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Resum 

Document on es detallen les activitats i fragments que formen l’aplicació 

d’AiScope, enumerant-ne els elements i components que les conformen i les 

funcions que realitza cada un d’ells.  
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Activitat principal 

MainActivity 

Descripció 

Activitat principal de l’aplicació i sota la qual pengen la resta de processos i 

fragments de l’aplicació. 

En el moment de la creació configura i s’assigna a ella mateixa tots els 

components de navegació. Addicionalment s’afegeix al component de navegació 

un listener per a que s’oculti la barra de navegació en determinades destinacions. 

UI 

La interfície d’usuari es defineix a l’arxiu activity_main.xml. Està composta per un 

contenidor NavHost que gestionarà la navegació de l’usuari, i un component de 

navegació inferior BottomNavigationView. 

 

Il·lustració 1. Plànol d’activity_main.xml 
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NavHost 

Contenidor per a la visualització de fragments. Està limitat horitzontalment als 

límits de la pantalla, per a que s’adapti a tots els dispositius, però verticalment 

s’adaptarà al fragment que s’estigui representant.  

D’aquesta manera s’habilita la possibilitat que alguns fragments siguin més llargs 

que la pantalla del dispositiu. Per a navegar-hi, per defecte es fa amb el 

lliscament del dit per la pantalla. 

bottomNavView 

Component per a la navegació entre seccions de l’aplicació. Està relacionat amb 

l’arxiu bottom_navigation_menu.xml on s’especifica els fragments disponibles 

per a la navegació amb el component. 

Funcions 

getOutputDirectory() 

Aquesta funció retorna el directori de la carpeta on es guardarà les imatges. 

Consulta la configuració del telèfon per la gestió d’arxius multimèdia i retorna el 

directori de la carpeta específica de l’aplicació. 

  



 

8 
 

Càmera 

HomeFragment 

Descripció 

Fragment inicial de l’aplicació, és la primera pantalla que veu un usuari en iniciar 

per primera vegada. És també el fragment des d’on es pot accedir a l’ús de la 

càmera. 

És un fragment necessari com a punt intermig abans d’iniciar la càmera per a 

que no es produeixin errors amb permisos o connexions amb el microscopi. 

UI 

La interfície d’usuari es defineix a l’arxiu fragment_home.xml. El component més 

rellevant de la pantalla és el botó startButton. 

 

Il·lustració 2. Disseny gràfic i plànol de fragment_home.xml 
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startButton 

Botó central de la pantalla. Se li assigna un listener per a que al clicar-hi es 

navegui al fragment PermissionsFragment. 

PermissionsFragment 

Descripció 

Fragment que té la funció de comprovar i sol·licitar permisos. Per a l’ús de la 

càmera i la posterior gestió d’imatges, l’aplicació requereix permisos per utilitzar 

la càmera, un permís que ha de ser atorgat explícitament per l’usuari. 

El fragment comprova si té els permisos necessaris. En cas afirmatiu, es 

procedeix a navegar a CameraFragment. En cas negatiu, es sol·licita els 

permisos a l’usuari. 

La sol·licitud dels permisos els gestiona el sistema del telèfon. Si el resultat és 

satisfactori, es procedeix a navegar a CameraFragment; en cas contrari es 

retorna l’usuari a HomeFragment. 

UI 

Aquest fragment no disposa d’interfície d’usuari pròpia; la sol·licitud de permisos 

depèn del dispositiu que s’utilitzi. 

 

Il·lustració 3. Exemple de sol·licitud del permís d’ús de la càmera 
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Funcions 

hasPermissions() 

Funció que retorna un booleà segons si l’aplicació disposa dels permisos 

necessàris o no. 

onRequestPermissionsResult() 

Listener que sobreescriu la resposta estàndard de l’aplicació al rebre resposta a 

la sol·licitud de permisos.  

• En cas afirmatiu, genera una bombolla de text notificant l’usuari de l’èxit i 

es desplaça a CameraFragment 

• En cas negatiu, genera una bombolla de text notificant de la negació de 

permisos i retorna l’usuari a HomeFragment 
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CameraFragment 

Descripció 

Fragment responsable de gestionar l’ús de la càmera del telèfon mòbil i la creació 

d’arxius d’imatge segons l’usuari fa fotografies. El funcionament base del 

fragment s’ha basat en l’aplicació d’exemple publicada per Google: 

CameraXBasic. 

Addicionalment a la funció de càmera, el fragment disposa d’un listener adjunt a 

la pantalla que rep els inputs que l’usuari i, de moment, els envia al logger. 

Aquests inputs són els que s’hauran d’enviar al microscopi una vegada feta la 

integració. 

UI 

Degut al funcionament de CameraX, aquest fragment ha d’estar compost de dos 

arxius de layout: fragment_camera.xml i camera_ui_container.xml. Això és 

perquè, similar amb la MainActivity, el layout principal camer_fragment és un 

contenidor buit que s’omple dinàmicament amb el contingut de 

camera_ui_container. 

 

Il·lustració 4. Comparació entre camera_fragment i camera_ui_container 

Cada vegada que es visualitza el fragment de la càmera, es genera un nou 

conjunt d’elements continguts a l’arxiu camera_ui_container i s’assigna al 

contenidor principal. Quan es deixa d’utilitzar el fragment, en canvi, el conjunt 

d’elements creats s’elimina de la memòria i s’allibera el contenidor. 
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D’aquesta manera si s’obre i es tanca la càmera múltiples vegades en un mateix 

ús de l’aplicació no es generen múltiples fragments, que acaba afectant al 

rendiment del dispositiu. 

cameraViewFinder 

TextureView que s’omple dinàmicament amb el contingut de camera_container i 

les imatges capturades per la càmera del dispositiu. 

Està limitat al tamany de la pantalla del dispositiu, tant horitzontalment com 

vertical. De no ser així les imatges visualitzades per la càmera ocuparien molt 

més espai que la pantalla, ja que tenen més resolució. 

cameraCaptureButton 

Image Button central que s’utilitza per a enviar la sol·licitud de captura d’imatge 

i engegar la seva posterior gestió per a guardar-la a l’emmagatzematge del 

dispositiu. 

cameraPhotoButton 

Image Button situat a la part inferior dreta que serveix per a visualitzar l’última 

imatge presa per l’aplicació. En el cas de no haver-se fet cap fotografia, el botó 

no presenta cap resposta. 

Addicionalment, la imatge que el conforma s’actualitza dinàmicament, 

representant sempre l’última imatge que s’ha guardat, la mateixa imatge que es 

visualitzarà al prémer el botó. Per a adaptar que la imatge es visualitzi 

correctament, s’utilitza la transformació circleCropTransform() de la llibreria 

Glide, que transforma les imatges a una forma circular. 

Per a aquesta visualització, l’aplicació utilitza l’acció de navegació a 

PhotoFragment, aportant dos arguments addicionals per a la generació de la 

pantalla: el directori on s’ha guardat la imatge, i el valor corresponent a la primera 

posició de la llista de fitxer del directori que sempre serà la primera (0). 
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cameraBackButton 

Image button situat a la part superior esquerra per a permetre a l’usuari anar 

“enrere”. Per a configurar-lo, es sobreescriu el resultat de prémer el botó físic del 

dispositiu i se li assigna, d’aquesta manera tant el botó físic com el gràfic tenen 

la mateixa resposta. 

Es sobreescriu el botó per a tirar enrere perquè de no ser així es retornaria 

l’usuari al fragment de permisos que a la vegada retornaria a la càmera, entrant 

així en un bucle. Així doncs, enlloc de retornar al fragment de permisos, s’envia 

a l’usuari al fragment Home. 

 

Il·lustració 5. UI del fragment de la càmera i components 
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Funcions 

imageSavedListener 

Funció que sobreescriu la funció estàndard OnImageSavedListener, del paquet 

ImageCapture d’AndroidX. Això és necessari per dos motius: 

1. Per actualitzar la imatge del botó cameraPhotoButton i que representi la 

imatge que s’acaba de guardar. La imatge es carrega mitjançant Glide i la 

lògica es troba a la funció setGalleryThumbnail(), executada des del 

listener. 

2. Pel fet d’estar utilitzant un directori “privat” de l’aplicació (així a l’aplicació 

només es veuen les fotografies fetes amb la mateixa aplicació), s’ha de 

comunicar manualment al sistema que s’ha generat un arxiu multimèdia. 

De no ser així, aquest arxiu passaria desapercebut pel sistema i seria 

impossible de compartir o d’eliminar. Aquest procés es realitza amb la 

llibreria MediaScanner. 
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Galeria 

GalleryFragment 

Descripció 

Fragment responsable de la representació de les imatges de l’aplicació en forma 

de quadrícula i de proporcionar l’accés a la visualització individual de cada una 

d’elles. 

Per a la representació de les imatges s’utilitza un RecyclerView, component que 

requereix de la utilització d’un adaptador i d’una classe addicional per a obtenir i 

emmagatzemar les dades al cache. 

UI 

Per a la interfície s’utilitza dos layouts diferents: un pel fragment principal 

fragment_gallery.xml on hi ha el RecyclerView, i un altre per a representar les 

imatges gallery_image_item.xml.  

 

Il·lustració 6. Comparació entre fragment_gallery.xml i gallery_image_item.xml 
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galleryRecyclerView 

RecyclerView situat a fragment_gallery.xml on es visualitzen les imatges en 

forma de quadrícula. S’ha configurat perquè disposi els elements en 3 columnes. 

Està limitat horitzontalment per la mida de la pantalla, però verticalment és 

adaptable a l’espai que ocupen els seus elements. De rebot, a l’haver-se limitat 

a 3 elements per línia, també es limita el tamany horitzontal de les imatges de la 

quadrícula. 

galleryImage 

ImageView situat a gallery_image_item.xml que s’utilitza per a cada una de les 

imatges del RecyclerView. 

És de mida lliure tant verticalment com horitzontal, però per la configuració 

horitzontal del RecyclerView la visualització horitzontal queda limitada 

indirectament. Addicionalment es força que la imatge tingui un relació 1:1, de 

manera que verticalment també queda indirectament limitada. 

Aquesta relació, però, provocaria que les imatges quedessin distorsionades per 

a adaptar-se al requadre. Per a evitar-ho, s’utilitza una de les transformacions 

disponibles amb Glide: cropCenter(), que retalla les imatges des del punt central 

per a adaptar-les al seu recipient. 

Funcions 

onImageItemClick() 

Listener per a cada un dels elements del RecyclerView. S’encarrega de sol·licitar 

la navegació al fragment PhotoFragment, adjuntant a la petició com a arguments 

el directori de la imatge i la posició de la llista. 
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Classes dependents 

GalleryRecyclerAdapter 

Classe que sobreescriu l’adaptador estàndard d’un RecyclerView per a adaptar-

la a una galeria d’imatges. Ha de rebre com a arguments el context del fragment 

des d’on s’executa, una llista d’imatges (List<File>) i el listener que es vol aplicar 

a cada un dels elements (ImageItemListener). 

La seva funció és, per a cada element de la llista: recuperar el layout 

gallery_image_item.xml, carregar la imatge corresponent a l’arxiu al 

galleryImage i finalment associar-li el listener rebut inicialment. 

GalleryViewHolder 

Classe encarregada de recuperar i actualitzar quan sigui necessari la llista 

d’arxius de la carpeta de l’aplicació. Aquesta recuperació de les dades es realitza 

de forma asíncrona amb la resta de processos. 

La recuperació asíncrona evita que, en cas de perdre la connexió amb el 

dispositiu de memòria extern, no es produeixi cap error crític que provoqui el 

tancament de l’aplicació. 

GalleryItemFragment 

Descripció 

Fragment responsable de la visualització de les imatges de forma individual i de 

donar a l’usuari eines per a gestionar aquestes fotografies: compartir-les amb 

altres aplicacions o eliminar-les. Per tal d’iniciar el fragment, es necessita dos 

arguments adjunts amb la petició de navegació: el directori de la carpeta on s’ha 

guardat la imatge, i la seva posició dins la llista d’arxius. 

El fragment està format per un ViewPager que s’omple dinàmicament amb 

diverses instàncies del fragment PhotoFragment. Similarment amb un 

RecyclerView, el ViewPager també hi té associat un controlador que en aquest 

cas és prou senzill com per afegir-lo dins el mateix fragment com a una classe 

interna. 
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És també funció d’aquest fragment l’associació dels listeners necessaris pels 

botons de gestió de les imatges, que obtenen valors dinàmics gràcies  

l’adaptador del ViewPager i la imatge que s’està mostrant. 

 UI 

La interfície d’usuari es defineix a l’arxiu fragment_gallery_item.xml i està 

formada per un component ViewPager i 3 ImageButton repartits per la pantalla. 

Addicionalment, hi ha un segon contenidor interior per a assegurar que les 

imatges no es superposen a la resta de components. 

 

Il·lustració 7. Disseny gràfic i plànol de fragment_gallery_item.xml 

galleryViewPager 

ViewPager que ocupa la totalitat de la pantalla. S’omple amb la imatge que s’està 

visualitzant amb el controlador. Està delimitat verticalment i horitzontal als límits 

de la pantalla del dispositiu, d’aquesta manera les imatges no ocuparan més 

espai que el disponible físicament. 
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galleryItemSafeArea 

Contenidor situat per sobre el galleryViewPager dins el qual es situen els botons 

i que se li aplica una sèrie de marges en el moment de la seva creació per a que 

les imatges no es superposin amb els botons.  

 

Il·lustració 8. UI del fragment de la visualització de fotografies i components 

 

galleryItemBackButton 

ImageButton al que se li assigna la funcionalitat estàndard de l’acció de tirar 

enrere, d’aquesta manera es retorna a l’usuari al fragment anterior que pot ser el 

CameraFragment o GalleryFragment. 

galleryItemDeleteButton 

ImageButton que serveix per a eliminar la fotografia de la memòria del telèfon.  
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galleryItemShareButton 

ImageButton que serveix per a iniciar el procés per a compartir arxius entre 

aplicacions. 

Funcions 

galleryItemDeleteButton.setOnClickListener 

Listener pel botó galleryItemDeleteButton que genera un missatge de 

confirmació per l’usuari. Si l’usuari confirma, s’esborra la foto del sistema; si 

l’usuari ho denega, s’oculta el missatge sense realitzar cap canvi. 

Una vegada eliminada la fotografia, s’executen 3 accions diferents: 

• Es comunica al sistema del dispositiu que la imatge s’ha eliminat 

• Es notifica al controlador del ViewPager que hi ha hagut una actualització 

dels elements que el conformen 

• Es desplaça a l’usuari a la següent imatge de la llista. En la situació que 

no quedin més imatges al directori, es retorna l’usuari a la pantalla on es 

trobava abans de visualitzar la imatge.  

 

Il·lustració 9. Exemple d’alerta d’eliminació de fotografies 

galleryItemShareButton.setOnClickListener 

Per a compartir arxius amb altres aplicacions, s’ha de declarar una intenció al 

sistema amb els paràmetres que es requereixen: tipus d’acció, tipus i directori de 

l’arxiu. També s’hi pot afegir modificacions mitjançant flags. 
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Amb aquestes dades i el proveïdor declarat al manifest, el sistema s’encarrega 

de detectar les aplicacions disponibles per a compartir la imatge i també de 

l’enviament en sí. 

PhotoFragment 

Descripció 

Fragment utilitzat per a representar individualment cada una de les imatges del 

directori de l’aplicació al fragment GalleryItemFragment.  

UI 

De per sí no té cap interfície d’usuari, sinó que en la seva creació se li assigna 

un comportament d’ImageView, que és el que hereta a la visualització. La 

càrrega de la imatge es realitza utilitzant Glide. 
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Visualització d’arxius 

DiyFragment 

Descripció 

Fragment amb l’objectiu d’agrupar diversos recursos per a fabricar un microscopi 

AiScope.  

UI 

La interfície d’usuari es defineix a l’arxiu fragment_diy.xml. En aquesta versió 

s’ha distribuït dos botons que donen a accés a dos arxius PDF que es 

representen mitjançant un altre fragment, PdfFragment. 

 

Il·lustració 10. Disseny gràfic i plànol de fragment_diy.xml 

plansButton 

Botó que desplaça a l’usuari al fragment PdfFragment, passant amb els 

arguments de la navegació el nom de l’arxiu corresponent als plànols del 

microscopi. 
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InstructionsButton 

Botó que desplaça l’usuari al fragment PdfFragment, passant amb els arguments 

de la navegació el nom de l’arxiu corresponent a les instruccions de muntatge 

del microscopi. 

PdfFragment 

Descripció 

Fragment que serveix per a visualitzar un arxiu PDF. Per a la seva creació 

requereix d’un argument que ha de correspondre amb el nom d’un dels arxius 

disponibles dins la carpeta de recursos de l’aplicació. 

Utilitzant aquest nom, el fragment carrega la visualització de l’arxiu a la pantalla. 

UI 

La interfície d’usuari està definida a l’arxiu fragment_pdf.xml i està format per un 

pdfView, un component dissenyat per a visualitzar arxius en PDF. 

  



 

24 
 

Contacte 

ContactFragment 

Descripció 

Fragment que proporciona a l’usuari diversos camps de text per a redactar un 

correu electrònic a l’adreça de contacte d’AiScope. Els textos introduïts en 

aquests camps s’exporten a l’aplicació per enviament de correus electrònics per 

defecte del sistema. 

UI 

La interfície d’usuari es defineix a l’arxiu fragment_contact.xml, i està format per 

dues entrades de text amb les seves etiquetes corresponents, i un botó per a 

enviar el correu amb una altra aplicació instal·lada al sistema. 

 

Il·lustració 11. Disseny gràfic i plànol de fragment_contact.xml 
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subjectEditText 

Component EditText del que s’utilitzarà el valor introduït per l’usuari per a generar 

l’assumpte del correu electrònic. 

messageEditText 

Component EditText del que s’utilitzarà el valor introduït per l’usuari per a generar 

el cos del correu electrònic. 

emailButton 

Botó que genera i envia al sistema una intenció d’enviar un correu electrònic a 

l’adreça aiscope@aiscope.net amb l’assumpte i missatge introduïts als 

components d’edició de text. 

  

mailto:aiscope@aiscope.net
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Donacions 

DonateFragment 

Descripció 

Fragment que permet a l’usuari seleccionar una quantitat de diners per a que al 

prémer un botó se’l redirigeixi a una direcció web corresponent al Paypal 

d’AiScope, eina que utilitza la iniciativa per a rebre donacions econòmiques. 

 UI 

La interfície d’usuari es defineix a l’arxiu fragment_donate.xml i està formada per 

un RadioGroup format de diversos RadioButton que representen les diverses 

opcions de donació que disposa l’usuari, i un botó que redirigeix a un enllaç 

dinàmic segons la quantitat de diners seleccionada. 

 

Il·lustració 12. Disseny gràfic i plànol de fragment_donate.xml 
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donateRadioGroup 

Component format per a diversos RadioButton, un per a cada valor disponible a 

la llista. Se li assigna un listener que detecta canvis a l’element seleccionat per 

a modificar el valor d’una variable interna, que s’utilitza per a generar l’enllaç 

web. 

donateButton 

Botó al que s’assigna l’enviament de l’usuari a l’enllaç generat a partir del valor 

seleccionat a la llista. En el cas de no haver-n’hi cap de seleccionat, es retorna 

un avís a l’usuari. 


