar la imatge final i Z el percentatge a reduir 
respecte a l’original. El ‘4’ fa referència al fet que la 
configuració de Bitmap utilitzada (ARGB_8888) fa servir 4 
bytes per cada píxel que té la imatge. 

El següent pas serà saber si la imatge té una orientació 
definida, i si és així,  veure si cal rotar-la per mostrar-la 
correctament. No totes les imatges tenen aquesta 
informació, de manera que la rotació també es podrà fer 
manualment després de ser carregada. 

Processar imatges: 

Una vegada que la imatge està carregada a la pantalla, 
l’usuari podrà fer-li algunes modificacions bàsiques, això 
s’aconsegueix amb les classes Canvas, ColorMatrix i Paint. 
Per convertir la imatge a blanc i negre es reduirà la 
saturació a zero. Per invertir els colors i modificar el 
contrast (i la brillantor) caldrà fer servir una matriu de 
colors que permet jugar amb els valors dels colors, cada 
columna i fila representa un color (RGB) i el grau de 
transparència (Alpha), l’última columna (Offset) permet 
afegir un valor inicial de cada color a tots els píxels de la 
imatge, de manera que si s’ajusten a l’hora, es modifica la 
brillantor. 

Per dur a terme els processos d’OCR i traducció s’hauran 
d’executar les classes corresponents, explicades més 
endavant. 

Pantalla Fotogràfica: 

Serà la pantalla des de la qual l’usuari podrà realitzar 
fotografies per més tard ser processades a la pantalla 
principal. 

Previsualització: 

El primer que cal fer és mostrar a la pantalla una vista 
prèvia del que es va a fotografiar. Per aconseguir-ho cal 
incloure a la pantalla un component gràfic anomenat 
SurfaceView que permet incrustar una superfície de dibuix 
que contingui animació.  

Per enllaçar la imatge de la càmera i el SurfaceView de la 
part de la vista cal un altre element, la classe SurfaceHolder 
mitjançant una interfície anomenada addCalback(). El que 
es mostra al SurfaceView es controla a través de tres 
mètodes SurfaceHolder: 

• surfaceCreated: Llançat immediatament després de 
crear-se la superfície per primera vegada.  
Es farà servir per configurar la vista prèvia:  

o Activar la càmera, 

o Buscar la resolució d’imatge més gran disponible 

o Assignar l’orientació 

o Assignar les mides de la previsualització. 

• surfaceChanged: Executat just després que la superfície 
pateixi algun tipus de modificació de forma o mida. Es 
farà servir per configurar la càmera i la vista prèvia cada 
vegada que l’usuari giri el terminal: 

o Obtenir l’orientació actual 

o Assignar l’orientació que ha de tenir la càmera i la 
previsualització 

o Assignar les mides del SurfaceHolder d’acord a 
l’orientació. Actualitzar els canvis als paràmetres de 
la càmera 

o Iniciar la previsualització al SurfaceHolder del que 
‘veu’ la càmera 

• surfaceDestroyed: Cridat just abans que la superfície 
sigui destruïda. S’acostuma a fer servir per aturar la 
previsualització i alliberar els objectes com la càmera i el 
SurfaceHolder. 

Enfocament automàtic: 

Quan l’usuari toqui sobre la vista prèvia, s’executarà 
l’enfocament automàtic: 

Fer foto: 

En prémer el botó de disparar s’ha d’executar el mètode 
takePicture de la classe Camera. Hi ha dues interfícies 
vinculades a aquest mètode que s’executaran, la primera 
just al moment de realitzar la foto, i la segona, una vegada 
feta: 

• shutter: Només pel fet d’implementar aquesta interfície 
reprodueix el so del disparador per defecte. En aquesta 
aplicació es deixarà en blanc la seva implementació 
perquè no interessa afegir cap acció més a part que es 
reprodueixi el so. 

• save_photo: Proporciona les dades de la fotografia feta. 
A part de guardar la informació de la foto, s’aturarà la 
vista prèvia perquè l’usuari pugui veure què ha 
fotografiat i es mostraran dos botons per poder acceptar 
o rebutjar la foto. Si l’usuari rebutja la foto, aquesta es 
descartarà i es tornarà a activar la vista prèvia per poder 
fer una altra foto. Una vegada accepta una de les fotos, 
aquesta es guardarà a la galeria, dins de l’àlbum de 
l’aplicació. 

Per poder veure la foto a la galeria, aquesta s’ha 
d’actualitzar. Es pot fer executant un scanner standard 
d’android que busca nous arxius ‘media’, però cal tenir en 
compte que només funciona si l’arxiu s’ha guardat a la zona 
pública. 
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Classe d’OCR: Abans de començar a fer servir Tesseract 
s’ha d’instal·lar el NDK d’Android. Després cal afegir les 
eines de Tesseract al projecte. Existeix una llibreria 
anomenada tess-two que fa servir el motor de Tesseract 
però que té l’avantatge que va ser creada especialment per a 
fer-se servir en Android mitjançant el SDK així que 
simplifica la feina.  

Per a poder reconèixer els caràcters d’una imatge, el motor 
necessita un arxiu per a cada idioma que es vulgui 
reconèixer, de manera que s’hauran d’incloure a l’aplicació. 
Això es farà dins la carpeta assets. Per executar l’OCR es 
troba la classe TessBaseAPI dins de la llibreria de tess-two. 

Classe de traducció: Com es faran servir traductors online, 
per fer la traducció del text extret de la imatge s’ha de 
llançar una petició a l’adreça del traductor i obtenir la 
resposta d’aquest. Tot i fer servir dos traductors diferents 
les peticions seran similars. 

MyMemory: 

Ofereix traduccions gratuïtes però té un límit de 100 
peticions diàries [4]. Per fer la petició es requereixen les 
classes URL i HttpURLConnection. URL contindrà 
l’adreça on enviar la petició, a la qual estaran inclosos tant 
el text a traduir com els idiomes origen i destí. Haurà de 
tenir la forma de l’exemple de la pàgina oficial, que permet 
entendre-ho ràpidament: 
“http://api.mymemory.translated.net/get?q=Hello 
World!&langpair=en|it”. 

Com molt probablement el text a traduir tindrà més d’una 
paraula, hi haurà espais en blanc i això significarà que es 
produirà un error en fer la petició, ja que no existeixen 
adreces amb espais en blanc. Per  solucionar-ho cal 
convertir el text al format UTF-8, que s’encarrega de 
canviar els espais per ‘+’ i els caràcters pel seu codi 
hexadecimal precedit per ‘%’. 

La resposta es guarda a la classe InputStream. Per 
convertir-lo a String cal llegir totes les línies de l’stream 
fent servir les classes BufferedReader, InputStreamReader i 
unir-les totes amb StringBuilder. La resposta està en format 
JSON, així que s’hi ha d’extreure la traducció mitjançant la 
classe JSONObject. 

Bing: 

També és gratuït (fins a 2.000.000 caràcters al mes [5]) 
però requereix registrar-se a Windows Azure i subscriure’s 
a Microsoft Translator per poder-lo fer servir. A més a més, 
per poder accedir-hi mitjançant la interfície http cal 
registrar l’aplicació per tenir assignat un ‘Client Id’ i un 
‘Client Secret ’ amb els quals poder fer les peticions. 
Aconseguir una traducció amb aquest traductor resulta més 
complicat que amb MyMemory, ja que calen dues peticions 
en comptes d’una: 

• La primera consistirà a enviar el ‘Client Id’ i la clau per 
obtenir un Token (Codi efímer que permet autenticar-se 
a un servidor o xarxa) que autoritza les peticions de 
traducció durant 10 minuts, i una vegada passat el 
temps, caldrà repetir l’operació i obtenir un nou Token. 
La resposta del Token està en format JSON, així que 
s’ha de procedir com abans. 

• La segona petició serà com la de MyMemory, caldrà 
construir l’adreça incloent-hi el text a traduir, però 

caldrà afegir una capçalera on incloure el Token 
obtingut de la primera petició. La resposta vindrà en 
format XML, així que s’extraurà amb les classes 
XmlPullParserFactory, XmlPullParser i StringReader. 

 

5. Resultats 

El resultat de l’aplicació és l’esperat. L’usuari pot navegar 
per l’aplicació de manera senzilla, carregant una imatge de 
la galeria o fent una foto, extraient-ne el text i traduint-lo a 
l’idioma desitjat en molt poc temps.  

En condicions normals no es triga ni un minut en fer la foto, 
reconèixer el text i obtenir la traducció, però el procés es 
pot arribar a demorar molt en moments de mala cobertura 
d’internet. D’altra banda, si la imatge no és clara, l’OCR 
pot eternitzar-se intentant trobar caràcters i acaba donant 
com a resultat un munt de punts, comes i lletres totalment 
inconnexos. 

Imperfeccions  

L’OCR no és perfecte, però a vegades fent només una petita 
correcció manual del resultat n’hi ha prou per obtenir una 
traducció comprensible. És per intentar minimitzar aquests 
errors de l’OCR que s’han afegit les eines bàsiques de 
tractament d’imatge. Poden millorar alguns resultats però 
no són infal·libles. 

Les traduccions amb un traductor i l’altre no sempre són 
iguals. 

 

6. Planificació i anàlisi econòmica 

La planificació del projecte s’ha dividit en les següents 
fases: 

• Planificació: Definir els objectius del projecte i 
planificar les fases que ha de tenir, així com la durada 
de cada una d’elles, per assolir els objectius. 

• Investigació: Recollir informació sobre tots els 
possibles recursos que es necessitaran per aconseguir 
construir l’aplicació i fer que tingui totes les 
funcionalitats proposades. Això inclou trobar eines de 
programació, llenguatges de programació, recursos 
com els OCR i Traductors. 

• Anàlisi i disseny: Avaluar totes les dades recollides. 
Analitzar totes les eines trobades i comparar-les entre 
elles per finalment decidir quines fer servir i quines 
descartar. Decidir quines funcionalitats ha de tenir 
l’aplicació resultant i trobar la manera d’aconseguir els 
objectius marcats mitjançant les eines que s’ha decidit 
utilitzar. 

• Implementació: Dur a terme el disseny, convertint-lo en 
realitat. 

• Proves: Comprovar que la implementació acompleix 
les expectatives i si apareixen errors, corregir-los. 

• Documentació: Realització de la memòria. 
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Despeses 

Tenint en compte que un programador (sense gaire 
experiència) cobrés 25€ / hora els costos del projecte 
serien: 

Planificació 5 dies 1.000 € 

Definir objectius 2 dies 400 € 
Establir fases 3 dies 600 € 

Anàlisi i disseny 6 dies 1.200 € 

Tria de recursos 2 dies 400 € 
Funcionalitats de 
l'aplicació 

4 dies 
800 € 

Implementació 40 dies 8.000 € 

Proves 8 dies 1.600 € 

Documentació 7 dies 1.400 € 

TOTAL PROJECTE 66 dies 13.200 € 

Taula 1. Despeses el projecte 

 

7. Conclusions i possibles millores 

La valoració final del projecte ha estat positiva. Els 
objectius plantejats inicialment s’han complert amb escreix. 
Tenint en compte que es partia d’una base de total 
desconeixement del llenguatge Java i sobre la creació 
d’aplicacions Android, l’evolució ha sigut molt 
satisfactòria: S’ha demostrat que els anys d’estudi de la 
carrera d’Enginyeria han permès tenir les eines necessàries i 
la capacitat per crear una aplicació des de zero. 

Els coneixements adquirits durant la realització d’aquest 
projecte poden servir com a iniciació en el món de la 
programació d’aplicacions Android, però aquesta 
experiència ha mostrat que cal seguir aprenent perquè 
Android és molt gran i evoluciona constantment. 

Cal dir que no tot ha estat fàcil i que s’han trobat dificultats, 
moltes hores de recerca d’informació que no apareixia per 
enlloc i moments de frustració en els quals les coses no 
sortien com s’esperaven i no semblava existir una solució, 
però finalment s’ha assolit la meta. 

7.1 Problemes: 

Llenguatge Java i Android: 

El desconeixement del llenguatge Java i de la programació 
d’Android eren les motivacions per decantar-se per aquest 
tipus de projecte i no un altre. L’orientació a objectes i les 
classes, objectes, mètodes i entorn (Eclipse) han resultat un 
problema en alguns moments, demorant l’avanç de la 
implementació, ja que coses que per a un iniciat serien 
obvies i ràpides de fer, per a un inexpert poden resultar 
hores de pèrdues de temps i de recerca a la xarxa. 

Traducció: 

La idea inicial d’aquest projecte era implementar una 
aplicació que permetés realitzar traduccions de manera 
offline i així evitar possibles despeses econòmiques a 
l’usuari en el més que probable cas que fes servir 
l’aplicació fora del seu país. Durant la fase d’investigació, a 
l’hora de buscar llibreries gratuïtes de diccionaris traductors 
ha resultat del tot impossible trobar-ne cap de gratuïta. 
Això, juntament amb el fet que una llibreria només pot 
proporcionar traduccions mot a mot i que faria falta tenir 
una llibreria per cada parell d’idiomes a traduir que 
ocuparien molt d’espai, ha fet que finalment es desistís de 
seguir per aquesta via. 

7.2 Limitacions: 

L’aplicació s’ha basat en fer servir recursos del tot gratuïts, 
cosa que fa que tingui algunes limitacions, com per 
exemple: 

• La dependència d’internet per a poder obtenir les 
traduccions (ja comentat a la secció de ‘Problemes’). 

• L’ús d’un OCR més professional (com ABBYY) que 
potser milloraria les conversions a text. 

• Quan es reconeixen textos que no són d’alfabets llatins 
(com el ciríl·lic o el grec) no existeix la possibilitat de 
modificar el resultat de l’OCR abans de fer la traducció 
perquè el teclat no ho permet. 

• D’altra banda, el tractament d’imatges implementat ha 
resultat ser molt simple, potser amb més temps 
d’investigació s’hauria pogut aconseguir millors 
resultats i optimitzar així l’OCR. 

7.3 Millores: 

Tenint en compte les limitacions exposades al punt anterior 
i als coneixements adquirits durant la implementació van 
sorgint idees que podrien millorar l’aplicació, algunes 
d’aquestes podrien ser: 

• Diccionari offline: Tot i que no se n’han trobat de 
gratuïts, es podria fer servir algun de pagament o 
inclús, amb temps, construir-ne un amb una base de 
dades. 

• Usuari Bing: Com el traductor de Bing funciona amb 
compte d’usuari, seria interessant demanar a l’usuari 
les seves dades per poder vincular-les a l’aplicació. 

• Guardar Configuracions: Es podria guardar la 
informació de la configuració de l’usuari al telèfon per 
a què no l’hagués de canviar a cada execució (les dades 
de Bing, la configuració triada de flaix, l’idioma 
destí...) 

• Idiomes OCR: Com l’OCR necessita una llibreria per 
cada idioma a reconèixer, es podria afegir una 
funcionalitat a l’aplicació que permetés descarregar els 
paquets d’idioma de la pàgina oficial. 

• Tractament d’imatge: Es podria millorar investigant 
les eines de Leptonica, afegint per exemple la 
possibilitat d’emmarcar una part de la foto per limitar 
l’àrea d’anàlisi de l’OCR, modificar la distorsió de les 
lletres en fer una foto obliqua... 

• Llenguatge de l’aplicació: Afegir la possibilitat de 
mostrar els textos i botons de l’aplicació en l’idioma de 
configuració del terminal. 
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