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RESUMEN: Aquest projecte és centra en la implementació d’una nova eina per realitzar el 

diagnòstic del nivell de visió d’una persona sobre un entorn Android. Tenint com a objectiu 

principal fer la correcta adaptació d’ambdues aplicacions, adaptant les diferents pantalles a aquest 

nou entorn. Sempre buscant la usabilitat òptima pel client. Així mateix, s’han aplicant metodologies 

àgils per aconseguir resultats ràpids així com detectar errors prematurs amb l’ajut de reunions 

mensual entre els coordinadors i realitzadors del treball.  
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I. DESCRIPCIÓ DEL 

TREBALL 

Aquest projecte és centra en la 

implementació d’una nova eina per 

realitzar el diagnòstic del nivell de 

visió d’una persona, partint de la 

feina realitzada per Sandra Cuesta 

Gutiérrez en el seu treball de final de 

grau. Treball que inclou tant 

l’especificació com el disseny per un 

entorn web. 

 

Aquesta eina va dirigida a les 

consultes d’oftalmòlegs amb 

l’objectiu de substituir el mètode que 

fan servir actualment. Ara per ara, 

utilitzen un sistema que consisteix en 

fer un seguit de proves, així com 

salvaguardar les dades de forma 

manual dintre del seu sistema 

homologat. És a dir, primer han 

d’apuntar la informació, en un paper 

per exemple, i després tornar-la a 

apuntar dintre del sistema. Un 

mètode bastant feixuc d’executar 

múltiples vegades. 

 

La idea que proposem en aquest 

projecte, manté la idea de realitzar 

diferents proves per diagnosticar el 
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nivell de visió, però afegint millores 

d’usabilitat. Aquest nou disseny és 

basa en un sistema que usa dues 

aplicacions en un entorn Android, 

situades en dues Tablets diferents. 

Una aplicació serà la mestre, des 

d’on el doctor podrà donar d’alta 

clients nous, així com consultar, 

modificar o realitzar proves. Mentre 

que l’aplicació parella només farà la 

funció de mirall, mostrant informació 

que el client rebrà per analitzar quan 

bé veu. A més, a diferencia del 

mètode tradicional, tota dada 

s’emmagatzemarà en local i és 

guardarà de forma automàtica una 

còpia en un servidor de dades. 

II. OBJECTIUS 

PLANTEJATS 

Pel que fa als objectius d’aquest 

treball, tenim com a principal 

entendre correctament la feina ja 

realitzada per Sandra Cuesta 

Gutiérrez. És a dir, analitzar tant 

l’especificació com el seu disseny. Al 

estar basat en un entorn web, 

manquen diferents aspectes 

d’usabilitat a nivell d’Android que cal 

solucionar que de cara al usuari és 

molt important tenir-ho en compte. Si 

pel client, el resultat no li atrau no el 

farà servir o el voldrà canviar. Com a 

desenvolupadors, volem que el 

nostre producte sigui exitós i que el 

client final estigui satisfet. 

 

També és necessari tenir un lloc on 

guardar la informació que les 

aplicacions generen, per tant és 

crearà una base de dades de prova 

que incorporarà totes les 

funcionalitats per a simular un 

servidor real, d’aquesta manera 

aconseguint fins més propers al 

realment important. 

 

Al no disposar de tots els 

components hardware a curt termini 

necessaris per a dur a terme el 

projecte, s’han plantejat diverses 
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opcions a tenir en compte i cal mirar 

amb detall quina ens afavoreix més. 

O en cas de ser necessari, investigar 

alguna altre opció. 

 

Per últim, cal tenir present que 

ambdues Tablets s’hauran de 

comunicar entre elles d’alguna 

manera. El ventall d’opcions és ampli 

però cal veure quina opció ens 

afavoreix més. 

III. SOLUCIONS 

PROPOSADES 

Com que necessitem resultats ràpid 

per a detectar possibles canvis en el 

disseny de les aplicacions, hem 

decidit aplicar metodologies àgils. 

D’aquesta manera, hem abordat el 

problema des d’un punt més elevat i 

poder analitzar clarament el que 

necessitem. Amb l’ajuda de reunions 

mensuals, el projecte avançava a 

bon ritme, així com cada pas 

s’analitzava tant noves propostes 

sobre el disseny o corregir aspectes 

que no agradaven al grup. En 

aquests reunions hi participaven el 

coordinador del projecte inicial 

Daniel Guasch Murillo, al 

responsable de dur-lo a terme 

Sandra Cuesta Gutiérrez, el 

coordinador d’aquest projecte Josep 

M. Merenciano Saladrigues i el 

responsable de dur-lo a terme Marc 

Llopis Blanco. 

 

A més a més, s’ha suplint la manca 

de recursos virtualitzant tot allò que 

ens feia falta. En el cas de les 

Tablets, usant l’emulador de l’eina 

Android Studio, una eina per 

programar aplicacions en l’entorn 

Android que també hem emprat per 

confeccionar les aplicacions. En 

quant al servidor, s’ha emulat el seu 

funcionament a través de l’eina 

VirtualBox. Una opció gratuïta que 

ens permet crear màquines virtuals 
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amb l’única limitació que el dispositiu 

sobre el que funciona. 

 

Pel que fa a la comunicació entre 

Tablets, s’ha optat per utilitzar la 

mateixa base de dades per a és 

comuniquin informació entre elles 

mitjançant sincronitzacions 

periòdiques  des de les aplicacions. 

IV. CONCLUSIONS DEL 

TREBALL 

Com a conclusió, l’adaptació de les 

diferents pantalles de les aplicacions  

ha estat satisfactòries, ja que no 

només hem aconseguit mantenir 

l’estructura del disseny original, sinó 

que també hem incorporat les 

funcionalitats que proposades. Els 

canvis aplicats són mínims però 

suficientment importants com per 

donar una aspecte més proper a 

l’estil Android, així com fer sentir a 

l’usuari a gust usant l’aplicació. 

 

Tot i així, els resultats obtinguts són 

correctes dintre d’un cert límit. Al no 

realitzar les proves en un entorn real, 

creiem que podria haver-hi algun 

problema en quan al visualitzat de 

les aplicacions en una Tablet real. 

 

A part d’aquest detall, les proves 

realitzades han donat positiu, oferint 

un entorn segur on el client pot 

treballar amb les dades sense 

preocupar-se per emmagatzemar-

les en el servidor a posteriori. Totes 

les proves de funcionament s’han fet 

a mà i corroborant a cada pas que la 

informació és mostrés correctament 

tant en la pantalla com en el servidor. 


