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Resum 
 

La tecnologia del segle XXI ha avançat de manera exorbitant en les ultimes dècades, el 

llançament de nous equips de telefonia mòbil ha incrementat l'addicció per conèixer i utilitzar 

els mateixos. 

Els Smartphone1 són la nova generació de telèfons, que aprofiten la miniaturització de tots els 

components per oferir molt més poder, memòria, velocitat i connectivitat. És a dir, un 

smartphone és un telèfon mòbil capaç d'executar moltes tasques diferents, a més de la simple 

possibilitat de mantenir-se en contacte telefònicament o mitjançant missatges amb la resta del 

món. Aquests telèfons es converteixen, en la majoria dels casos, en veritables centres d'oci i 

treball. És tan gran la seva importància que es poden considerar una eina essencial per al dia a 

dia de les persones. Els smartphone són fonts d'informació i coneixement; qualsevol cosa que 

passi al món, qualsevol dubte que una persona pugui tenir en algun moment, sempre es pot 

resoldre amb una recerca a la xarxa utilitzant el telèfon. 

D'aquesta manera, els smartphone es converteixen en una de les plataformes amb més usuaris 

del planeta. Ideal per experimentar i aconseguir arribar a la gent. Aquest és el punt de partida 

del projecte: Dissenyar i implementar una aplicació mòbil que permeti realitzar el 

reconeixement d'imatge per obtenir informació referent a aquesta imatge. Concretament l'app 

a desenvolupar consisteix en un sistema de reconeixement d'obres d'art, concretament de 

pintures / quadres, que mostra les dades més rellevants d'aquesta obra. Aquest sistema 

permetrà, a partir de la captura fotogràfica del quadre, identificar l'autor i algunes altres dades 

rellevants de l'obra i mostrar-los en la pantalla de l'smartphone. 

Com veurem l'aplicació tindrà un temps d'execució que oscil·larà entre 7 i 8 seg, per a les 

proves realitzades, considerant una base de dades amb 25 imatges. 

El reconeixement d'imatge és un camp amb infinitat d'aplicacions, amb un interès creixent per 

part del mercat i amb un futur prometedor. Això, unit a l'atractiu natural de les plataformes en 

les que va orientat aquest projecte constitueix la motivació principal d'aquest treball i la seva 

investigació. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Smartphone: Un dispositiu sense fils mòbil que combina el programari de plataforma, un navegador, 
un chipset modern, i un auricular de telèfon. 
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Resumen 
 

La tecnología del siglo XXI ha avanzado de manera exorbitante en las ultimas décadas, el 

lanzamiento de nuevos equipos de telefonía móvil ha incrementado la adicción para conocer y 

utilizar los mismos. 

Los Smartphone son la nueva generación de teléfonos, que aprovechan la miniaturización de 

todos los componentes para ofrecer mucho más poder, memoria, velocidad y conectividad. Es 

decir, un smartphone es un teléfono móvil capaz de ejecutar muchas tareas diferentes, 

además de la simple posibilidad de mantener en contacto telefónicamente o mediante 

mensajes con el resto del mundo. Estos teléfonos se convierten, en la mayoría de los casos, en 

verdaderos centros de ocio y trabajo. Tan grande es su importancia que se pueden considerar 

una herramienta esencial para el día a día de las personas. Los smartphone son fuentes de 

información y conocimiento; cualquier cosa que pase en el mundo, cualquier duda que una 

persona pueda tener en algún momento, siempre se puede resolver con una búsqueda en la 

red utilizando el teléfono. 

De esta manera, los smartphone se convierten en una de las plataformas con más usuarios del 

planeta. Ideal para experimentar y conseguir llegar a la gente. Este es el punto de partida del 

proyecto: Diseñar e implementar una aplicación móvil que permita realizar el reconocimiento 

de imagen para obtener información referente a esa imagen. Concretamente la app a 

desarrollar consiste en un sistema de reconocimiento de obras de arte, concretamente de 

pinturas/cuadros, que muestra los datos más relevantes de dicha obra.  Este sistema permitirá, 

a partir de la captura fotográfica del cuadro, identificar el autor y algunos otros datos 

relevantes de la obra y mostrarlos en la pantalla del smartphone.  

Como veremos la aplicación tendrá un tiempo de ejecución que oscilará entre 7 y 8 seg, para 

las pruebas realizadas, considerando una base de datos con 25 imagenes. 

El reconocimiento de imagen es un campo con infinidad de aplicaciones, con un interés 

creciente por parte del mercado y con un futuro prometedor. Esto, unido al atractivo natural 

de las plataformas en las que va orientado este proyecto constituye la motivación principal de 

este trabajo y su investigación. 
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Abstract 
 

The twenty-first century technology has advanced so exorbitant in recent decades, the launch 

of new mobile equipment has increased addiction to learn and use them. 

The Smartphone is the new generation of phones that take advantage of the miniaturization of 

all components to provide more power, memory, speed and connectivity. That is, a 

smartphone is a mobile phone capable of running many different tasks, in addition to the mere 

possibility to keep in touch by phone or through messages with the rest of the world. These 

phones become, in most cases, true centers of leisure and work. Such is its importance that 

can be considered an essential tool for everyday people. The smartphone are sources of 

information and knowledge; Anything that happens in the world, any doubt that a person may 

have at some point, can always be solved with a search on the web using the phone. 

Thus, the smartphone becomes a platform with more users on the planet. Ideal to experiment 

and reach people. This is the starting point of the project: Design and implement a mobile 

application that allows the recognition of image information about this image. Specifically, the 

app is to develop a system of recognition of works of art, specifically paintings / pictures, 

showing the most relevant data of this work. This system allows, from the photographic 

capture of the picture, identify the author and some other relevant details of the work and 

display them on the screen of the smartphone. 

As we will see the application will have a runtime of between 7 and 8 sec for tests, considering 

a database of images 25. 

The image recognition is a field with many applications, a growing interest in the market with a 

promising future. This, coupled with the natural beauty of the platforms on which this project 

is aimed the main motivation of this work and its investigation. 
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Objectius 
 

El propòsit d'aquest projecte és plantejar una arquitectura i implementar una aplicació mòbil 

que permeti el reconeixement d’obres d’art, més específicament pintures, i ofereixi informació 

relacionada amb aquesta última a l’usuari.  L’aplicació busca oferir tota la informació possible 

sobre el món de l’art gràfic i els seus impulsors així com la localització dels centres relacionats i 

les tècniques desenvolupades al llarg del temps. 

L’arquitectura proposada que pretén implementar l’aplicació, comprèn la realització de tot el 

sistema; tant en el disseny de l’aplicació mòbil com la pròpia base de dades passant pel 

sistema de reconeixement per determinar l’obra d’art consultada per l’usuari. 

Per poder realitzar aquest objectiu és necessari arribar a complir un seguit de fites: 

1. Dissenyar i implementar un sistema de reconeixement d’imatge que permeti 

identificar una obra d’entre un compendi emmagatzemat en la base de dades. 

2. Comparar els diferents mètodes o algoritmes de reconeixement d’imatge possibles a 

utilitzar i, amb això, escollir el millor per complir els objectius d’aquest projecte. 

3. Dissenyar i posar en marxa l’arquitectura back-end a càrrec de comunicar l’usuari amb 

el sistema de reconeixement d’imatge. 

4. Comparar les diverses  tecnologies capaces de portar a terme el punt 3, en termes de 

velocitat, eficiència i resultats, i amb això escollir la millor opció pel projecte. 

5. Proposar l’arquitectura front-end a utilitzar per a l’aplicació mòbil. 

6. Analitzar i determinar quines tasques s’han de dur a terme en el terminal i quines en el 

servidor per aconseguir el millor resultat en termes d’eficiència i velocitat. 

7. Construir i influir en la base de dades les imatges “model” amb les que es compararà la 

imatge realitzada per l’usuari de l’aplicació. Aquestes imatges serviran de base pel 

reconeixement de l’obra pictòrica. 

8. Generar la base de dades amb informació complementaria sobre les peces d’art 

principals així com l’autor o el museu on està exposat. El projecte es centra en la 

creació d’una plataforma per iniciar-se en el món de l’art. 

9. Generar una aplicació mòbil amb la capacitat d’interactuar amb l’usuari entregant 

informació referent a l’art pictòric així com els esdeveniments que es realitzin en 

diversos museus d’arreu del món. 
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Contingut 
 

Aquest document començarà descrivint la proposta de disseny, començant per la identificació 

dels requeriments previs de l’aplicació fins a arribar a l’elecció de les tecnologies utilitzades per 

a realitzar les implementacions. Una vegada descrit el disseny general, el document tractarà 

temes més concrets com per exemple l’estructura de classes del projecte o la implementació 

de la base de dades. 

Després d’ensenyar el disseny de l’aplicació, el document explicarà com es realitza el 

reconeixement d’imatge de les obres pictòriques mitjançant la llibreria OpenCV [1] i explicant, 

breument, el mètode escollit per a la seva realització, el descriptor ORB [2]. 

Finalment, el document ensenyarà els resultats obtinguts per les proves realitzades en el 

desenvolupament de l’aplicació i l’estructura final de la interacció usuari-aplicació. 

Per acabar s’exposen les conclusions i les possibles millores que es pot realitzar per millorar 

l’aplicació desenvolupada. 
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1. Arquitectura del projecte 
 

Abans de començar a parlar sobre el disseny del projecte i les decisions que s’han dut a terme 

és necessari determinar quins són els objectius i quins requeriments s’han de completar per 

aconseguir realitzar l’aplicació que volem crear. Aquests punts són clau per determinar el 

disseny final del projecte. 

1.1. Requeriments i especificacions 
 

Els següents requeriments es posen com a base per a la realització del projecte: 

 El sistema ha d’ésser capaç de reconèixer una obra pictòrica a través d’una captura 

presa amb la càmera d’un smartphone. 

 El sistema ha de proporcionar un resultat fiable.  

o Ha d’ésser capaç de diferenciar les diverses obres i descartar captures no 

vàlides. 

o Ha de poder proporcionar informació sobre l’obra de la qual s’ha realitzat la 

captura així com permetre, a l’usuari final, obtenir informació de l’autor o del 

museu on es troba. 

 L’usuari ha de poder introduir imatges de diverses formes a través de l’aplicació en 

Android: 

o Per captura d’imatge presa a través d’una càmera de smartphone. 

o Utilitzar una imatge prèviament capturada emmagatzemada en la galeria del 

dispositiu mòbil. 

o Utilitzar una imatge descarregada en el dispositiu mòbil. 

 El sistema pot utilitzar diversos sistemes de reconeixement d’imatge així com oferir la 

possibilitat de modificar els paràmetres de “matching” per realitzar experiments de 

fiabilitat i velocitat de reconeixement. No hi ha cap necessitat d’oferir aquestes 

possibilitats l’usuari final. Simplement es donen per fins acadèmics. 

 A causa de la tipologia del sistema, no és necessari garantir la seguretat de les 

peticions realitzades entre client i servidor, ja que la informació no és susceptible 

d’ésser atacada. 

 El sistema ha de disposar d’una base de dades formada per imatges model de diverses 

obres d’art. Tanmateix, la base de dades no només ha de contenir informació 

relacionada amb l’obra d’art sinó també sobre el seu autor i museu. Recordem que es 

tracta d’una plataforma que no està lligada al reconeixement d’imatge sinó a la 

recerca d’informació de caràcter artístic.  

 La base de dades ha de disposar d’informació suficient, relativa al reconeixement 

d’imatge, per a obtenir una resposta satisfactòria en termes d’eficiència i velocitat. 
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 L’aplicació ha de permetre, a l’usuari, navegar entre les diverses obres d’art, artistes i 

museus de forma fluida. L’usuari ha de ser capaç de rebre informació referent a 

exposicions i localització dels museus i les pintures així com oferir la possibilitat 

d’accedir a informació extra referent a qualsevol objecte emmagatzemat en la base de 

dades. 

Tots aquests requisits conformen la base sobre la qual es formularà el següent punt: el 

disseny de l’arquitectura del projecte. 

 

1.2. Disseny de l’arquitectura 

1.2.1. Model Client-Servidor 
 

Com hem parlat anteriorment en les bases del projecte, el sistema ha de funcionar sota un 

model client-servidor [3]. Tractarem com a client l’aplicació mòbil mentre que ens referirem al 

servidor com el sistema que gestiona la base de dades localitzada en la xarxa d’internet. El seu 

mètode de funcionament és simple: Per cada petició d’usuari, l’aplicació mòbil genera una 

consulta al servidor pujant la informació d’entrada. El servidor treballa amb la informació 

entregada per l’aplicació i retorna una resposta al client amb la informació sol·licitada 

prèviament. 

Per seguir amb el desenvolupament, hauríem de parlar prèviament sobre com funcionen els 

algoritmes de reconeixement d’imatge, doncs la seva implementació determinarà el disseny 

del funcionament del client, el servidor i el sistema d’interacció entre aquestes dues entitats. 

1.2.2. Reconeixement d’imatge 
 

El reconeixement d’imatge utilitzat en aquest projecte es basa en la utilització de les llibreries 

de OpenCV. Aquesta llibreria conté moltes estructures de dades complexes i funcions d’alt 

nivell utilitzades per processos de flux òptic, reconeixement de patrons, processat en 2D-3D en 

temps real entre moltes altres coses. En aquest projecte utilitzarem els algoritmes que ens 

proporciona aquesta llibreria i, per tant, és necessari 

entendre el seu funcionament. 

Per a la realització de processament d’imatge, OpenCV (i 

els algoritmes de reconeixement de patrons en general) 

divideix la tasca en 3 grups: 

 Extracció dels punts característics. Considerem 

punt característic un lloc concret d’una imatge que conté 

una propietat que la defineix. Aquesta pot ser, per exemple, 

les cantonades, formes o altres elements que representen 

Il·lustració 1. Reconeixement d'una imatge 
mitjançant punts ORB 
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una particularitat de la imatge. Un cop extrets els punts es genera un descriptor2 per a 

cada un d’ells. Per tant, per a realitzar el reconeixement d’imatge el que necessitem és 

obtenir els descriptors de la imatge model i la imatge input, comparar-les i obtenir un 

resultat que mesuri la similitud entre imatges. 

 

 Per a la comparació d’imatges es realitza el “emparellament de punts”, procés 

mitjançant el qual els descriptors de dues imatges són comparats i units en parelles. 

 

 Una vegada tenim els punts emparellats, es busca una homografia3 que transformi els 

punts de la primera imatge en la segona. En general, es considera que dues imatges 

són equivalents si existeix aquesta transformació. Per determinar els paràmetres de la 

transformació, normalment s’utilitzen només unes poques parelles de punts. La 

transformació resultant s’aplica a la resta de punts, comparant el punt transformat 

amb el punt emparellat. L’homografia ha d’ésser independent de les dimensions, la 

localització i rotació de l’objecte. Es pot apreciar un exemple de tot el procés en la 

il·lustració 1.  

Aquest procediment s’utilitza per comprovar quina quantitat de punts de la imatge 

d’input pertany a la imatge de la base de dades i si aquestes coincideixen. Si es disposa 

de suficients parelles bones, es considera que la imatge ha sigut reconeguda (veure 

il·lustració 2). 

Així doncs, obtenir els descriptors per a les imatges model en cada anàlisi comporta un 

impacte significatiu en el temps d'execució del programa de reconeixement d'imatge. Aquest 

impacte és inversament proporcional a la capacitat de processament de l'equip que porta a 

terme l'anàlisi: com més capacitat, menor temps. 

No obstant això, portar l'extracció de descriptors al servidor comporta al fet que el client hagi 

de pujar la imatge al servidor, la qual cosa pot provocar un impacte igual o superior al 

d'extreure els descriptors.  

Sobre l'extracció dels descriptors no només cal decidir on es va a realitzar, sinó també quan es 

va a realitzar. L'extracció dels patrons de la imatge input es va a realitzar, òbviament, en el 

moment de la seva arribada al sistema. Tanmateix, l'extracció dels patrons de les imatges 

model pot realitzar-se tant en el moment d'analitzar la imatge input, o de forma prèvia. A 

causa d'això, podem obtenir els patrons d'aquestes imatges abans que l'usuari introdueixi un 

input, reduint de forma important el temps d'anàlisi total per a aquest input. Aquests patrons 

han de ser emmagatzemats d'alguna manera i recuperats de forma prèvia perquè el servidor 

pugui acceptar imatges provinents dels clients. 

                                                           
2 Els descriptors són estructures que contenen varies dades sobre el punt i el seu entorn per poder 
definir un context sobre el mateix. 
3 Una homografia es una transformació projectiva entre dues figures geomètriques planes. 
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Il·lustració 2. Esquerra: imatge a buscar. Dreta: Imatge de l'escena. Es pot observar                                                                               
els punts característics de cada imatge (cercles de colors) i com s'emparellen [4]. 

 

1.3. Aplicació Android 
 

Un dels principals objectius del projecte és la creació d’una aplicació mòbil amb la capacitat 

d’atorgar informació referent a les captures d’imatges que es realitzin a través de la càmera o 

mitjançant un buscador que tingui inclòs així com la capacitat d’interactuar amb altres 

plataformes, com per exemple xarxes socials, que permetin el contacte entre usuaris. 

D’aquesta manera, facilitarem la possibilitat de relacionar-se amb altres usuaris i, a la vegada, 

donaríem una funcionalitat a l’aplicació que obriria les portes al mercat. Ja no es tractaria 

només d’una aplicació amb basada en la recopilació d’informació sinó que també facilitaria la 

interacció d’usuaris que comparteixen el gust per l’art. 

Així doncs, és imperatiu generar una aplicació senzilla de cara a l’usuari. S’ha de buscar un 

sistema que sigui intuïtiu per l’usuari i no li generi confusió. El sistema de pantalles no ha de 

ser un laberint i ha de contenir una paleta de colors adequats al tema dedicat a l’aplicació. 

Tanmateix, cal evitar retards en l’entrega d’informació i congelació del sistema i oferir una 

experiència nítida i fluida.  Per tant, l’aplicació ha de contenir elements que ens ajudin a reduir 

la càrrega a la memòria del smartphone així com un sistema de connexió amb la base de dades 

que redueixi el flux de paquets a enviar per a la representació d’informació. 

 

1.4. Disseny total del projecte 
 

Així doncs resumirem les funcionalitats del servidor/client segons el que s’ha exposat fins ara 

així com el disseny base de l’aplicació Android. 
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1.4.1. Funcionament del servidor 
 

 Disposar d’una base de dades amb els descriptors de les imatges model. 

 Processar les sol·licituds del client i retornar la informació adient. 

 En cas de realitzar-se el reconeixement en el client: 

o Entregar els descriptors de la imatge model al client. 

o Retornar informació del resultat un cop s’obtingui resposta del matching per 

part del client. 

 En cas de realitzar el reconeixement en el servidor: 

o Acceptar imatges dels clients per ser analitzades. 

o Realitzar el matching per obtenir la imatge més coincident amb la d’entrada. 

o Retornar resultats al client.  

 

1.4.2. Funcionament del client 
 

 Obtenir la imatge d’input a través de les captures de càmera o les imatges desades en 

el dispositiu mòbil. 

 En cas de realitzar el reconeixement: 

o Acceptar imatges dels clients per ser analitzades. 

o Realitzar el matching per obtenir la imatge més coincident amb la model. 

o Retornar resultats al servidor per obtenir informació.  

 En cas de realitzar-se el reconeixement en el servidor: 

o Preparar la imatge d’input per a ésser pujada al servidor.  

o Obtenir un resultat del servidor i presentar-ho  l’usuari.  

 

1.4.3. Disseny de l’aplicació 
 

Tal com s’ha comentat en el punt 1.3, l’aplicació ha d’ésser senzilla i contenir els elements 

necessaris per a ser intuïtiva a ulls de l'usuari. Per tant: 

 Com que un dels elements més importants és el reconeixement a través d’una captura 

d’imatge, aquesta opció hi hauria de ressaltar per sobre de la resta. 

 Generar un sistema que diferencies cada element de l’aplicació (esdeveniments, obres, 

favorits, etc). 

 Possibilitat d’interactuar amb altres usuaris a través dels esdeveniments. 

 Oferir diverses opcions a l'hora de realitzar el reconeixement d’imatge. 

 Utilitzar sistemes que redueixin la càrrega de memòria en el dispositiu mòbil de tal 

manera que no congeli el terminal ni generi alentiments. 
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L’aplicació s’hauria de dividir en diversos blocs en funció dels objectius que realitzaran. Gràcies 

al fet que un dels principals atractius de l’aplicació és el sistema de reconeixement d’imatge, 

l’accés a aquesta funcionalitat a d’ésser distingible en tot moment.  

Els altres apartats es podrien presentar a través d’una interfície compartida on passéssim 

d’una funció a un altre mitjançant un gest amb la mà. 

La il·lustració 3 manifesta una idea aproximada de la base de l’aplicació on: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El sistema de reconeixement utilitzarà un icona (un polsador) amb una coloració que 

ressalti per sobre de la resta de l’aplicació. 

2. Un sistema de pestanyes per presentar els altres blocs i els resultats obtinguts. Les 

pestanyes contenen objectes farcits amb informació de la base de dades del nostre 

servidor.  

 

Il·lustració 3. Esquema del desplegament dels blocs de l'aplicació 
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2. Implementació del projecte 
Abans de començar a revisar detalladament cada un dels elements que conformen el projecte, 

cal entendre el seu funcionament.  

 

2.1. Arquitectura del servidor 
 

Com s'ha vist en els apartats previs, la implementació del servidor consta d'una base de dades 

amb imatges model i un seguit de scripts que permeten comunicar-se amb el client d’Android 

per realitzar les funcions de consultes i extracció de dades. El servidor està dissenyat en 

mòduls o capes independents que interactuen per crear el sistema en conjunt. Aquesta 

tendència de disseny és molt utilitzada en el disseny d'aplicacions i permet: 

 Seguretat: cada capa té les atribucions i el 

domini d'acció. La capa superior no pot arribar 

fins al domini de la capa inferior i viceversa. 

 Manteniment: cada mòdul pot 

intercanviar-se per una nova versió del mateix 

sense afectar el funcionament de la resta. Això 

permet el fàcil manteniment del codi o fins i tot 

les millores en l'aplicació. 

 Reusabilitat: les capes poden utilitzar-se 

de forma individual per a futurs projectes 

alternatius al ser independents de la resta. 

 

 

Connexió Aplicació Android

Resposta Consulta

DB

Linux

HTTP 
Apache

Reconeixement 
d'imatge

Servidor

Il·lustració 4. Esquema del projecte 

Il·lustració 5. Esquema de l’arquitectura del servidor 
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En aquest projecte, el servidor està dividit en dues capes: 

 Capa de servidor: s'encarrega de la gestió dels clients. Recull l'entrada de dades, la 

transfereix a la següent capa i retorna el resultat al client. 

 

 Capa de base de dades: interactua amb la base de dades extraient les dades i lliurant-

los a la capa superior (capa d'imatge) quan sigui necessari. 

El back-end o capa de servidor serà la primera part a tractar, ja que sobre ell es muntaran les 

altres dues, i la connexió amb elles dependrà de com i en quin llenguatge estigui dissenyat dit 

back-end. A les seccions següents se seguirà un ordre descendent, descrivint la capa d'imatge i 

posteriorment la capa de la base de dades. 

 

2.2. Servidor 
 

Hi ha diverses tecnologies majoritàries en el desenvolupament d'aplicacions web que 

permeten l'ús de llibreries ja implementades, de manera que la implementació del servidor en 

si queda en un segon pla, i el desenvolupador només ha de preocupar-se d’acoblar la seva 

aplicació al servidor. 

2.2.1. Apache HTTP server 
 

La tecnologia de servidors HTTP server d'Apache és la més popular del món. Permet el 

desenvolupament fàcil d'un servidor web HTTP simple i incorpora multitud de mòduls 

compilats que afegeixen funcionalitats més enllà del bàsic. Al ser un software de codi obert, 

permet a qualsevol programador crear una solució personalitzada basada en el programa nucli 

d'Apache, o ampliar les funcions del programari. Moltes d'aquestes extensions personalitzades 

s'han escrit i estan disponibles de forma gratuïta. Si la funció de mesura perfecta no existeix 

encara, es pot crear fàcilment. En ser de codi obert, Apache s'actualitza constantment. A més, 

permet la integració amb llenguatges típicament utilitzats en el desenvolupament web com 

Python , Perl o PHP. Les llibreries de OpenCV estan disponibles per a C ++, Objective - C ( iOS ) i 

Java ( tant Java com Android ) . Cap d'aquestes opcions pot utilitzar-se de forma directa amb 

Apache més enllà d'establir un CGI (Common Gateway Interface) . 

En general, Apache és un dels sistemes de servidors més adaptables disponibles en l'actualitat, 

i s'executarà en una àmplia gamma d'entorns tècnics. Així doncs, hauríem de determinar quin 

sistema operatiu ens dóna les millors prestacions per al nostre projecte: Windows o Linux. 
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2.2.2. Sistema operatiu del servidor 
 

El servidor estarà implementat sobre un sistema Linux. 

Les distribucions Linux fan servir repositoris oficials per les seves aplicacions, aplicant controls 

de qualitat i polítiques de seguretat que garanteixen la integritat i sanitat dels paquets 

instal·lats. I no només es tracta de seguretat i integritat, també és un tema de facilitat d'ús ja 

que tot el que puguem necessitar es troba en un sol lloc. 

Linux és i sempre ha estat una mica comunitari, això fa que els desenvolupadors sempre 

estiguin escoltant que diuen i que necessiten els seus usuaris. Aquest esforç mancomunat 

permet que la majoria de les distribucions puguin publicar actualitzacions cada 6 mesos, coses 

que passa amb molta menys freqüència del costat de Windows. 

El sistema Linux és el més interessant per termes de consum de memòria, velocitat i cost. Si 

sumem la capacitat d’interpretar nombrosos llenguatges de programació ens obre un ampli 

ventall d’opcions a l’hora de generar el sistema d’interacció entre el client Android i el servidor. 

 

2.3. Base de dades 
 

Com s'ha fixat en el capítol de disseny, el servidor ha de tenir una base de dades. Aquesta base 

ha de contenir, com a mínim, els patrons descriptors de les imatges model a comparar així com 

informació referent a l’obra, museu o artista al qual es fa referència. No obstant això, i atès 

que el sistema és capaç, podem augmentar la quantitat d'informació que conté la base de 

dades amb paràmetres addicionals per dotar de més cos a la resposta que obtingui el client. 

Les bases de dades típicament organitzen les seves dades en taules, les quals posseeixen 

entrades amb una sèrie de camps definits. Per al cas d'aquest projecte, els requeriments són 

els següents: 

 Tenir una taula simple.  

 Suportar els següents tipus de dades: sencers, strings i objectes binaris (dades sense 

format) .  

 Definir els següents camps: nom del fitxer, nom de l’objecte, informació de l’objecte, 

descriptors de la imatge i camps addicionals per OpenCV (per exemple, mides de 

matrius), entre altres. 

Hi ha diverses opcions per a la implementació de la base de dades. A continuació es comenten 

i comparen les més destacades: 
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2.3.1. SQLite [5] 
 

SQLite és el sistema d'administració de bases de dades més popular del món. Propietat 

d'Oracle, ve integrat per defecte en multitud de sistemes (des de sistemes mòbils fins a 

sistemes operatius, passant fins per navegadors). SQLite es presenta com l'alternativa simple i 

eficient per a les bases de dades que segueixen l'estàndard SQL. No implementa les seves 

funcions en la seva totalitat, però té un funcionament simple i les mecàniques bàsiques per a 

la implementació de bases de dades de mida petita o que no requereixen d'administració 

d'usuaris. 

2.3.2. PostgreSQL [6] 
 

PostgreSQL és un sistema de base de dades relacional orientada a objectes que es postula com 

la implementació més potent i completa de l'estàndard SQL. És mantinguda per la comunitat 

de desenvolupadors i és un projecte de programari lliure. 

PostgreSQL té l'avantatge de ser molt potent i robusta, i com a tal, està orientada a bases de 

dades amb grans volums de dades que requereixin de relacionalitat entre el seu contingut. No 

obstant això, la complexitat i falta d'eficiència per a tasques simples l'allunyen com a opció per 

a aquest projecte. 

2.3.3. MySQL [7] 
 

MySQL, també desenvolupada i mantinguda per Oracle, és l'opció a cavall entre les dues 

anteriors: implementa més funcionalitats de l'estàndard SQL que SQLite, però no és una opció 

tan completa com PostgreSQL. 

Generalment, MySQL se sol escollir enfront de SQLite quan és necessària la gestió dels usuaris 

amb accés a la base de dades o quan cal que la base de dades funcioni de forma independent 

al programa que la utilitza (la qual cosa és complicat amb SQLite, que està orientat al fet que la 

base de dades estigui embeguda dins el programa que l'implementa). 

DECISIÓ 

Sense cap mena de dubte, el millor de MySQL és la seva velocitat a l'hora de realitzar les 

operacions, el que li fa un dels gestors que ofereixen major rendiment. El seu baix consum el 

fan apte per a ser executat en una màquina amb escassos recursos sense cap problema. Té 

una probabilitat molt reduïda de corrompre les dades, fins i tot en els casos en què els errors 

no es produeixin en el mateix gestor, sinó en el sistema en què està. 
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2.4. Implementació base de dades 
 

Un cop incorporades les decisions dels punts previs, s’ha d’implementar el procés a realitzar en 

la gestió de les consultes i el retorn de les respostes. 

Tal com mostra la il·lustració 5, la implementació de la connexió del servidor amb la base de 

dades és la següent: 

 El client realitza una petició. 

 El servidor accedeix a la base de dades i extreu la informació. 

 El client obté el resultat. 

Per a la connexió amb l’aplicació Android utilitzarem el model LAMP [8] (Linux, HTTP Apache, 

MySQL, PHP [9]) pensat per a la construcció de llocs web dinàmics i aplicacions web. 

MySQL s'utilitza com una base de dades a la web i PHP s'utilitza per obtenir les dades de la 

base de dades. La nostra aplicació es comunicarà amb la pàgina PHP amb els paràmetres 

necessaris i PHP posarà en contacte amb la base de dades MySQL i obtindrà el resultat i tornar 

els resultats a nosaltres en format JSON [10] (JavaScript Object Notation). 

 

 

  

 

 

 

 

 

• Realitzada per 
l'aplicació 
Android.

Consulta

• Script PHP per 
fer queries a la 
base de dades

Servidor
• Base de 

dades en 
MySQL.

Database

• Informació 
solicitada en 
format JSON.

Resposta

Il·lustració 6. Comportament del servidor a una consulta del client 

"picture": { 

            "pid": "1", 
            "name": "Obra X", 
            "artist": "Artista Y", 
            "created_at": "2015-04-29 12:04:02" 

} 
 

Il·lustració 7. Esquema d'una resposta JSON 
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Així doncs, l’esquema final del servidor quedaria de la següent manera: 

 L’aplicació d’Android genera una consulta al servidor mitjançant un dels fitxers PHP 

que conté. 

 El servidor s’encarrega de generar la connexió amb la base de dades i realitzar la 

petició. 

 La base de dades genera la resposta i l’entrega al servidor. 

 El servidor s’encarrega d’analitzar la resposta i entregar-la al client en format JSON. 

 En l’aplicació es tracta la informació rebuda i s’actua en funció del resultat obtingut. 

 

2.5. Aplicació Android 
 

Aquest apartat se centra en el desenvolupament de l’aplicació Android. S’inicia amb una breu 

explicació sobre el sistema de tasques o activitats en el que es basa el llenguatge. No entra a 

descriure el codi sinó que s’exposa la implementació dels diversos elements que conformen la 

interfície i es detalla aquells punts que es consideren més rellevants. 

2.5.1. Disseny inicial 
 

Tal com es comenta en l’apartat 1.3.3,  l’aplicació s’estructura a través d’un sistema de 

pestanyes que contenen llistes d’objectes amb els que l’usuari pot interactuar. Per omplir les 

llistes i donar propietats als elements que contenen, l’aplicació realitzarà consultes al servidor  

per obtenir l’informació adient.  

 

Il·lustració 8. Esquema de l'activitat principal. (blau): vistes. (verd): processos. 

ResultatConsultesPestanyes
Activitat 
principal

Main

Esdeveniments Web Service
Llistat museus 

amb exposicions

Cercador obres Servidor
Llistat obres en 
base de dades

Preferits
Emmagatzematge 

intern
Llistat obres en 

memòria interna
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D’altre banda, introduirem l’accés al sistema de reconeixement d’imatge a través d’un icona el 

qual es trobi present en l’activitat principal. Utilitzarem una paleta de colors totalment diferent 

del esquema global amb l’objectiu de resaltar l’objecte. El procediment d’actuació és el 

següent:  

 

Finalment cal comentar com es presentaràn els resultats obtinguts. 

L’aplicació ha de presentar l’informació d’una manera simple però estructurada. S’opte per 

una visualització de l’obra d’art com a entrada principal seguida dels resultats obtinguts en la 

consulta realitzada a les bases de dades. Cada entrada, presentarà enllaços externs per ampliar 

coneixements  sobre l’objecte presentat i d’altres objectes continguts en el servidor. És a dir, 

una obra emmagatzemada oferirà l’accès al seu autor i el museu on es troba localitzat 

(ambdòs entrades provinents del servidor)  així com l’accès a pàgines externes d’on poder 

extreure informació més detallada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 8. Vista prèvia dels elements principals de l’aplicació. (dreta): MainActivity (esquerre): 
Presentació resultat 

Usuari prém el 
botó

Decisió: Captura 
de càmera o 
imatge de la 

galeria

Reconeixement 
d'imatge

Presentació del 
resultat

Il·lustració 9. Esquema procediment botó de reconeixement d'imatge 
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2.5.2. Conceptes bàsics 
 

A diferència de Java, en Android no hi ha un mètode Main com a tal, però sí que hi ha diversos 

mètodes de la nostra activitat que seran cridats pel sistema operatiu quan tinguin lloc 

esdeveniments importants.  

De fet, Android treballa en Linux, i cada aplicació utilitza un procés propi. Es distingeixen per 

l'ID i disposen d’un identificador perquè només ella tingui accés als seus arxius. Els dispositius 

tenen un únic focus, l'execució principal, que és l'aplicació que apareix a la pantalla, però pot 

tenir diverses aplicacions en un segon pla, cadascuna amb la seva pròpia pila de tasques que 

contenen les activitats o processos. La documentació oficial [11] ofereix una explicació extensa 

d'aquest tema, aquí estudiarem el cicle de vida d'Android. 

 

Il·lustració 9. Cicle de vida d'una Activity 

 

Els esdeveniments del cicle de vida 

 onCreate (Bundle) : Representa el moment en què l'activitat es crea. Aquest mètode 

normalment ho generarà l'assistent en crear una nova activitat en Android, i és on 

crearem tot el que vagi a necessitar l'activitat. Si abans hem salvat les dades de 
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l'activitat en un objecte Bundle, podrem utilitzar-lo per regenerar-la. Normalment no 

el farem servir. 

 onStart () : L'activitat passarà a estar en pantalla, encara que no necessàriament visible. 

Si venim d'una parada, passarem abans per onRestart (). 

 onRestart () : Anterior a onStart () quan procedim d'una crida a onStop (). 

 onResume () :  L'activitat començarà a respondre a la interacció de l'usuari. 

 onPause () : L'activitat deixarà de respondre a la interacció de l'usuari. 

 onStop () :  L'activitat ha passat completament a segon pla. 

 onDestroy () : L'activitat es destruïda i els seus recursos alliberats. 

El significat de onCreate és clar: és el lloc on carregarem els recursos, les vistes, i qualsevol 

altra cosa que necessitem. Per a la sortida, l'únic mètode en el qual ens centrarem és onPause. 

La raó d'evitar onStop i onDestroy és que no tenim cap control sobre elles. onPause 

s'executarà sempre que l'aplicació surti de primer pla, mentre que els altres dos els executarà 

el sistema operatiu en funció de les seves necessitats. Això es fa per evitar el cost que té crear 

l'activitat un altre cop si passem de l'activitat a l'escriptori i viceversa, i el sistema operatiu 

només alliberarà els recursos utilitzats si els necessita i no té per atendre tots els processos 

oberts. 

Això implica que assumirem que l'aplicació morirà després d'executar onPause, i que és la 

nostra última oportunitat de salvar les dades que necessitem desar, i d'aturar serveis que 

estiguem utilitzant, com la geolocalització. Si hem parat serveis, el lloc adequat per a reiniciar-

los és onRestart. 

Els altres mètodes no necessitarem usar-los molt. Un cas habitual en el qual sí ens caldrà, serà 

quan integrem llibreries de tercers, com Facebook. En aquests casos, se'ns demanarà que unim 

els mètodes de la nostra activitat al seu codi.  

D’altra banda, hem de tenir en compte la càrrega que suposaria, per a una sola activitat, la 

gestió dels blocs amb forma de pestanyes que es presenten en l’activitat principal.  

Un Fragment és una secció "modular" d'interfície d'usuari embeguda dins d'una activitat 

amfitriona, el qual permet versatilitat i optimització de disseny. Es tracta de mini-activitats 

contingudes dins d'una activitat amfitriona, manejant el seu propi disseny (un recurs layout 

propi) i cicle de vida. 

La idea bàsica és que un fragment s'assembla molt a tenir un objecte View4 que l'activitat pot 

decidir mostrar quan ho necessita. La idea és que si el dispositiu que s'executa l'aplicació 

corresponent té espai suficient a continuació, els fragments es poden visualitzar a la mateixa 

pantalla. En si, els fragments destaquen per: 

                                                           
4 Els objectes View són les unitats bàsiques d'expressió de la interfície d'usuari a la plataforma d'Android. 
És una estructura de dades les propietats de les quals emmagatzemen els paràmetres del layout així 
com el seu contingut per a una àrea rectangular específica de la pantalla. 
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 Modularitat: La divisió de codi de l'activitat a través de fragments per a una millor 

organització i manteniment. 

 Reutilització: Els fragments poden ser compartits entre múltiples activitats. 

 Adaptabilitat: Representació de les seccions d'una interfície d'usuari com diferents 

fragments i la utilització de diferents formats depenent de l'orientació i la mida de la 

pantalla. 

Utilitzarem fragments per a la creació de les pestanyes per dividir l’activitat principal en 

diferents blocs i no haver d’anar generant noves vistes cada cop que l’usuari decideixi canviar 

de pantalla. A través dels fragments, no ens hem de preocupar de la resolució ni el model de 

mòbil de l’usuari, ja que s’adapten a les característiques del terminal. 

 

2.5.3. Implementació de la interfície 
 

Tal com s’ha mencionat en apartats anteriors, la interfície de l’aplicació es presenta amb un 

sistema de pestanyes per a què l’usuari pugui navegar d’una funció a un altre amb un simple 

gest. 

Per a la seva implementació, aprofitarem una de les recents llibreries generades per Android la 

qual està enfocada en la presentació de les interfícies: Android Design Support Library [12]. 

Així doncs, la vista principal es tractarà d’un sistema de pestanyes amb un FAB (Floating Action 

Button) o botó flotant i una barra d’eines. La il·lustració 8 esquematitza la composició dels 

elements abans mencionats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toolbar: Presenta el nom de l’aplicació. Conté el cercador i el ventall d’eines (actualment 

disposa d’un formulari per a l’enviament d’errors). En mode administrador, ens permet accedir 

Toolbar 

TabLayout i ViewPager 

Fragments i Lists 

Floating Action Button 

Il·lustració 10. Presentació de la vista principal de l'aplicació 
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a la finestra d’opcions del sistema de reconeixement d’imatge on podem escollir el mètode i 

les cotes de decisió. 

TabLayout i ViewPager: Tablayout és una segona barra d’eines utilitzada per renderitzar les 

diverses pestanyes. ViewPager s’utilitza per a  gestionar el pas d’una pestanya a un altre. 

Fragments i Lists: Utilitzem un Fragment per a cada pestanya el qual el farcim amb una llista 

d’objectes.  Els valors d’aquests objectes vindran determinats pels resultats obtinguts de les 

consultes a les bases de dades i la pestanya seleccionada. 

 Pestanya “Esdeveniments” : Es realitza una consulta a la xarxa social per extreure 

informació referent a apertures de museus, galeries, etcètera. 

 Pestanya “Obres”: Es realitza una consulta al servidor per extreure informació referent 

a les obres emmagatzemades a la base de dades. 

 Pestanya “Preferits”: Es realitza una consulta a la base de dades interna per extreure 

informació referent a les obres declarades com a preferides.  

 

 

 

 

Floating Action Button:  Al prémer, executarà l’activitat del reconeixement d’imatge per 

captura per càmera o cerca en el terminal.  

La il·lustració 10 presenta la vista que obtenim de l’activitat principal (il·lustració 8) un cop 

hem omplert les llistes d’ítems (il·lustració 9) amb informació extreta de fonts externes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 11. Ítem de llista sense fer consulta 
al servidor. El contingut variarà depenent del 
fragment que el cridi. 

Il·lustració 12. Representació de dels objectes en la finestra principal. 
(dreta) Vista d'una pestanya. (esquerre) Cercador en funcionament 
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2.5.3.1. Implementació pestanyes 
 

Tal com es mostra en la il·lustració 11, la creació de les pestanyes no la gestiona l’aplicació 

principal, sinó que fa ús dels fragments per dur a terme les etapes, i el seu manteniment, de 

forma  asíncrona. 

Els fragments realitzaràn les consultes a las bases de dades a través de la llibreria Volley ( la 

connexió al servidor s’analitzarà en els pròxims apartats) i estudiarà el resultat retronat en 

format JSON. 

En primera instancia, es va intentar tractar la resposta a través d’una classe implementada per 

part de l’estudiant. No obstant, a mesura que s’avançava en el projecte i la complexitat de les 

respostes augmentava, es decideix aprofitar la llibreria GSON que converteix un String de JSON 

a la classe JAVA equivalent. D’aquesta manera, generant una classe “picture” amb paràmetres 

els noms dels quals coincideixen amb la clau d’algún valor de la cadena JSON, tindrem tota 

l’informació en un objecte. 

Un cop generat el objecte, per introduïr-lo a la llista, utilitzem un adaptador que s’encarregarà 

de modificar el objecte model presentat en la il·lustració 9 per els nous valors. En aquest cas 

utilitzarem una vista RecycleView per introduïr els elements.  

 

 

 

MainActivity

• Genera l'estructura de la vista. 

• Crida a un adaptador per generar la barra de pestanyes i associar cada 
element amb el seu fragment corresponent.

Fragment

• Omple la vista amb una llista d'elements buida.

• Realitza una consulta al servidor.

• Processa la resposta obtinguda generant l'objecte corresponent.

Adaptador

• Cridat pel fragment, s'encarrega de gestionar els resultats de la 
consulta i emplenar la llista.

• Gestiona el "salt" a la vista detallada d'una obra en cas de 
seleccionar-la.

Il·lustració 13. Procés de generació d'una pestanya 
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Tanmateix, aquest comportament es aplicable a la presentació de les vistes detallades.  

 Si l’usuari selecciona un objecte d’alguna llista de les pestanyes,  Es genera un 

Fragment que realitzarà una consulta a la base de dades corresponent i, com que no 

cal omplir llista, s’encarrega de gestionar la visualització del nou objecte. En la 

il·lustració 14 es presenta el resultat final de les vistes en detall d’una obra i el museu 

on es troba localitzada.  

 

2.5.4. Càrrega imatges 
 

Per a la presentació de resultats i la càrrega de les imatges es comparen diverses llibreries de 

suport: Universal Image Loader, Glide i Picasso. 

Utilitzarem la llibreria que ens ofereixi més possibilitats i tingui una fàcil implementació. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 14. Vista detallada d'una obra i un Museu 
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Il·lustració 15. Comparativa de les llibreries en tamany i funcionalitat 
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En primera instancia, Universal Image Loader sembla l’opció més interessant ja que ofereix un 

bon balanç entre el consum de memòria, el pes i els mètodes que ofereix al usuari per tractar 

la imatge. No obstant té un inconvenient, UIL no permet especificar la mida que es desitja 

carregar a la vista. Utilitza algunes regles basades en la mida de la vista. No té la flexibilitat de 

Picasso. És a dir, no tinc cap manera de carregar la imatge de resolució més baixa per reduir el 

consum de memòria en la càrrega de les pestanyes. 

Picasso carrega la imatge a mida completa en la memòria de la GPU i fa el canvi de tamany en 

temps real quan la “pinta”. Mentrestant, Glide carrega la imatge a mida exacta en la memòria. 

Aquest fet provoca que Picasso consumeixi el doble de recursos que Glide i, a la vegada,  la 

càrrega de la imatge sigui més lenta. 

 Així doncs, per eliminació, ens quedem amb Glide. 

2.5.5. Emmagatzematge intern 
 

2.5.5.1. Internal Storage 
 

Pots emmagatzemar els elements de dades per a l'emmagatzematge intern en els dispositius 

dels usuaris. L'avantatge d'això és que no es basa en cap mitjà extern, però el desavantatge és 

que alguns dispositius tenen quantitats extremadament limitades d'espai d'emmagatzematge 

disponible. Emmagatzemar en la memòria interna essencialment vol dir guardar arxius de 

dades dins de l'estructura de directoris del dispositiu intern. 

El següent codi Java demostra l'obertura d'un arxiu de sortida de dades: 

// Obtenir un objecte FileOutputStream passant el nom d'arxiu 

FileOutputStream dataFileOutput = openFileOutput ("fitxer de dades", 
Context.MODE_PRIVATE); 

En guardar arxius en l'emmagatzematge intern, altres aplicacions no poden accedir-hi i, per 

defecte, no les pot l'usuari, de manera que ofereix una bona fiabilitat. El mètode d'escriptura 
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Il·lustració 16. Consum de memòria en el dispositiu 
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FileOutputStream pren paràmetres en bytes, de manera que només pot utilitzar aquesta 

tècnica per emmagatzemar elements de dades que el seu programa pot convertir en bytes. 

2.5.5.2. Tarjeta SD 
 

Molts usuaris d'Android són dependents d'emmagatzematge de mitjans externs com ara 

targetes SD, a causa del emmagatzematge intern insuficient. Les targetes SD ofereixen les 

seves aplicacions una major quantitat d'espai d'emmagatzematge, però s'imposen 

consideracions addicionals. Per exemple, no es pot assumir que un usuari tindrà una targeta 

SD o un altre recurs de suport extern. Per aquesta raó el seu codi de programació ha de dur a 

terme controls abans de guardar dades d'aquesta manera. També és necessari per donar 

cabuda a la possibilitat que l'usuari canviar la seva targeta SD. 

Utilització de la classe Environment, les seves aplicacions es pot comprovar la disponibilitat 

d'emmagatzematge extern es pot escriure de la següent manera: 

if (Environment.getExternalStorageState (). equals ()) { 

Environment.MEDIA_MOUNTED 

// Es pot utilitzar l'emmagatzematge extern 

} 

També val la pena tenir en compte que els arxius guardats en una targeta SD es poden accedir 

des d’altres aplicacions i per l'usuari directament, de manera que les dades són més 

vulnerables a la corrupció. 

2.5.5.3. Base de dades interna : SQLite 
 

Si l’aplicació utilitza elements de dades més complexes, es pot crear una base de dades SQLite 

per emmagatzemar usant el model relacional. Quan es crea una base de dades SQLite per a 

l’aplicació, es pot accedir des de qualsevol punt dins del codi Java, i no serà accessible des de 

qualsevol altre lloc. Hi ha molts avantatges per a l'ús d'una base de dades, com ara la capacitat 

d'emmagatzemar i executar consultes estructurades. 

Per construir una base de dades SQLite personalitzat des del codi Java, es pot estendre la 

classe SQLiteOpenHelper, a continuació, definir i crear les taules dins el mètode "onCreate", de 

la següent manera: 

public void onCreate (SQLiteDatabase db) { 

db.execSQL ( "CREATE TABLE Article (Item INTEGER, NomdelElement TEXT);"); 

} 

Aquesta instrucció crea una taula de base de dades amb dues columnes en el mateix. La classe 

SQLiteDatabase proporciona els mitjans per gestionar les dades, inclosos els mètodes de 

consulta, inserció i actualització. Un desavantatge potencial per a l'ús d'una base de dades 
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SQLite en les aplicacions d'Android és la quantitat de codi de processament requerida, i el 

conjunt d'habilitats necessàries. 

2.5.5.4. Shared Preferences 
 

Si es necessita emmagatzemar elements de dades simples per a les aplicacions, el més fàcil és 

utilitzar Shared Preferences. Aquesta és possiblement l'opció de gestió de dades més fàcil 

d'implementar, però és només apte per a articles de tipus primitius com números i text. Ús de 

les preferències compartides, a modelar els seus elements de dades com parells de valors clau. 

Qualsevol cosa que estalvia a les preferències compartides encara estarà disponible la propera 

vegada que la seva aplicació s'executa, per la qual cosa és ideal per guardar els elements com 

ara les preferències de l'usuari i la configuració. Quan la seva aplicació es posa en marxa, es 

pot comprovar les preferències compartides, a continuació, presentar la seva interfície i 

funcionalitat en conseqüència.  

DECISIÓ 

Una base de dades SQLite es l’opció més interessant per emmagatzemar la informació referent 

al sistema de reconeixement d’imatge i les dades per la secció de “preferits”. 

 

2.5.6. Connexió amb el servidor 
 

Per a la connexió amb el servidor es realitza un estudi de les llibreries més utilitzades per a la 

transferencia de dades a través de la xarxa.  

2.5.6.1. Retrofit [13] 
 

Retrofit és fàcil d'utilitzar. En essència, ens permet tractar les crides a les API com a simples 

declaracions de mètode Java, de manera que només cal definir quines adreces URL consultar i 

els tipus dels paràmetres de petició / resposta com a classes de Java. Tota la crida de xarxa + 

JSON / XML és manejat completament per la llibreria (amb l'ajuda de Gson per l’anàlisi JSON). 

La documentació és abundant i la comunitat és enorme.  

No obstant, existeix una llibreria pensada per formar part del back-en, que destaca per la seva 

gestió de la memòria, adaptada al cicle de les Activities i pensada per a la gestió de consultes 

amb imatges.   
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2.5.6.2. Volley [14] 
 

Volley és una biblioteca de networking desenvolupada per Google i presentada durant el 

Google I/O 2013. Va ser desenvolupat per l'absència, en el SDK d'Android, d'una classe de 

xarxes capaç de treballar sense interferir amb l'experiència de l'usuari. S’encarrega de 

gestionar sol·licituds de xarxa,  l’accés a les API JSON, carregar imatges. 

Volley és perfecte per a consultes petites, com ara objectes JSON, porcions de llistes, detalls 

d'un element seleccionat, i així successivament. S'ha ideat per a aplicacions RESTful i destaca 

per la seva gestió amb imatges (és l’única llibreria que ofereix un bon suport amb el treball 

amb imatges d’alta resolució). No obstant això, no està pensat per a operacions de streaming i 

descàrregues de grans dimensions. 

Volley treballa en tres nivells diferents amb cada nivell de funcionament en el seu propi 

thread: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Main Thread: Només se li permet disparar la sol·licitud i gestionar la seva resposta. 

Volley gestiona automàticament les transaccions HTTP i la captura dels errors de la 

xarxa que es necessitava gestionar abans. 

 

 Memòria cache i els threads de xarxa: Quan s’afegeix una sol·licitud a la cua, diverses 

coses succeixen sota l’aplicació. En primer lloc, Volley comprova si la petició pot ser 

atesa des de la memòria cache. Si es pot, es llegeix la resposta en la memòria cache, 

s’analitza i s’entrega. Altrament, es passa al thread de xarxa. 

Al thread de xarxa, un round-robin amb una sèrie de fils està treballant constantment. 

El primer fil de xarxa disponible retira de cua la sol·licitud, fa la petició HTTP, analitza la 
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resposta, i ho escriu en la memòria cache. Per finalitzar, es despatxa la resposta 

analitzada de nou al fil principal, on els seus oients estan esperant per gestionar el 

resultat. 

 

2.5.7. Reconeixement d’imatge 
 

OpenCV és una llibreria dedicada a la visió artificial inicialment creada per Intel en el seu 

centre d'investigació rus, la principal funció és l'anàlisi d'imatge en temps real. Programada en 

C ++, la facilitat d'ús i potència de OpenCV ha convertit a OpenCV en la solució més popular per 

a aplicacions d'aquest tipus i sent adaptada a multitud de llenguatges de programació i 

sistemes operatius. OpenCV té multitud de característiques orientades al reconeixement 

d'imatge (reconeixement de gestos o de formes, realitat augmentada, segmentació), però per 

a aquest projecte la utilitzada serà la d'extracció i reconeixement de patrons en imatges. 

Aquesta característica funciona en un procés de 3 passos: 

1. Es defineix un detector de característiques o Feature Detector, que serà l'encarregat 

de buscar els patrons en les imatges a analitzar. 

2. Es defineix un extractor de característiques o Feature Extractor, la tasca serà la 

d'obtenir els descriptors a partir del treball realitzat en el pas 1. Els passos 1 i 2 es 

repeteixen per a totes les imatges a comparar. 

3. Es defineix un comparador de característiques o Feature matches, encarregat de 

realitzar la comparació entre els diferents descriptors obtinguts en el pas 2. 

Per a cada un dels passos exposats anteriorment es pot seleccionar un mètode o manera de 

funcionament d'entre una selecció dels mètodes implementats a la llibreria. En el nostre cas, 

implementarem el sistema de detecció ORB per els punts 1 i 2. 

El procés a seguir per a realitzar la implementació: 

1. En primer lloc es crea un objecte FeatureDetector que s'encarregarà de la detecció 

dels punts clau, anomenats també keypoints.  

2. Utilitzant el mètode abans mencionat, obtenim un vector d'objectes Keypoint que 

conforma els punts clau de la nostra imatge. 

3. Seguidament es crea un objecte FeatureExtractor amb la funció d'obtenir els 

descriptors de la imatge en si. 

4. El computi de l'objecte FeatureExtractor ens genera un vector amb els descriptors de 

la imatge. 

5. A continuació es crea un objecte DescriptorMatcher, que és l'encarregat de realitzar el 

matching entre els descriptors en si mateix. 

6. Després, l'ús del mètode matx de l'objecte DescriptorMatcher ens retorna un vector 

d'objectes DMatch, que són el resultat del matching per a cada imatge comparada. 
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Els objectes DMatch generats en aquest últim pas són, literalment, les coincidències entre 

punts clau de les dues imatges que estan sent comparades en aquest moment. En aquest cas 

la qualitat del matching és quantitativa, és a dir, en primera instància podem afirmar que, a 

major nombre d'objectes DMatch, major coincidència hi ha entre les dues imatges comparades. 

Per tant, podríem dir inicialment que la imatge correcta serà aquella que tingui el major 

nombre de matches. No obstant això, això no és del tot correcte. 

Els objectes DMatch contenen una sèrie de paràmetres generats amb el matching, on el 

paràmetre necessari per seguir amb el procés és el paràmetre distance. Aquest paràmetre 

determina la distància entre els punts clau de les dues imatges comparades. En un valor 

numèric comprès entre 0 i 1, però, tot i que la imatge no sigui la correcta, els objectes DMatch 

seguiran donant un valor de distància, per petit que sigui. És per aquest motiu que hem de fer 

una selecció d'aquells matches que siguin significativament correctes per separar-los d'aquells 

que tinguin un valor de distància irrisori, ja que podrien distorsionar la quantitat final de 

matches (podria donar-se un cas en què una imatge té el major nombre de matches, però tots 

ells són de baixa qualitat, de manera que probablement no seria la imatge correcta). Per a la 

implementació d'aquest projecte, s'ha establert que aquells matches amb un valor de distància 

menor a 0,35 siguin descartats. Aquest valor s'ha decidit sobre la base de l'experimentació 

amb l'algoritme, però també en consens amb exemples de què disposa la pròpia llibreria 

OpenCV entre el seu codi. Finalment, per a l'obtenció de la imatge amb major semblança, cal: 

I. Realitzar un recompte de tots aquells objectes DMatch amb una distància superior a 

0,35. 

II. Aquella imatge que major quantitat de matches amb distància superior a 0,35 hagi 

obtingut, serà la que major semblança tingui amb la imatge input. Si el procés de 

reconeixement d'imatge és prou bo, aquesta imatge resultant serà la correcta. En cas 

contrari, simplement serà la més semblant. 

2.5.7.1. AsyncTask: solució al “freezing” 
 

Tal com hem mencionat anteriorment, Android implementa un model de single thread, és a dir, 

cada vegada que s'inicia una aplicació es crea un thread. Suposant que utilitzem el botó per al 

reconeixement d’imatge o realitzant una consulta al servidor, llançem una acció i  esperem una 

resposta. A causa del model single thread d’android, durant el temps que esperem a la 

resposta la nostra pantalla no respon. Aquest fet, ens porta a evitar la realització d'operacions 

de llarg que s'executen en el subprocés d'interfície d'usuari. Això inclou arxius i l'accés a la 

xarxa. 

Per superar això, podem crear un nou thread i posar en pràctica el mètode d'execució per a 

realitzar aquesta crida de xarxa, de manera que la interfície d'usuari segueix sent sensible. 

No obstant, ja que Android segueix el model sol fil,  si hi ha necessitat de fer alguns canvis en la 

interfície d'usuari basats en el resultat de l'operació realitzada a continuació, aquest 

enfocament pot portar a alguns problemes. 
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I aquí és on apareix AsyncTask. Una classe abstracta proporcionada per Android que ens ajuda 

a utilitzar el UI thread de manera adequada. Aquesta classe ens permet realitzar operacions a 

background i mostrar el seu resultat en el subprocés d'interfície d'usuari sense haver de 

manipular els threads. 

El seu funcionament es divideix en els següents 4 blocs: 

Utilitzarem una Asynctask per farcir les lists dels fragments de cada apartat sense haver de 

congelar l’aplicació i deixar l’usuari sense opció d’accedir a altres elements fins que la càrrega 

sigui completada. 

2 Resultats 
 

En aquest apartat es detallen, en primer lloc, les proves, mesures i comparacions realitzades 

durant l'elaboració del projecte, per a continuació donar els resultats obtinguts a cadascuna de 

les mateixes, utilitzant com a escenari el reconeixement de l'espècie de musaranya a partir del 

reconeixement de la estructura morfologica dels seus cranis. 

3.1 Escenari de proves 
 

Les característiques del dispositiu mòbil i del servidor utilitzat per realitzar les proves es 

mostren a la figura 13.  

Dispositiu Samsung  Galaxy Trend Plus GT – S7580 

Sistema operatiu Android 4.2 Jelly Bean 

Memòria RAM 768 MB 

Processador Dual-core, 1200 MHz 

Càmera 5 megapíxels 

• S'utilitza per a la 
configuració de 
la tasca.

onPreExecute

• S'executa en el 
thread de fons. 

• Executar el codi 
segon plà.

doInBackground

• Invocat cridant a 
publishProgress en 
qualsevol moment  
des de 
doInBackground.

onProgressUpdate

• Rep resultat de 
doInBackground.

onPostExecute

Il·lustració 17. Cicle d'una Asynctask 
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Servidor DINAHOSTING 

Sistema operatiu Linux 

Programació PHP v. 5.3 / 5.4 / 5.5 

Base de dades MySQL v. 5.1 / 5.5 

Imatges 25 obres d’art 
 

Il·lustració 18. Característiques dels dispositius utilitzats en el escenari 

 

2.2 Proves realitzades 
 

S'han realitzat diferents proves de rendiment, tant en el sistema de reconeixement com en la 

càrrega d’informació provinent del servidor extern. Tanmateix, s’han dut a terme petites 

modificacions al sistema per obtenir un temps de resposta adient. A continuació es detallen les 

proves. 

3.2.1 Eficàcia de reconeixement 
 

En aquesta prova volem mesurar l'eficiència (en termes de temps d'execució) dels mètodes de 

reconeixement d'imatge més utilitzats i realitzar una comparativa dels métodes més coneguts 

(SIFT i SURF) amb ORB. En aquest cas, s'han realitzat 20 intents per a cada métode de matching.   

Els resultats mitjans obtinguts en aquesta prova es troben a la següent taula: 

Mètode 
Temps 

processat (s) 
Temps 

comparació (s) 
Temps 

execució (s) 
Número de 
KeyPoints 

SIFT 1.24 1.37 2.61 254 

SURF 1.35 0.78 2.13 431 

ORB 0.48 0.16 0.54 478 
 

Il·lustració 19. Taula de resultats 

El nombre mitjà de keypoints detectats en una imatge d'entrada per part dels descriptors, 

observant-se que tant el descriptor ORB i SURF són els que detecten el major nombre de 

keypoints (478 i 431 respectivament), en comparació amb el descriptor SIFT que detecta 254 

punts claus. 

D’altra banda observem com els temps de processat i comparació deixen en evidéncia la mala 

resposta de SIFT (aproximadament 3 s).  Això condueix a determinar que el descriptor SIFT no 

és una bona opció per a aplicacions que realitzin reconeixement en temps real. 
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Al contrari, el descriptor ORB necessita un temps mitjà de 0.16 s per processar una imatge, 

convertint-lo en una millor alternativa per a aplicacions i, si bé el temps mitjà d'execució del 

descriptor SURF és de 0.78 s, és lenta si ho comparem amb el descriptor ORB 

3.2.2 Consum de memòria i ús de bateria 
 

La figura 15 mostra el consum d'energia i de memòria de l'aplicació. Com es pot observar, el 

percentatge d'energia consumit de cada mètode és proporcional al temps d'execució mostrat 

a la figura 14. 

Així, es va obtenir que el percentatge de bateria consumida per ORB és del 0,01% sobre el total 

disponible, en canvi SURF consumeix el doble (0,02%) i finalment SIFT consumeix quatre 

vegades més amb 0,04% 

Pel que fa a la quantitat de memòria que necessiten els descriptors per emmagatzemar els 

seus vectors de característiques, a l’il·lustració 15b s'observa que tant SIFT com ORB són els 

que menys ús de memòria tenen amb 102.30KB i 49.66KB respectivament. En canvi el vector 

de característiques generat pel descriptor SURF necessita una mitjana de 385.02KB gairebé 8 

vegades el pes del vector generat per ORB. 

 

3.2.3 Temps d’execució 
 

En el següent test, es calcula el temps d’execució total del sistema de reconeixement en 

diverses situacions: 

 1 captura – 1 imatge. 

 1 captura – imatges del servidor desglosades en descriptors. 

 1 captura – grup d’imatges guardades al terminal mòbil. 

 1 captura – grup de descriptors guardats al terminal mòbil. 

115,2

369,2

48,75
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100,00
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300,00
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Il·lustració 20. Gràfiques de Consum i ús de memòria 



Universitat Politècnica de Catalunya  Rem Blanch Torras 

36 
 

En els 2 últims tests s’utilitzen 25 imatges diferents on cada una representa una obra 

emmagatzemada en el servidor. 

Tipus matching Temps processat (s) Temps consulta (s) TOTAL (s) 

1 a 1 0.73 0.23 0.96 

1 a grup servidor 11.28 2.53 13.81 

1 a grup mòbil 9.65 0.24 9.89 

1 a grup descriptors 7.53 0.23 7.76 
 

Il·lustració 21. Taula resultats matching 

Com es pot observar, contenir els descriptors de les imatges suposa avançar el procés del 

reconeixement el temps suficient per a què, en una consulta, sigui notable la diferencia. Si 

tenim en consideració el pes, un grup de descriptors ocupen molt menys espai que un grup 

d’imatges en HD. 

3.2.4. Temps total d’execució 
 

Tal com s’ha vist en l’apartat 3.2.3, el temps de reconeixement d’imatge aproximat és 7,76 s. 

No obstant l’usuari haurà d’esperar uns instants extra a que l’aplicació generi la vista de l’obra 

reconeguda.  

En un principi es podria pensar que les llibreries de gestió d’imatges com Glide o Picasso 

tindrien un impacte en el display final, en realitat l’únic factor que afecta és la xarxa (Glide 

presenta la càrrega de la imatge d’una forma més fluida on veiem com va apareixent. En canvi, 

Picasso deixa la pantalla buida fins que té la imatge carregada en la caché i la carrega de cop). 

La il·lustració presenta la distribució del temps d’espera de l’usuari en els diferents processos 

del reconeixement. 
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Il·lustració 22. Gràfic del temps total  d'execució del sistema de reconeixement amb vista detallada 

3.3 Ús de memòria 
 

La il·lustració 23 presenta la distribució del pes de l’aplicació mòbil en format APK. Els resultats 

presentats corresponen a l’execució de l’aplicació.  

 

Els 18,71 MB (aproximadament el 56%) corresponen al codi font de l’aplicació, els recursos i 

assets.  S’observa que el 25% del pes pertany a la llibreria d’OpenCV i un 17% la resta de 

llibreries incloses com Glide, Gson o Google Maps. 

El pes total de l’aplicació es pot reduïr eliminant elements duplicats ( Android té la mala 

costum de generar 4 arxius .png de diferents qualitats per a cada icona o imatge que introduïm 

manualment en l’aplicació, depurant el codi font o minimitzant les configuracions dels recursos, 

etc. Un clar exemple és OpenCV. El seu tamany es de 8 MB aproximadament i només utilitzem 

un nº determinat de funcions per el reconeixement d’imatge. 

En tot cas, l’aplicació es troba molt per sota del tamany màxim permès per Google (50 MB i 

dos arxius de 2 GB) i, excloent la lliberia abans mencionada, ens trobem dintre de la mitjana 

del tamany de les aplicacions de Google Store el qual gira entorn als 23-25MB. 

 

 

 

 

 

17,71
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5,5
13,47

Ús de memòria (MB)

Aplicació

Interna

OpenCV

Altres llibreries

Il·lustració 23. Gràfic del pes de l'aplicació 

TOTAL : 31,48 MB 
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3.4. Ús de la CPU 
 

Amb l’eina CPU Monitor realitzem un control de l'ús de la unitat central de processament 

(CPU) de la nostre aplicació. Ens mostra l'ús de la CPU en temps real i mostra el percentatge de 

temps de CPU total (incloent tots els nuclis) que s'utilitza en el nucli i en el mode usuari.  

Quan actuem com a usuaris, el codi ha d'utilitzar les API del sistema per accedir a la memòria o 

al hardware, l’usuari només té permisos per accedir a la memòria virtual, i els accidents o 

“crash” solen recuperables. En el nucli, el codi pot accedir directament al hardware incloent 

adreces de memòria física. 

En el nostre cas, l’aplicació utilitzarà la CPU en la inicialització de l’aplicació i quan realitzem 

ordres com, refrescar la pàgina, consultar la vista detallada d’alguna obra o utilitzar el sistema 

de reconeixement d’imatge (Il·lustració 24). 

 

Així doncs, observem que les consultes al sistema de reconeixement d’imatge requereixen 

bona part del processador del dispositiu mòbil generant sobrecalentament del terminal i un 

consum excessiu de la bateria. 

Això pot generar problemes a la llarga ja que deixar que si el processador del mòbil assoleix 

temperatures excessives amb freqüència, tard o d'hora els components poden començar a 

deformar . En el cas de les bateries, reduiriem la seva vida útil fins a 1/3 part. Es doncs, 

aconsellable traslladar el sistema de reconeixement o generar una alternativa que pugui 

resoldre aquesta incidència. 
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Il·lustració 24. Estadístiques d'ús de la CPU en diverses accions realitzades en l'aplicació 
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4. Costs 
En aquest apartat del document es discuteixen els costos del projecte en cas que es volgués 

dur a una aplicació comercial. S’haurà d’obtenir diversos models de dispositius mòbils per fer 

realitzar els test amb els diferents sistemes operatius que trobem al mercat així com les seves 

llicències. També cal detallar que el disseny del client web (els fulls d'estil) té una llicència d'ús 

lliure, per tant, no té un cost afegit al projecte. A continuació es detallen els costos del projecte 

inicial: 

Tipus de cost Concepte Despeses 

Cost fix 
Dispositius mòbils (per testing i desenvolupament) – 
Android  

385€ 

Llicència desenvolupament Android 25€ 

Cost periòdic 

Hosting Servidor 89,99€/mes 

Llicència desenvolupament Apple 6,66€/mes 

Llicència desenvolupament Windows Phone 1,66€/mes 
 

Per tant (i considerant únicament els costos derivats de forma directa del projecte, excloent 

d'aquests tots els costos addicionals del llançament d'un producte comercia), el projecte té un 

cost inicial de 410 €, mentre que té uns costos de manteniment de 98,31 € / mes. Finalment, 

es pot considerar també el cost del desenvolupament del projecte. Tant per al càlcul de les 

hores de treball com per al cost de les mateixes es fa ús de la normativa de l'escola (ETSETB). 

Del total d'hores, s'estima que un 75% s'ha dedicat al desenvolupament de l'aplicació web i un 

25% al desenvolupament de l'aplicació mòbil. 

Concepte Hores per 
crédit ECTS 

Crédits ECTS  
projecte 

Horas 
treballades 

Preu per 
hora 

Preu 

Desenvolupament 
Servidor 30 hores 

 
24 crédits 

 

180 hores 
8€/hora 

 

1440€ 

Aplicació mòbil 540 hores 4230€ 

Total   720 hores  5670€ 
 

Per tant, i com a resum, els costos del projecte són els següents: 

 Costos inicials del 1er any : 1590 €. 

 Costos mensuals : 98,31 €. 

 Cost de desenvolupament : 5.760 €. 
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5. Conclusions 
 

Com s'ha vist al llarg de l'apartat anterior, s'han aconseguit completar tots els objectius 

proposats a l'inici del projecte. El resultat és un sistema de reconeixement d'imatge sòlid, que 

permet reconèixer i entregar informació referent obres d’art, artistes i museus,  i que presenta 

una interfície amigable amb múltiples eines de recerca i consulta per a l'usuari.  

El treball realitzat proporciona una solució simple a tasques de reconeixement d'imatge que 

podria aplicar-se a pràcticament qualsevol camp, proporcionant a l'usuari eines simples per 

analitzar un altre tipus d'imatges. 

Per tant, considerem que el treball és un primer prototip per a un camp amb un futur molt 

prometedor, amb gran expansió en el mercat actual i un interès empresarial creixent. Però 

sobretot, ha tingut una funció d'eina didàctica important, ja que ha permès enfrontar-nos a 

problemes reals en la creació de serveis en línia, un camp bàsic en les aplicacions telemàtiques. 

Malgrat no arribar al nivell de detall necessari per a distingir captures amb la perspectiva 

variant i que el sistema de reconeixement requereix de grans quantitats de recursos que 

alguns dispositius mòbils no són capaços de oferir, aquest aspecte podria millorar mitjançant la 

implementació de millors algoritmes de reconeixement o la modificació dels mateixos per 

adaptar-se a condicions concretes. 

Algunes millores podrien ser: 

 Realitzar el trallsat del reconeixemnt d’imatge al servidor per alliberar càrrega al 

terminal i millor els temps del processat. 

 Introduïr el métode BoW [15] (Bag of Words) per generar un diccionari amb memòria. 

 Comprovar si, cambiant a escala de grisos i fent particions de la imatge, millora el 

temps de resposta en el dispositiu mòbil. 

 Aplicació Android: 

o Adaptar el bloc d’esdeveniments per admetre entrades d’altres xarxes. 

o Analitzar RoboSpice [16] i comparar amb Volley per veure si hi ha millora en 

eficiencia. 

Tot i la finalització d'aquest projecte, queden per davant molts treballs futurs que es poden 

afegir com a millora de prestacions a aquest, com l'addició del reconeixement en 3D, la 

inclusió d'un vector de característiques que juntament amb els descriptors permeti determinar 

l’obra de les imatges categoritzades en el grup d'imatges difícils de determinar o desenvolupar 

el client mòbil per a altres plataformes com iOS o Windows Phone. 
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7. Annex 

7.1. Updated Work Packages, Tasks and Milestones 
 

Project: Implementació App Android WP ref: WP#1 

Major constituent: Prototip Software Sheet 1 of 1 

Short description:  
Recerca d’informació i primera versió de la interfície gràfica.  
Realització interacció  App  Internet 
Execució de la càmera 

Planned start date: 1/09/2015 
Planned end date:  4/10/2015 

Start event: 1/09/2015 
End event:  4/10/2015 

Internal task T1: Recerca / Tests 
Internal task T2: Desenvolupament Interfície gràfica  
Internal task T3: Connectivitat a xarxes externs (Internet) 
Internal task T4: Interacció App  Càmera  

Deliverables: 
 
   Work Plan 

Dates: 
 
4/10/2015 

 

Project: Implementació base de dades WP ref: WP#2 

Major constituent: Prototip Software Sheet 1 of 1 

Short description: 
Desenvolupament i implementació de la base de dades de 
l’aplicació. 
Integració amb l’aplicació per a dispositius mòbil. 

Planned start date: 5/10/2015 
Planned end date: 29/10/2015 

Start event: 5/10/2015 
End event: 1/11/2015 

Internal task T1: Disseny base de dades. 
Internal task T2: Programació base de dades. 
Internal task T3: Introducció informació. 
Internal task T3: Integració amb aplicació android. 

Deliverables: Dates: 

 

Project: Reconeixement d’Imatge WP ref: WP#3 

Major constituent: Prototip Software Sheet 1 of 1 

Short description: 
Desenvolupament i implementació del Sistema de 
reconeixement d’imatge utilitzant la llibreria OpenCV. 

Planned start date: 30/10/2015 
Planned end date:  28/11/2015 

Start event: 2/11/2015 
End event: 26/11/2015 

Internal task T1: Recerca / Tests 
Internal task T2: Programació reconeixement d’imatge 
Internal task T3: Interacció T2  Base de dades 
Internal task T4: Integració al sistema. 

Deliverables: Dates: 
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Project: Depuració WP ref: WP#4 

Major constituent: Prototip Software Sheet 1 of 1 

Short description: 
Depuració i optimització de l’aplicació. 
Introducció de canvis en cas d’ésser necesaris. 

Planned start date: 28/11/2015 
Planned end date:  21/12/2015 

Start event: 28/11/2015 
End event: 07/04/2016 

Internal task T1: Test i depuració 
Internal task T2: Optimització 
Internal task T3: Depuració del prototip 

Deliverables: 
Critical Design 
Review 

Dates: 
1/12/2015 

 

Project: Disseny final WP ref: WP#5 

Major constituent: Prototip Software Sheet 1 of 1 

Short description: 
Integració final del prototip. 
Revisió de l’interfície gràfica. 
Brainstorming per noves idees d’expansió 

Planned start date: 22/12/2015 
Planned end date:  21/01/2016 

Start event: 08/04/2016 
End event:  12/05/2016 

Internal task T1: Integració final 
Internal task T2: Actualització Interfície gràfica 
Internal task T3: Brainstorming. 
Internal task T4: Generació perfil usuari. 

Deliverables: 
Final Design 
Review 

Dates: 
12/05/2016 

 

 

WP# Task# Short title Milestone / deliverable Date (week) 

#1 T4 Integració App  Càmera Work Plan Week 4 
#2 T2 Programació DataBase Base de dades operatiu Week 9 
#3 T2 Programació reconeixement 

d’imatge 
Sistema rec. Imatge 

operatiu 
Week 12 

#4 T1 Test i depuració Critical Design Review Week 14 
#5 T3 Brainstorming Final Design Review Week 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                             

7.2. ESQUEMA PREVI 



Universitat Politècnica de Catalunya  Rem Blanch Torras 

46 
 

7.2. Codi servidor: Extracció d’una obre per ID 

7.2.1. mysql_login.php 

<?php 

/** 

  * Provee las constantes para conectarse a la base de datos Mysql. 

  */ 

define("HOSTNAME", "xxx.xxx.xxx.xxx");// Nombre del host 

define("DATABASE", "yyyy"); // Nombre de la base de datos 

define("USERNAME", "zzzz"); // Nombre del usuario 

define("PASSWORD", "*******"); // Nombre de la constraseña 

?> 

 

7.2.2. Database.php 

<?php 

/** 

 * Clase que envuelve una instancia de la clase PDO 

 * para el manejo de la base de datos 

 */ 

 

require_once 'mysql_login.php'; 

  

class Database{ 

    private static $db = null; 

    private static $pdo; 

  

    final private function __construct(){ 

        try { 

            // Crear nueva conexi  PDO 

            self::getDb(); 

        } catch (PDOException $e) { 

 // Manejo de excepciones 

print e 

        } 

    } 
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    /** 

     * Retorna en la única instancia de la clase 

     * @return Database|null 

     */ 

    public static function getInstance(){ 

        if (self::$db === null) { 

            self::$db = new self(); 

        } 

        return self::$db; 

    } 

  

    /** 

      

     * en los datos de  

     * @return PDO Objeto PDO 

     */ 

    public function getDb(){ 

        if (self::$pdo == null) { 

            self::$pdo = new PDO( 

                'mysql:dbname=' . DATABASE . 

                ';host=' . HOSTNAME . 

                ';port:63343;',  

                USERNAME, 

                PASSWORD, 

                array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8") 

            ); 

            // Habilitar excepciones 

            self::$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

        } 

        return self::$pdo; 

    } 

  

    /** 

      

     */ 

    final protected function __clone(){} 
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    function _destructor(){ 

        self::$pdo = null; 

    } 

} 

 ?> 

 

7.2.3. Picture.php 
 

<?php 

 /** 

 * Representa la estructura de las obras 

 * almacenadas en la base de datos 

 */ 

require 'Database.php'; 

class Picture { 

    function __construct(){ 

    } 

     /** 

     * Retorna en la fila especificada de la tabla 'picture' 

     * @param $idPicture Identificador del registro 

     * @return array Datos del registro 

     */ 

    public static function getAll(){ 

        $consulta = "SELECT idPicture, title, artist, year, url_picture FROM picture"; 

        try { 

            // Preparar sentencia 

            $comando = Database::getInstance()->getDb()->prepare($consulta); 

            // Ejecutar sentencia preparada 

            $comando->execute(); 

            return $comando->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 

         } catch (PDOException $e) { 

            return false; 

        } 

    } 
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    public static function getMatIdPicture($idPicture){ 

         $consulta = "SELECT idPicture, rows, cols, type, data FROM picture WHERE idPicture 

= ?"; 

        try{ 

            $comando = Database::getInstance()->getDb()->prepare($consulta); 

            $comando->execute(array($idPicture)); 

            //return $comando->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 

            $row = $comando->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 

            return $row; 

         } catch (PDOException $e) { 

            // Aqu・puedes clasificar el error dependiendo de la excepci  

            // para presentarlo en la respuesta Json 

            return -1; 

        } 

    } 

     /** 

     * Obtiene los campos de una obra con un identificador 

     * determinado 

     * @param $idPicture Identificador de la obra 

     * @return mixed 

     */ 

    public static function getById($idPicture){ 

        // Consulta de la obra 

        $consulta = "SELECT idPicture, title, artist, year, museum, url_picture, 

description FROM picture WHERE idPicture = ?"; 

        try { 

            // Preparar sentencia 

            $comando = Database::getInstance()->getDb()->prepare($consulta); 

            // Ejecutar sentencia preparada 

            $comando->execute(array($idPicture)); 

            // Capturar primera fila del resultado 

            $row = $comando->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 

            return $row; 

         } catch (PDOException $e) { 

            // Aqu・puedes clasificar el error dependiendo de la excepci  

            // para presentarlo en la respuesta Json 
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            return -1; 

        } 

    } 

  

    /** 

     * Actualiza un registro de la bases de datos basado 

     * en los nuevos valores relacionados con un identificador 

     */ 

    public static function update($idPicture,$rows,$cols,$type,$data) { 

        // Creando consulta UPDATE 

        $consulta = "UPDATE picture" . 

            " SET rows=?, cols=?, type=?, data=? " . 

            "WHERE idPicture=?"; 

        // Preparar la sentencia 

        $cmd = Database::getInstance()->getDb()->prepare($consulta); 

        // Relacionar y ejecutar la sentencia 

        $cmd->execute(array($rows, $cols, $type, $data, $idPicture)); 

        return $cmd; 

    } 

     /** 

    * Devolver idArtist a través de la tabla 'pictures' 

    */ 

    public static function selectIdArtist($artist) { 

        $consulta = "SELECT idArtist FROM artist INNER JOIN picture ON artist.firstname == 

picture.artist"; 

        try { 

            // Preparar sentencia 

            $comando = Database::getInstance()->getDb()->prepare($consulta); 

            // Ejecutar sentencia preparada 

            $comando->execute(array($artist)); 

            // Capturar primera fila del resultado 

            $row = $comando->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 

            return $row; 

        } catch (PDOException $e) { 

            // Aqu・puedes clasificar el error dependiendo de la excepci  

            // para presentarlo en la respuesta Json 
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            return -1; 

        } 

    } 

} 

?> 

 

7.2.4. choosefromId.php 
 

<?php 

/** 

 * Obtiene el detalle de una picture especificada por su identificador "idPicture" 

 */ 

require 'Picture.php'; 

  

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') { 

    if (isset($_GET['idPicture'])) { 

        // Obtener parámetro idPicture 

        $parametro = $_GET['idPicture']; 

        // Tratar retorno 

        $retorno = Picture::getById($parametro); 

        if ($retorno) { 

            $picture["estado"] = "1"; 

            $picture["picture"] = $retorno; 

            // Enviar objeto json de la obra 

            print json_encode($picture); 

        } else { 

            // Enviar respuesta de error general 

            print json_encode(array('estado' => '2','mensaje' => 'No se obtuvo el 

registro')); 

        } 

    } else { 

        // Enviar respuesta de error 

        print json_encode(array('estado' => '3','mensaje' => 'Se necesita un 

identificador')); 

    } 
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} 

 

7.4. Codi Android: Extracció d’una obre per ID 
 

7.4.1. PictureDetailActivity 
 

package com.example.rem.art4usprototype2.UI.Activities; 

  

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.view.MenuItem; 

  

import com.example.rem.art4usprototype2.R; 

import com.example.rem.art4usprototype2.UI.fragments.PictureDetailFragment; 

import com.example.rem.art4usprototype2.tools.Constants; 

  

import java.io.IOException; 

  

  

public class PictureDetailActivity extends AppCompatActivity { 

  

    /** 

     * Instancia global de la obra a detallar 

     */ 

    private String idPicture; 

  

    /** 

     * Inicia una nueva instancia de la actividad 

     * 

     * @param activity  Contexto desde donde se lanzará 

     * @param idPicture Identificador de la meta a detallar 

     */ 
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    public static void launch(Activity activity, String idPicture) { 

        Intent intent = getLaunchIntent(activity, idPicture); 

        activity.startActivityForResult(intent, Constants.CODIGO_DETALLE); 

  

    } 

  

    /** 

     * Construye un Intent a partir del contexto y la actividad 

     * de detalle. 

     * 

     * @param context   Contexto donde se inicia 

     * @param idPicture Identificador de la obra 

     * @return Intent listo para usar 

     */ 

    public static Intent getLaunchIntent(Context context, String idPicture) { 

        Intent intent = new Intent(context, PictureDetailActivity.class); 

        intent.putExtra(Constants.EXTRA_ID, idPicture); 

        return intent; 

    } 

  

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.layout_dummy); 

  

        if (getSupportActionBar() != null) { 

            getSupportActionBar().setDisplayShowTitleEnabled(false); 

            getSupportActionBar().setHomeAsUpIndicator(R.mipmap.ic_close); 

        } 

  

        // Retener instancia 

        if (getIntent().getStringExtra(Constants.EXTRA_ID) != null) 

            idPicture = getIntent().getStringExtra(Constants.EXTRA_ID); 

  

        if (savedInstanceState == null) { 

            getSupportFragmentManager().beginTransaction() 
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                    .add(R.id.container, 

PictureDetailFragment.createInstance(idPicture), "PictureDetailFragment") 

                    .commit(); 

        } 

    } 

  

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        int id = item.getItemId(); 

  

        switch (id) { 

            case android.R.id.home: 

                finish(); 

                return true; 

        } 

        return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

  

    @Override 

    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 

        if (requestCode == Constants.CODIGO_ACTUALIZACION) { 

            if (resultCode == RESULT_OK) { 

                PictureDetailFragment 

fragment = (PictureDetailFragment) getSupportFragmentManager(). 

                        findFragmentByTag("PictureDetailFragment"); 

                try { 

                    fragment.uploadExternalData(); 

                } catch (IOException e) { 

                    e.printStackTrace(); 

                } 

                setResult(RESULT_OK); // Propagar código para actualizar 

            } else if (resultCode == 203) { 

                setResult(203); 

                finish(); 

            } else { 

                setResult(RESULT_CANCELED); 
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            } 

        } 

    } 

} 

 

7.4.2. PictureDetailFragment 
 

package com.example.rem.art4usprototype2.UI.fragments; 

  

import android.graphics.Color; 

import android.graphics.PorterDuff; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout; 

import android.support.v4.app.Fragment; 

import android.support.v4.app.FragmentTransaction; 

import android.util.Log; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ImageButton; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.RelativeLayout; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

import com.android.volley.Request; 

import com.android.volley.Response; 

import com.android.volley.VolleyError; 

import com.android.volley.toolbox.JsonObjectRequest; 

import com.bumptech.glide.Glide; 

import com.example.rem.art4usprototype2.Database.MySQLAdapter; 

import com.example.rem.art4usprototype2.R; 

import com.example.rem.art4usprototype2.model.Obra; 

import com.example.rem.art4usprototype2.tools.Constants; 

import com.example.rem.art4usprototype2.web.VolleySingleton; 

import com.google.gson.Gson; 
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import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

import java.io.IOException; 

  

public class PictureDetailFragment extends Fragment { 

  

    /** Etiqueta de depuración */ 

    private static final String TAG = PictureDetailFragment.class.getSimpleName(); 

    /* Instancias de Views */ 

    private ImageView header; 

    private TextView artist, year, museum, description, artist_info, museum_info; 

    private RelativeLayout eVolleyCoordinator; 

    private ImageButton editButton; 

    private CollapsingToolbarLayout mCollapsingToolbar; 

    /* Extras */ 

    private String extra, url; 

    private Obra picture; 

    private Gson gson = new Gson(); 

    private MySQLAdapter myHelper; 

    private boolean already_pressed = false; 

  

  

    public PictureDetailFragment() { 

    } 

  

    public static PictureDetailFragment createInstance(String idPicture) { 

        PictureDetailFragment PictureDetailFragment = new PictureDetailFragment(); 

        Bundle bundle = new Bundle(); 

        bundle.putString(Constants.EXTRA_ID, idPicture); 

        PictureDetailFragment.setArguments(bundle); 

        return PictureDetailFragment; 

    } 

  

    @Override 

    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, 

                             Bundle savedInstanceState) { 
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        View v = inflater.inflate(R.layout.activity_main_detail, container, false); 

        eVolleyCoordinator = (RelativeLayout) v.findViewById(R.id.detailPictureLayout

); 

        myHelper = new MySQLAdapter(getActivity()); 

        header = (ImageView) v.findViewById(R.id.header); 

        mCollapsingToolbar = (CollapsingToolbarLayout) v.findViewById(R.id.collapsing

_toolbar_layout); 

        artist = (TextView) v.findViewById(R.id.artist); 

        year = (TextView) v.findViewById(R.id.year); 

        museum = (TextView) v.findViewById(R.id.museum); 

        description = (TextView) v.findViewById(R.id.description); 

        artist_info = (TextView) v.findViewById(R.id.artist_link); 

        museum_info = (TextView) v.findViewById(R.id.museum_link); 

        editButton = (ImageButton) v.findViewById(R.id.fab); 

  

        // Obtener extra del intent de envío 

        extra = getArguments().getString(Constants.EXTRA_ID); 

  

        if (Constants.getEndpoint() == Constants.EXTERNAL_DB) { 

            // Cargar datos desde el web service 

            String url = Constants.GET_BY_IDPICTURE + "?idPicture=" + extra; 

            try { 

                uploadExternalData(); 

            } catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

        } else if (Constants.getEndpoint() == Constants.INTERNAL_DB) { 

            // Cargar datos desde la data base interna 

            uploadInternalData(); 

        } 

        // Setear escucha para el fab 

        editButton.setOnClickListener( 

                new View.OnClickListener() { 

                    @Override 

                    public void onClick(View v) { 

                        if (!already_pressed) { 
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                            // Iniciar actividad de actualización 

                            /** Añade la obra seleccionada a FAVORITOS. 

                             * Queda guardada en la DB interna **/ 

                            myHelper.addPicture(picture, 1); 

                            editButton.setColorFilter(Color.YELLOW, 

PorterDuff.Mode.MULTIPLY); 

                            already_pressed = true; 

                        } else { 

                            editButton.setColorFilter(Color.WHITE, 

PorterDuff.Mode.MULTIPLY); 

                            myHelper.deleteData(extra, url); 

                            already_pressed = false; 

                        } 

                    } 

                } 

        ); 

        return v; 

    } 

  

    public void uploadInternalData() { 

        Obra obra = myHelper.getData(extra); 

        if (obra.getFAV() == 1) { 

            url = obra.getUrlThumbnail(); 

            already_pressed = true; 

            editButton.setColorFilter(Color.YELLOW, PorterDuff.Mode.MULTIPLY); 

        } 

        Toast.makeText(getActivity(), url, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

        Glide.with(this.getContext()).load("file:" + obra.getUrlThumbnail()).centerCr

op().into(header); 

        setView(obra); 

    } 

  

    /** Obtiene los datos desde el servidor */ 

    public void uploadExternalData() throws IOException { 

  

        // Añadir parámetro a la URL del web service 
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        String newURL = Constants.GET_BY_IDPICTURE + "?idPicture=" + extra; 

  

        // Realizar petición GET_BY_ID 

        VolleySingleton.getInstance(getActivity()).addToRequestQueue( 

                new JsonObjectRequest( 

                        Request.Method.GET, 

                        newURL, 

                        new Response.Listener<JSONObject>() { 

  

                            @Override 

                            public void onResponse(JSONObject response) { 

                                // Procesar respuesta Json 

                                    myDetailedResponse(response); 

                            } 

                        }, 

                        new Response.ErrorListener() { 

                            @Override 

                            public void onErrorResponse(VolleyError error) { 

                                VolleySingleton.handleVolleyError(error, 

eVolleyCoordinator); 

                            } 

                        } 

                ) 

        ); 

    } 

  

    /** 

     * Procesa cada uno de los estados posibles de la 

     * respuesta enviada desde el servidor 

     * @param response Objeto Json 

     */ 

    private void myDetailedResponse(JSONObject response) { 

  

        try { 

            // Obtener atributo "mensaje" 

            String mensaje = response.getString("estado"); 
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            switch (mensaje) { 

                case "1": 

                    // Obtener objeto "picture" 

                    JSONObject object = response.getJSONObject("picture"); 

                    //Parsear objeto 

                    picture = gson.fromJson(object.toString(), Obra.class); 

                    Glide.with(this.getContext()).load(picture.getUrlThumbnail()).cen

terCrop().into(header); 

                    setView(picture); 

                    break; 

                 case "2": 

                    String mensaje2 = response.getString("mensaje"); 

                    Toast.makeText( 

                            getActivity(), 

                            mensaje2, 

                            Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                    break; 

                 case "3": 

                    String mensaje3 = response.getString("mensaje"); 

                    Toast.makeText( 

                            getActivity(), 

                            mensaje3, 

                            Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                    break; 

            } 

        } catch (JSONException e) { 

            Log.e(TAG, e.toString()); 

        } 

     } 

     private void setView(final Obra picture) { 

        // Seteando valores en los views 

        mCollapsingToolbar.setTitle(picture.getTitle()); 

        mCollapsingToolbar.setExpandedTitleColor(getResources().getColor(android.R.co

lor.transparent)); 

        artist.setText(picture.getArtist()); 
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        year.setText(picture.getYear()); 

        museum.setText(picture.getMuseum()); 

        description.setText(picture.getDescription()); 

        artist_info.setText(picture.getArtist()); 

        artist_info.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                artist_info.setTextColor(getResources().getColor(R.color.colorPressed

Mini)); 

                FragmentTransaction 

transaction = getFragmentManager().beginTransaction(); 

                transaction.replace(R.id.container, 

ArtistFragment.createInstance(picture.getArtist()), "ArtistFragment"); 

                transaction.addToBackStack(null); 

                transaction.commit(); 

            } 

        }); 

        museum_info.setText(picture.getMuseum()); 

        museum_info.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                museum_info.setTextColor(getResources().getColor(R.color.colorPressed

Mini)); 

                FragmentTransaction 

transaction = getFragmentManager().beginTransaction(); 

                transaction.replace(R.id.container, 

MuseumFragment.createInstance(picture.getMuseum()), "MuseumFragment"); 

                transaction.addToBackStack(null); 

                transaction.commit(); 

            } 

        }); 

     } 

} 

 

7.4.3. MySQLAdapter 
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package com.example.rem.art4usprototype2.Database; 

  

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.app.DownloadManager; 

import android.content.ContentValues; 

import android.content.Context; 

import android.database.Cursor; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.database.sqlite.SQLiteException; 

import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Environment; 

import android.util.Log; 

import android.widget.Toast; 

import com.example.rem.art4usprototype2.model.Obra; 

import com.example.rem.art4usprototype2.tools.MyOwnListener; 

import java.io.File; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.ArrayList; 

  

public class MySQLAdapter implements MyOwnListener { 

  

    MySQLHelper helper; 

    Context context; 

  

    private static final String TAG = "MySQLAdapter"; 

    public MySQLAdapter(Context context) { 

        helper = new MySQLHelper(context); 

        this.context = context; 

    } 

  

    @Override 

    public Obra getData(String myID) { 

        SQLiteDatabase db = helper.getWritableDatabase(); 

        String[] columns = {MySQLHelper.COLUMN_UID, MySQLHelper.COLUMN_TITLE, 
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                MySQLHelper.COLUMN_ARTIST, MySQLHelper.COLUMN_YEAR, 

MySQLHelper.COLUMN_MUSEUM, 

                MySQLHelper.COLUMN_IMAGE, MySQLHelper.COLUMN_DESCRIPTION, 

MySQLHelper.COLUMN_FAV}; 

  

        /** ERROR **/ 

        Cursor cursor = db.query(MySQLHelper.TABLE_NAME, columns, 

MySQLHelper.COLUMN_UID + " = '" + myID + "'", null, null, null, null); 

        Obra obra = null; 

        try { 

            while (cursor.moveToNext()) { 

                obra = new Obra(); 

                obra.setTitle(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(MySQLHelper.COLUMN_TIT

LE))); 

                obra.setArtist(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(MySQLHelper.COLUMN_AR

TIST))); 

                obra.setYear(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(MySQLHelper.COLUMN_YEAR

))); 

                obra.setMuseum(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(MySQLHelper.COLUMN_MU

SEUM))); 

                obra.setUrlThumbnail(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(MySQLHelper.COL

UMN_IMAGE))); 

                obra.setDescription(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(MySQLHelper.COLU

MN_DESCRIPTION))); 

                obra.setFAV(cursor.getInt(cursor.getColumnIndex(MySQLHelper.COLUMN_FAV))); 

            } 

            db.close(); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e("ERROR:Data not acquired", e + ""); 

        } 

        return obra; 

    } 

  

    @Override 

    public void deleteData(String ID, String path) { 

        SQLiteDatabase db = helper.getWritableDatabase(); 
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        db.delete(MySQLHelper.TABLE_NAME, MySQLHelper.COLUMN_UID + "='" + ID + "'", null); 

        File file= new File(path); 

        if(file.exists()) file.delete(); 

    } 

  

    @Override 

    public void addPicture(Obra obra, int fav_button) { 

        SQLiteDatabase db = helper.getWritableDatabase(); 

        try { 

            ContentValues contentValues = new ContentValues(); 

            contentValues.put(MySQLHelper.COLUMN_UID, obra.getIdPicture()); 

            contentValues.put(MySQLHelper.COLUMN_TITLE, obra.getTitle()); 

            contentValues.put(MySQLHelper.COLUMN_ARTIST, obra.getArtist()); 

            contentValues.put(MySQLHelper.COLUMN_YEAR, obra.getYear()); 

            contentValues.put(MySQLHelper.COLUMN_MUSEUM, obra.getMuseum()); 

            addImage(contentValues, obra); 

            contentValues.put(MySQLHelper.COLUMN_DESCRIPTION, obra.getDescription()); 

            contentValues.put(MySQLHelper.COLUMN_FAV, fav_button); 

            db.insert(MySQLHelper.TABLE_NAME, null, contentValues); 

            db.close(); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e("problem", e + ""); 

        } 

    } 

  

    private void addImage(ContentValues contentValues, Obra obra) { 

        try{ 

            File direct = new File(Environment.getExternalStorageDirectory() 

                    + "/Art4us"); 

            if (!direct.exists()) { 

                direct.mkdirs(); 

            } 

            DownloadManager 

manager = (DownloadManager) context.getSystemService(Context.DOWNLOAD_SERVICE); 

            Uri downloadUri = Uri.parse(obra.getUrlThumbnail()); 

            DownloadManager.Request request = new DownloadManager.Request(downloadUri); 
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            request.setAllowedNetworkTypes(DownloadManager.Request.NETWORK_WIFI 

                    | DownloadManager.Request.NETWORK_MOBILE).setAllowedOverRoaming(false) 

                    .setTitle(obra.getTitle()). 

                    setDestinationInExternalPublicDir("/Art4us", obra.getTitle() + ".jpg"); 

            manager.enqueue(request); 

            contentValues.put(MySQLHelper.COLUMN_IMAGE, Environment.getExternalStorageDirec

tory() 

                    + "/Art4us/" + obra.getTitle() + ".jpg"); 

            Log.e("IMAGE", "IMAGE " + contentValues.getAsString(MySQLHelper.COLUMN_IMAGE)); 

        } catch (Exception e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

  

    @Override 

    public ArrayList<Obra> getAllPictures() { 

  

        SQLiteDatabase db = helper.getWritableDatabase(); 

        ArrayList<Obra> listPictures = null; 

        try { 

            listPictures = new ArrayList<>(); 

            String[] columns = {MySQLHelper.COLUMN_UID, MySQLHelper.COLUMN_TITLE, 

                    MySQLHelper.COLUMN_ARTIST, MySQLHelper.COLUMN_YEAR, 

MySQLHelper.COLUMN_MUSEUM, 

                    MySQLHelper.COLUMN_IMAGE, MySQLHelper.COLUMN_DESCRIPTION, 

MySQLHelper.COLUMN_FAV}; 

            Cursor cursor = db.query(MySQLHelper.TABLE_NAME, 

columns, null, null, null, null, null); 

            if (!cursor.isLast()) { 

                while (cursor.moveToNext()) { 

                    Obra obra = new Obra(); 

                    obra.setIdPicture(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(MySQLHelper.CO

LUMN_UID))); 

                    obra.setTitle(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(MySQLHelper.COLUMN

_TITLE))); 
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                    obra.setArtist(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(MySQLHelper.COLUM

N_ARTIST))); 

                    obra.setYear(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(MySQLHelper.COLUMN_

YEAR))); 

                    obra.setMuseum(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(MySQLHelper.COLUM

N_MUSEUM))); 

                    obra.setUrlThumbnail(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(MySQLHelper

.COLUMN_IMAGE))); 

                    obra.setDescription(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(MySQLHelper.

COLUMN_DESCRIPTION))); 

                    obra.setFAV(cursor.getInt(cursor.getColumnIndex(MySQLHelper.COLUMN_FAV)

)); 

                    listPictures.add(obra); 

                } 

            } 

            db.close(); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e("ERROR List not acquired", e + ""); 

        } 

        return listPictures; 

    } 

  

    public Cursor searchPicture(String inputText) throws SQLException { 

        Log.w(TAG, inputText); 

        String query = "SELECT docid  as _id," + 

                MySQLHelper.COLUMN_TITLE + "," + 

                MySQLHelper.COLUMN_ARTIST + "," + 

                MySQLHelper.COLUMN_YEAR + "," + 

                MySQLHelper.COLUMN_MUSEUM + "," + 

                MySQLHelper.COLUMN_IMAGE + "," + 

                MySQLHelper.COLUMN_DESCRIPTION + 

                " from " + MySQLHelper.TABLE_NAME + 

                " where (" +  MySQLHelper.COLUMN_ARTIST + " || 

" + MySQLHelper.COLUMN_TITLE + ") MATCH '" + inputText + "';"; 

        Log.w(TAG, query); 

        SQLiteDatabase db = helper.getWritableDatabase(); 
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        Cursor mCursor = db.rawQuery(query,null); 

        if (mCursor != null) { 

            mCursor.moveToFirst(); 

        } 

        return mCursor; 

  

    } 

     @Override 

    public int getPictureFavsCount() { 

        int num = 0; 

        SQLiteDatabase db = helper.getReadableDatabase(); 

        try { 

            String QUERY = "SELECT * FROM " + MySQLHelper.TABLE_NAME; 

            @SuppressLint("Recycle") Cursor cursor = db.rawQuery(QUERY, null); 

            num = cursor.getCount(); 

            db.close(); 

            return num; 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e("error", e + ""); 

        } 

        return 0; 

    } 

  

    static class MySQLHelper extends SQLiteOpenHelper { 

        private static final String DB_NAME = "internal_db"; 

        private static final String TABLE_NAME = "favorites"; 

        private static final int DB_VERSION = 7; 

  

        private static final String COLUMN_UID = "id"; 

        private static final String COLUMN_TITLE = "title"; 

        private static final String COLUMN_ARTIST = "artist"; 

        private static final String COLUMN_YEAR = "year"; 

        private static final String COLUMN_MUSEUM = "museum"; 

        private static final String COLUMN_IMAGE = "url_picture"; 

        private static final String COLUMN_DESCRIPTION = "description"; 

        private static final String COLUMN_FAV = "fav"; 
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        private Context context; 

  

        private static final String CREATE_TABLE_FAVORITES = "CREATE TABLE 

" + TABLE_NAME + " (" + 

                COLUMN_UID + " INTEGER PRIMARY KEY," + 

                COLUMN_TITLE + " VARCHAR(255) UNIQUE," + 

                COLUMN_ARTIST + " VARCHAR(255)," + 

                COLUMN_YEAR + " INT(4)," + 

                COLUMN_MUSEUM + " VARCHAR(255)," + 

                COLUMN_IMAGE + " VARCHAR(500)," + 

                COLUMN_DESCRIPTION + " TEXT," + 

                COLUMN_FAV + " INT(2)" + 

                ");"; 

  

  

        public MySQLHelper(Context context) { 

            super(context, DB_NAME, null, DB_VERSION); 

            this.context = context; 

            Toast.makeText(context, "constructor called", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

        } 

  

        @Override 

        public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 

            try { 

                Toast.makeText(context, "onCreate called", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                db.execSQL(CREATE_TABLE_FAVORITES); 

            } catch (SQLiteException e) { 

                Toast.makeText(context, "" + e, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

            } 

        } 

  

        @Override 

        public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) { 

            try { 

                db.execSQL(" DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_NAME + ";"); 

                onCreate(db); 
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                Toast.makeText(context, "onUpgrade called", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

            } catch (SQLiteException e) { 

                Toast.makeText(context, "" + e, Toast.LENGTH_LONG).show(); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

7.4.4. Obra 
 

package com.example.rem.art4usprototype2.model; 

  

/** 

 * Created by Rem on 25/10/2015. 

 */ 

public class Obra { 

  

    private String idPicture; 

    private String title; 

    private String artist; 

    private String year; 

    private String museum; 

    private String url_picture; 

    private String description; 

    private String cols; 

    private String rows; 

    private String type; 

    private String data; 

    private int FAV; 

  

    public Obra() { 

    } 

     public Obra(String idPicture, String title, String artist, String year, 

                String museum, String url_picture, String description, String cols, String 

rows, 
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                String type, String data) { 

        this.idPicture = idPicture; 

        this.title = title; 

        this.artist = artist; 

        this.year = year; 

        this.museum = museum; 

        this.url_picture = url_picture; 

        this.description = description; 

        this.cols = cols; 

        this.rows = rows; 

        this.type = type; 

        this.data = data; 

    } 

     public Obra(String idPicture, String title, String artist, String year, 

                String museum, String url_picture, String description, int FAV) { 

        this.idPicture = idPicture; 

        this.title = title; 

        this.artist = artist; 

        this.year = year; 

        this.museum = museum; 

        this.url_picture = url_picture; 

        this.description = description; 

        this.FAV = FAV; 

    } 

  

    public int getFAV() { 

        return FAV; 

    } 

    public void setFAV(int fav) { 

        this.FAV = fav; 

    } 

    public String getIdPicture() { 

        return idPicture; 

    } 

    public void setIdPicture(String idPicture) { 

        this.idPicture = idPicture; 
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    } 

    public String getTitle() { 

        return title; 

    } 

    public void setTitle(String title) { 

        this.title = title; 

    } 

    public String getArtist() { 

        return artist; 

    } 

    public void setArtist(String artist) { 

        this.artist = artist; 

    } 

    public String getYear() { 

        return year; 

    } 

    public void setYear(String year) { 

        this.year = year; 

    } 

    public String getMuseum() { 

        return museum; 

    } 

    public void setMuseum(String museum) { 

        this.museum = museum; 

    } 

    public String getUrlThumbnail() { 

        return url_picture; 

    } 

    public void setUrlThumbnail(String url_picture) { 

        this.url_picture = url_picture; 

    } 

    public String getDescription() { 

        return description; 

    } 

    public void setDescription(String description) { 

        this.description = description; 
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    } 

    public String getCols(){ return cols; } 

    public String getRows(){ return rows; } 

    public String getType(){ return type; } 

    public String getData(){ return data; } 

 } 

 


