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Resum del Projecte
La gran evolució de la tecnologia dins els camp dels telèfons mòbils l’ha fet accessible al públic en general,
pràcticament tothom avui dia disposa d’un d’aquests dispositius. S’utilitzen en el dia a dia per a gran
diversitat d’usos en funció de les aplicacions que hi tenim instal·lades.
En el camp de les autoescoles no existeix una aplicació que doni suport als professor i als alumnes durant
les classe pràctiques. Aquesta aplicació Android està creada per cobrir aquest buit. El que fa és enregistrar
els recorreguts de la classe per posteriorment poder-los consultar. Ofereix un sistema de visualització que
permet buscar qualsevol punt de la ruta amb agilitat i mostrar l’entorn d’aquest. A partir d’aquesta
referència visual l’alumne pot saber exactament a quin punt es fa menció i se li poden ensenyar els elements
que li han passat desapercebuts.
És un afegit a les classes pràctiques que augmenta la qualitat de l’ensenyament-aprenentatge, que a més no
suposa un esforç econòmic extra per al propietari de l’autoescola que seria el comprador/consumidor
d’aquesta aplicació. L’aplicació es podria fer servir durant els exàmens de conducció per part dels
examinadors per poder donar explicacions de les qualificacions.
Paraules clau: android, GPS, conducció, aprenentatge.
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Resumen del Proyecto
La gran evolución de la tecnología en el campo de los teléfonos móviles se ha hecho accesible al público
en general, hoy en día prácticamente todo el mundo dispone de uno de estos dispositivos. Se utilizan en el
día a día para gran diversidad de usos en función de las aplicaciones que tenemos instaladas.
En el campo de las autoescuelas no existe una aplicación que dé soporte al profesor y a los alumnos
durante las clases prácticas. Esta aplicación Android está creada para cubrir este vacío. Lo que hace es
registrar los recorridos de la clase para posteriormente poderlos consultar. Ofrece un sistema de
visualización que permite buscar cualquier punto de la ruta con agilidad y mostrar el entorno de éste. A
partir de esta referencia visual el alumno puede saber exactamente a qué punto se hace mención y se le
pueden enseñar los elementos que le han pasado desapercibidos.
Es un añadido a las clases prácticas que aumenta la calidad de la enseñanza-aprendizaje, que además no
supone un esfuerzo económico extra para el propietario de la autoescuela que sería el
comprador/consumidor de esta aplicación. La aplicación se podría utilizar durante los exámenes de
conducción por parte de los examinadores para poder dar explicaciones de las calificaciones.
Palabras clave: android, GPS, conducción, aprendizaje
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Abstract
The great evolution of technology in the field of mobile phones has become accessible to the general public,
nowadays almost everyone has one of these devices. They are used day-to-day for a wide variety of uses
depending on the applications you have installed.
In the driving schools field there is no application that supports the teacher and students during driving
lessons. This Android application is designed to fill this gap. What it does is to record the routes of the
lesson to be able to consult them later. It provides a display system that allows you to search any point of
the route with agility and show its environment. From this visual reference the student can know exactly
which one is mentioned and can be taught the elements that have been unnoticed.
It is an addition to the driving lessons that increases the quality of teaching and learning, which does not
incur an extra financial effort for the owner of the driving school who would be the buyer/consumer of this
application. The application could be used during driving tests by the examiners to give explanations of
qualifications.
Keywords: Android, GPS, driving, learning.
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1 INTRODUCCIÓ
1.1 CONTEXT
La idea del projecte ha sorgit de l’experiència personal de treballar com a professor d’autoescola durant els
últims vuit anys. Fruit de l’observació d’aquesta realitat, el procés d’ensenyament-aprenentatge a conduir,
he trobat que hi ha molt de marge per explorar de com aprofitar part dels avanços tecnològics que tots tenim
al abast com són els smartphones o telèfons intel·ligents. Perquè tot i que és molt freqüent referir-nos a ells
simplement com a “mòbils”, està clar que són dispositius amb un maquinari que no està limitat només a la
realització de trucades, sinó que té intrínsecament capacitat per multitud d’usos. Aquests usos es van
ampliant a mesura que apareixen noves aplicacions.
Dins el context de a la formació de conductors existeixen bastantes aplicacions que estan orientades a la
part teòrica de a la formació. Ofereixen la possibilitat de fer tests i rebre explicacions teòriques amb suport
audiovisual. També es té el coneixement d’una autoescola, HOY VOY, que ha desenvolupat dues
aplicacions: una per a la reserva i contractació de classes pràctiques i una altra que gestiona fitxes d’alumnes
(en aquest autoescola els alumnes no sempre tenen el mateix professor). Però no existeix cap aplicació com
la que s’ha creat en aquest projecte, o com a mínim no se’n té coneixement de la seva existència.
Durant la realització de l’aprenentatge dels alumnes a les classes pràctiques sovint els alumnes no són
capaços de recordar amb claredat els llocs pels que van circulant, ja sigui perquè estan molt atents al domini
del vehicle, com perquè estan nerviosos, com perquè simplement la seva atenció s’ha desviat a algun
element intern del alumne o del exterior. No és així amb tots els alumnes però si amb bona part d’ells.
D’aquí apareix la idea de crear una aplicació que pugui mostrar amb imatges els llocs pels que han anat
circulant. És a partir d’una d’aquestes imatges que facilitarem una referència per a que l’alumne pugui
buscar dins la seva memòria el lloc pel que circulava en un moment concret. També a partir d’aquest punt
d’ancoratge podrà recordar què passava en aquell moment, i es podrà donar una explicació de com s’ha
actuat i que és el que es pot millorar. Fins i tot mitjançant el suport visual es poden explicar i fer veure coses
que havien passat desapercebudes a l’alumne. Molts cops una imatge val més que mil paraules.
La aplicació podria ser de gran utilitat durant la realització de les pràctiques de conducció i també podria
ser-ho durant els exàmens que han de passar els alumnes. Per poder utilitzar l’aplicació durant els exàmens
hauria de ser l’examinador qui la utilitzés ja que amb l’actual normativa que regula les proves de control
d’aptitud “no es permetrà la utilització de telèfons o qualsevol altre sistema d’intercomunicació, ni la
d’equips, aparells, o sistemes de captació, gravació, recepció o transmissió de dades o informació” per
part tant del professor, com de l’aspirant a conductor.
Actualment l’avaluació que fa l’examinador de les proves d’aptitud en vies obertes es registra en format
paper, però hi ha la intenció de que els resultats d’aquests exàmens en un futur s’enregistrin directament en
format digital. Això propiciarà que els examinadors puguin utilitzar una tauleta digital que podria incorporar
una aplicació similar a la que es planteja en aquest projecte.
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1.2 OBJECTIUS
L’objectiu principal del projecte es crear una aplicació en Android que sigui capaç de:







Gravar recorreguts
Veure imatges dels punts del recorregut
Carregar les imatges sense retards
Visualitzar punts del recorregut a Google Street View
Vincular rutes als alumnes
Tenir un ús intuïtiu i àgil

1.3 ESTRUCTURA DEL PROJECTE
A la primera part del projecte és on es presenta el sistema Android, explicant sobretot com funciona la capa
de l’entorn de les aplicacions. També es presenten les característiques bàsiques dels llenguatges Java i XML,
la base de dades SQLite i l’entorn de treball d’Android Studio.
A la segona part primer es descriu el llistat de punts de disseny que es volen assolir i tot seguit es
desenvolupen aquests punts amb els conceptes concrets que ha fet falta integrar per tal d’aconseguir-los,
aprofundint en més detall en les classes Java específiques d’Android que s’han utilitzat.
A la tercera part es presenta el funcionament de l’aplicació creada descrivint les funcions i transicions entre
les diferents pantalles de l’aplicació. Tot seguit es mostren unes captures de pantalla que serveixen per
veure el seu funcionament.
Al final s’expliquen quines són les conclusions obtingudes i els possibles treballs futurs.
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2 EINES DEL PROJECTE
2.1 ANDROID
2.1.1 Introducció
Android és un sistema operatiu basat en el sistema operatiu Linux. Actualment desenvolupat per Google
des de que a l’any 2005 el va comprar Android Inc. És un sistema que està dissenyat principalment per a
dispositius amb pantalles tàctils com els mòbils i les tauletes, tot i que actualment s’estan creant versions
orientades al seu ús en televisors (Android TV), rellotges intel·ligents (Android Wear) i altres dispositius.
La interacció amb l’usuari es basa en simular gestos que tenen similitud amb les accions que es realitzen al
món real, com arrossegar el dit per passar una pàgina, prémer botons o girar objectes utilitzant la rotació de
dos dits. El fet de que sigui un sistema de codi obert a propiciat que hi hagi una gran comunitat de
desenvolupadors que hi donin suport.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Android, 2016)
2.1.2

Per què s’ha triat Android

S’ha triat el sistema Andorid per poder arribar al màxim nombre potencial d’usuaris. La imatge mostra
l’estadística de la quota de mercat de vendes del sistema operatiu Android en telèfons intel·ligents a tot el
món entre 2009 i 2016. En el quart trimestre de 2015, la quota de mercat d’Android va ser del 80,7 per cent.

Il·lustració 1 Quota de mercat dels sistemes operatius per a smatphones

(https://www.statista.com/statistics/236027/global-smartphone-os-market-share-of-android/, 2016)
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A part de ser el sistema operatiu dominant dins del mercat d’aplicacions mòbils, les eines de
desenvolupament són gratuïtes i a més existeix una gran comunitat de desenvolupadors que donen suport
als problemes que sorgeixen durant la creació d’aplicacions.
Els dos webs més consultats durant la realització del projecte han estat stackoverflow.com i
https://developer.android.com. Stackoverflow és un web utilitzat per la comunitat de desenvolupadors de
software en la qual es poden trobar a solucions a problemes de programació de diversos llenguatges. El
funcionament es senzill: quan un programador es troba amb algun tipus de problema de programació
publica una pregunta on el descriu i a partir d’aquí qualsevol altre programador pot donar resposta a la
pregunta. Existeix un sistema de votacions i valoracions per establir quina és la millor resposta al problema
plantejat. D’aquestes preguntes i respostes se’n pot nodrir qualsevol altre programador amb un problema
similar. L’altre web assíduament consultat, develolper.android.com, és on hi ha tota la informació a sobre
la plataforma del sistema operatiu Android.
A part d’aquests dos webs també s’han consultat diversos blogs de programació en Android i Github, d’on
s’ha pogut extreure exemples i la informació necessària per poder desenvolupar l’aplicació Android
realitzada.
2.1.3 Arquitectura d’Android
Android està construït en una arquitectura de 4 capes:

(https://es.wikipedia.org/wiki/Android, 2016)
Al la il·lustració podem veure que l’estructura d’Android està construïda sobre un nucli de Linux. Després
hi ha una capa de llibreries relacionada amb l’estructura que administra el Temps d’Execució. Al següent
nivell trobem l’entorn que ens servirà per construir aplicacions i per sobre de tot la capa d’aplicacions.
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La part que més ens interessa com a desenvolupadors és la del entorn de l’aplicació, perquè és on es troben
les llibreries de Java que s’utilitzen per programar l’aplicació. Aquestes llibreries inclouen les eines
necessàries per comunicar-nos amb el sistema Android.
2.1.4 Conceptes bàsics d’Android
Android proporciona un ampli entorn de desenvolupament que permet construir aplicacions per a
dispositius mòbils utilitzant el llenguatge Java. Dins aquest entorn hi ha les eines per compilar aquest codi
juntament amb els recursos per crear un arxiu APK (Android Package) que és el que es necessita per poder
instal·lar una aplicació en un dispositiu.
Aquí s’expliquen els conceptes bàsics dins l’entorn de desenvolupament d’aplicacions
2.1.4.1 Gestió de les aplicacions
El sistema Android, que es basa en un sistema multi usuari Linux, tracta cada aplicació instal·lada com un
usuari Linux diferent. Així cada aplicació té assignat un identificador de usuari Linux que li permetrà
accedir només als seus arxius, i se li assignarà una maquina virtual que executarà el seu codi. Cada aplicació
viu en el seu propi entorn, independentment de les altres. Els permisos d’accés que té l’aplicació a altres
parts del sistema estaran definits dins l’Arxiu Manifest.
2.1.4.2 Punts d’entrada a una aplicació
Una de les maneres d’entrar en una aplicació en Android és polsant la seva icona i així iniciar-la. El que
s’inicia és la pantalla principal de l’Aplicació que en realitat és una Activitat. Un Activitat és un dels quatre
components que poden composar una aplicació. Cada Activitat és una pantalla amb una interfície gràfica
amb la que l’usuari pot interactuar, els altres components son els Serveis, el proveïdors de continguts i els
receptors de missatges de difusió. Des de qualsevol d’aquests components es pot iniciar un altre component,
fins i tot el d’una altra aplicació.
Un exemple d’això seria el cas en el que s’estigués dins l’aplicació del correu electrònic escrivint un
missatge i es decidís afegir una foto. La aplicació del correu pot iniciar un component de l’aplicació de la
càmera per captar la foto i després recollir el resultat per adjuntar-lo dins el missatge. Per al usuari potser
no existeix la sensació d’estar en una aplicació diferent, però de fet hi ha hagut una transició a una altra
aplicació.
Com que cada aplicació no pot activar directament un component d’una altra aplicació, perquè no te els
permisos necessaris, es lliura un missatge al sistema fent la petició i serà aquest qui iniciï el component per
nosaltres.

2.1.4.3 Components de les aplicacions
Els components de l’aplicació són els blocs de construcció en els que es basa una aplicació. La relació entre
aquests components serà els que defineixin el comportament de l’aplicació.
Els quatre tipus de components que existeixen tenen propòsits diferents i un cicle de vida particular que
defineix com el component es crea i es destrueix.
Aquests són els quatre tipus de components d’aplicació:
2.1.4.3.1 Activitats
Una Activitat representa una pantalla amb una interfície gràfica amb la que l’usuari hi pot interactuar.
Cada cop que hi ha una transició d’una pantalla a una altra hi ha un canvi d’Activitat. Perquè l’usuari
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tingui una experiència d’usuari coherent es creen les diferents Activitats per poder cobrir les diferents
funcions de l’aplicació que necessitin una interacció amb l’usuari. Com ja s’ha explicat abans, des
d’una Activitat es pot iniciar tant una nova Activitat de la mateixa a aplicació com la d’una altra
aplicació.
Dins el codi Java una Activitat s’implementa com una subclasse de la classe Activity.
2.1.4.3.2 Serveis
Un Servei és un component que s’executa en segon pla i que no proporciona una interfície gràfica.
Serveix per executar operacions de llarga duració, que poden nodrir a la nostra Activitat o que no
necessiten interacció directa amb l’usuari. Exemples d’això són la reproducció de música en segon pla
o la descarrega d’un arxiu. En el cas de l’aplicació creada s’utilitza un Servei que recull en segon pla
les dades del posicionament del dispositiu.
Un Servei s’implementa com a subclasse de la classe Service
2.1.4.3.3 Proveïdors de continguts
Un proveïdor de continguts té la funció de permetre gestionar les dades de l’aplicació, implementant
una sèrie de mètodes que permetin la seva lectura i escriptura tant des de la pròpia aplicació com des
de fora d’aquesta, si així s’estableix. Android per exemple proporciona un proveïdor de continguts que
permet accedir a les dades de l’agenda de contactes. Si les dades que enregistra l’aplicació no s’han de
compartir amb d’altres aplicacions la creació d’un proveïdor de continguts no es indispensable.
Un proveïdor de continguts s’implementa com a subclasse d’un ContentProvider.
2.1.4.3.4 Receptors de missatges de difusió (Broadcast Receiver)
Un receptor de missatges de difusió és un component que s’encarrega de captar missatges que es
difonen a tot el sistema. Aquest missatges poden ser originats pel propi sistema o per altres aplicacions.
Aquests missatges es poden mostrar a la barra de notificacions. Un receptor de missatges de difusió és
un canal de comunicació entre l’aplicació, el sistema i altres aplicacions.
Un receptor de missatges de difusió s’implementa com una subclasse de BroadcastReceiver.
2.1.4.4

Intents, els missatgers que activen els components

Un Intent és un missatge asíncron que expressa la intenció d’activar un nou component, es crea amb un
objecte de la classe Intent. Els Intents enllacen components individuals entre si en el temps d’execució.
Amb els Intents es poden iniciar Activitats, Serveis i Receptors de missatges de difusió. Són un element
indispensable per navegar entre Activitats i passar dades entre elles.
Existeixen dos tipus d’Intents:


Explícits : s’utilitzen per iniciar un component en concret que estarà especificat dins l’Intent.



Implícits : s’utilitzen per fer una petició sense un component objectiu específic. Es llancen amb un
IntentFilter que especifica acció, dades i categoria. El sistema busca dins els diferents arxius
manifest de les aplicacions que té instal·lades per comprovar si algun component que coincideixi
amb filtre especificat. En cas afirmatiu s’iniciarà el component, i si n’hi ha més d’un es mostrarà
un menú perquè l’usuari trii quina aplicació vol executar.

Els Intents s’utilitzen també per passar dades entres els components, aquestes s’anomenen Extras. Per
incloure les dades s’utilitzen dos paràmetres: el valor i la clau per identificar-lo. Els valors poden ser de
qualsevol tipus primitiu i alguns més complexes que siguin parcel·lables. Un element és parcel·lable si
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implementa la interfície Java Parcelable. El component que rep l’Intent recuperarà les dades mitjançant un
objecte del tipus Bundle (embolicat) , especificant la clau identificativa adequada per a cada valor.
L’altre tipus de component, el proveïdor de continguts, no és activat per Intents. En comptes d’activar-se
amb un intent, s’activa quan és l’objectiu de la sol·licitud d’un ContentResolver. El sistema de resolució de
continguts controla totes les transaccions directes amb el proveïdor de continguts. Això crea una capa
d’abstracció entre el proveïdor de continguts i el component que sol·licita la informació (per seguretat).
2.1.4.5 L’arxiu Manifest
L’arxiu AndroidManifest.xml conté la informació essencial d’una aplicació. Els sistema Android
llegeix aquest arxiu per obtenir la informació dels components que conformen una aplicació. A més
també té les següents funcions:






Identificar el permisos que l’aplicació requereix. Com pot ser l’accés a internet o captar la
ubicació del dispositiu.
Declarar les prestacions mínimes de maquinari requerides per l’aplicació. Aquestes
característiques poden estar implícitament definides pels permisos anteriors.
Declarar el nivell mínim de versió d’Android compatible amb l’aplicació.
Les llibreries extres , a part de les natives d’Android, que necessita. Un exemple d’aquest és el
cas de les llibreries necessàries per utilitzar Google Maps.
Altres coses, com per exemple, declarar els IntentFilters necessaris perquè una altra aplicació
pugui iniciar un dels nostres components.

2.1.4.6 Recursos de les aplicacions
Una aplicació Android fa ús d’uns recursos que estan separats del codi font, com imatges, arxius d’àudio, i
tot el que està relacionat amb la presentació visual de l’aplicació. Per exemple, per definir animacions,
menús, estils, colors i el disseny d’interfícies d’usuari d’activitat amb arxius XML. L’ús dels recursos de
les aplicacions fa que sigui fàcil d’actualitzar diverses característiques de la nostra aplicació sense modificar
el codi, proporcionant conjunts alternatius de recursos, que permeten optimitzar la nostra aplicació per a
diversitat de configuracions dels dispositius (com poden ser diferents idiomes i mides de pantalla).
Android Studio autogenera un classe anomenada R, la classe dels recursos. Aquesta classe crea un
identificador únic per cada recurs que incloguem al nostre projecte, dins la carpeta res/. Aquest
identificador es pot utilitzar per fer referència al recurs des del codi de l’aplicació. Per exemple a la nostra
aplicació tenim un layout anomenat activity_main.xml (desat al directori res/layout/), les eines
del Android Studio generen un identificador del recurs denominat R.layout.activity_main, que
s’utilitzarà per fer referència al layout i es podrà carregar a la nostra Activitat principal. La classe R és la
que permet enllaçar els recursos al nostre codi.
Per que el sistema adapti recursos segons les característiques del dispositiu s’utilitzen els qualificadors a la
carpeta res/. Per exemple, es poden traduir les cadenes que s’utilitzen al codi a altres idiomes, guardant
cadascuna d’aquestes traduccions en arxiu strings.xml diferent. Després desarem aquesta traducció dins
un directori amb un qualificador de llenguatge (com ara res/values-es/ per cadenes en espanyol) i el
sistema Android basant-se en la configuració de idioma del usuari aplicarà les cadenes del idioma
apropiades. Android és compatible amb molts qualificadors diferents per diferents recursos, i el sistema
sempre intentarà buscar el qualificador més adequat per a cada dispositiu i configuració.
(https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html, 2016)
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2.2 JAVA
Java és un llenguatge de programació concurrent i orientat a objectes. A diferència d’altres llenguatges els
programes no es compilen en arxius executables, que depenen del sistema operatiu, sinó que es generen
bytecodes (classes Java) que es podran executar en un màquina virtual de Java. La màquina virtual de Java
pot estar implementada sobre diferents sistemes operatius i això dóna independència al nostre codi perquè
pugui ser executat en qualsevol d’ells.
Es fa menció a l’herència que és una característica dels llenguatges orientats a objectes que permet crear
classes a partir d’altres ja existents i així reutilitzar la seva funcionalitat. Aquesta característica s’ha utilitzat
de manera constant dins de l’aplicació i gràcies a ella aprofitem les classes Java que estan dissenyades per
treballar dins l’entorn de programació en Android.
(Es.wikipedia.org, 2016)
2.2.1 Java dins Android
És el llenguatge utilitzat per codificar la part lògica dels components (activitats, serveis, proveïdors de
continguts i receptors de missatges de difusió). La part gràfica, i en general la resta de recursos, no estaran
codificats en Java sinó en XML i permeten així una major flexibilitat alhora d’adaptar els contingut a
diferents configuracions dels dispositius (per exemple l’orientació de la pantalla) o dels usuaris o del
sistema (com ho és l’idioma).

2.3 XML
Les seves inicials signifiquen eXtensible Markup Language que en català seria Llenguatge de Marcat
Extensible. És un llenguatge basat en etiquetes descriptives, que defineixen els elements, amb la finalitat
de representar informació de text de forma jeràrquica (permet nidació d’elements). A aquests elements se
li poden assignar format (atributs). L’XML té una sintaxi que és comprensible per a les persones i té una
bona representació jeràrquica ja que permet representar relacions de nodes pare i fill. En l’actualitat
s’utilitza de pont per compartir dades entre diferents sistemes.
(www.xml.com, 2016)

2.4 SQLITE
És un sistema de gestió de bases de dades relacionals de codi obert que permet emmagatzemar la informació
de forma senzilla. A diferència d’altres sistemes, com per exemple MySQL, no requereix del suport d’un
servidor, ni configuració, ja que desa totes les dades en un arxiu.
Android té integrades les llibreries necessàries per a treballar amb SQLite, que han estat utilitzades per a la
creació i gestió de la base de dades de l’aplicació.
(http://www.hermosaprogramacion.com/2014/10/android-sqlite-bases-de-datos/, 2016)
2.4.1 Kata Kuntur
És un petit programa amb una interfície gràfica que permet crear esquemes de bases de dades. Es poden
visualitzar les diferents taules creades, amb els seus camps de dades i les relacions existents entre si.
L’estructura de la base de dades s’ha creat a partir d’aquest programa, que a més genera el codi necessari
en el llenguatge de SQLite per a la seva creació. Aquest codi posteriorment s’ha adaptat per poder-lo
executar dins d’Android.
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2.5 ANDROID STUDIO
2.5.1 Que és l’Android Studio
Android Studio és l’entorn de desenvolupament integrat (IDE) que s’ha utilitzat per al desenvolupament
d’aplicació en Android. És la plataforma de desenvolupament a la que Google dona ple suport i està basat
en l’editor de codi de IntelliJ IDEA. Per iniciar el desenvolupament de l’aplicació es va instal·lar el
programa en la seva versió 1.6, però aquesta s’ha anat actualitzant. Seguint les instruccions es van instal·lar
el kit de eines desenvolupament de Java (JDK, Java Development Kit) que utilitzarà l’Android Studio.
Actualment la versió instal·lada d’Android Studio és la versió 2.1.3.
Android Studio integra un editor de codi i eines per al desenvolupament. Algunes de les seves
característiques són:







Sistema de compilació basat en Gradle.
Emulador de dispositius integrat.
Instant Run: que permet aplicar canvis a l’aplicació sense necessitat de recompilar de nou el codi
Permet importar plantilles i projectes des de GitHub
Té una gran quantitat d’eines per als desenvolupadors
L’editor de codis té moltes funcions que faciliten el desenvolupament

Cada projecte a Android Studio conté un o més mòduls (aplicacions) amb els seus arxius de codi font i els
seus arxius de recursos. De forma predeterminada Android Studio mostra els mòduls d’aplicació que conté
les següents carpetes (és veu al punt 4 de la següent imatge):




manifests : conté l’arxiu AndroidManifest.xml
java: conté els arxius de codi font en Java
res: conté tots els recursos de l’aplicació
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(https://developer.android.com/studio/intro/index.html, 2016)
A la imatge es poden veure les diferents àrees de la finestra principal del l’Android Studio:
1. Barra d’eines
2. Barra de navegació
3. Finestra d’edició
4. Finestra d’eines
5. Barra d’estat

2.5.1.1 Sistema de compilació de Gradle i procés de compilació
Android Studio utilitza Gradle per compilar les aplicacions. És un sistema que s’encarrega d’automatitzar
i gestionar el procés de creació i compilació del les aplicacions. És capaç de crear diferents versions de
compilació.
Al procés de compilació hi intervenen diferents eines i processos que converteixen els projectes en arxius
APK (Android Application Package) que són els que després utilitzen els dispositius per instal·lar les
aplicacions.
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(https://developer.android.com/studio/build/index.html, 2016)
Els passos que es segueixen són els següents:
1. El compilador crea els arxius DEX (Dalvik Executable) que són equivalents al bytecode de Java
però específics per a la maquina virtual que executa el codi a Android (Dalvik o Android Runtime
a partir de versió d’Android 5.0). També compila els recursos.
2. L’empaquetador (Packager) d’APK combina els arxius DEX i els recursos compilats en un únic
APK.
3. L’APK es signa amb una clau de prova o de llançament (que idientifica qui ha creat l’aplicació).
4. Per generar l’APK final, l’empaquetador utilitza la eina zipalign per optimitzar que l’aplicació
utilitzi el mínim de memòria.
S’ha aprofitat la gestió de dependències de Gradle, aquestes s’especifiquen al arxiu build.gradle. Gradle
s’encarrega de buscar les dependències i fer que estiguin disponibles a la nostra compilació i també durant
la creació de l’aplicació. Si afegim una nova llibreria al nostre projecte dins l’arxiu build.gradle podrem
tenir totes les seves funcions integrades al editor de codi quan fem que Gradle les sincronitzi.
(https://developer.android.com/studio/intro/index.html?hl=es-419, 2016)
(https://developer.android.com/studio/build/index.html?hl=es-419#build-config, 2016)
2.5.2 Emulador
L’Emulador d’Android simula un dispositu amb les característiques que s’especifiquin al AVD (Android
Virtual Device) al nostre ordinador. Permet simular telèfons, tauletes, Android Wear i Android TV.
La configuració que de l’AVD que s’ha escollit és: pantalla de 4.7” per ser un mida mitjana de pantalla,
amb una resolució de 720x1280, una imatge d’Android versió Kitkat 4.4 (API 19) compatible amb HAXM
(Intel® Hardware Accelerated Execution Manager, per una emulació més ràpida) que conté les
funcionalitats de Google Services (necessàries per aplicacions que utilitzen aquests serveis com ho és la
nostra).
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S’ha utilitzat l’emulador per comprovar la correcta creació de les bases de dades (accedint als arxius del
emulador) i la càrrega de mapes de Google. Però com que l’aplicació es basa en enregistrar posicions del
sensor GPS, la major part de proves han estat realitzades al mòbil personal. Es poden instal·lar aplicacions
per simular que el dispositiu emulat es desplaça però s’ha decidit provar-ho directament en un dispositiu
físic per obtenir dades reals de posicionament.

2.6 MÒBIL PERSONAL
El mòbil personal també ha estat una eina de treball. Característiques:
Marca i model: Xiaomi MI 2S
Versió Android 5.0.2 (Lollipop) nivell API 21
Google Play Services 9.4.52(26-127739847) instal·lat
S’han activat les opcions de desenvolupador, per defecte desactivades. Per fer-ho s’ha de prémer 7 cops
seguits sobre MIUI version dins la pestanya d’informació del mòbil. Dins les opcions de desenvolupador
s’ha de donar el permís per poder connectar el mòbil via USB amb l’Android Studio, d’aquesta manera es
poden provar les aplicacions desenvolupades.
L’ús del mòbil personal ha estat indispensable per provar el funcionament de l’aplicació. No tan sols per
comprovar que funcionava, sinó per anar afinant el funcionament de la mateixa.
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3 METODOLOGIA DEL PROJECTE
3.1 INTRODUCCIÓ
La idea principal del disseny de l’aplicació és que sigui capaç de captar la ubicació del dispositiu a
traves del sensor GPS i anar enregistrant aquestes dades en una base de dades. Dels punts enregistrats
de cada recorregut en presentarem les imatges disponibles a Google Street View. Hi afegirem la
interfície d’usuari necessària per poder presentar les imatges i el recorreguts d’una manera raonable i
entenedora.

3.2 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT
1) Crear un punt d’entrada a l’aplicació (pantalla) on es presenti un botó per començar a enregistrar un
recorregut i un altre per finalitzar l’enregistrament.
2) Crear un procés, treballant en segon pla, que vagi enregistrant la posició del dispositiu.
3) Afegir a la pantalla inicial una llista amb els recorreguts enregistrats.
4) Mostrar en una nova pantalla el llistat de punts dels recorreguts (latitud-longitud).
5) Canviar el tipus de visualització dels punts del recorregut a una graella amb les imatges en miniatura
d’aquests.
6) Afegir l’opció de visualitzar les imatges a pantalla completa.
7) Afegir l’opció de visualitzar les imatges amb la interfície de Google Street View.
8) Es detecta que hi ha saturació visual en la graella d’imatges miniatura i es decideix presentar el
recorregut sobre un mapa.
9) Es crea l’opció de visualitzar el recorregut sobre un mapa de Google.
10) S’afegeixen unes marques al recorregut presentat sobre el mapa per aclarir el sentit del mateix a més
de indexar-les per una posterior consulta a la graella d’imatges en miniatura.
11) S’afegeix l’opció de desplaçament ràpid a la graella de imatges per poder trobar el punt del recorregut
desitjat de manera àgil.
12) Es crea un apartat dins l’aplicació on es poden afegir/editar/esborrar candidats. Aquests a més es
podran vincular als recorreguts enregistrats.

3.3 CONSIDERACIONS DURANT EL PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT
Sobre els punts anteriors s’ha hagut d’aprofundir i comprendre els següents conceptes que es van
descrivint a continuació.
1) Cicle de vida d’una Activitat. Programació orientada a esdeveniments.
En aquest punt s’explica la idea bàsica de que és una Activitat, com es comporta i quina relació hi ha
amb els elements visuals que presenta.
També s’explicarà que és la programació orientada a esdeveniments i la relació existent entre qui
publica un esdeveniment i l’escoltador que està pendent d’aquest esdeveniment per actuar.
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a) Activitats
Una Activitat està enfocada al que l’usuari pot fer. És la finestra o pantalla que mostra l’aplicació
i que interactua directament amb l’usuari. De fet si es canvia de pantalla s’està canviant d’Activitat.
Cada Activitat presentarà la informació que es vulgui mostrar i permetrà que l’usuari pugui
interactuar amb ella o passar a una nova Activitat. Quan es passa de l’Activitat A a l’Activitat B,
la A quedara a la pila d’Activitats (i quedarà aturada) sota la Activitat B. En el cas de que sortim
de l’Activitat B tornarem a l’Activitat A.
Les Activitats són representades normalment per la classe Java Activity. Incorporen tots els mètodes
que representen les diferents transicions que produeixen dins el seu cicle de vida i que li permenten
interactuar amb Android. Al projecte creat les Activitats s’han derivat de la classe Java
AppCompatActivity per així tenir compatibilitat amb un major nombre de versions Android.
Cicle de Vida d’una Activitat
Una Activitat és com una
màquina d’estats, i té quatre
estats bàsics: està activa quan
està en primer pla; està
pausada
quan
està
parcialment
visible,
per
exemple, perquè es mostra un
diàleg per sobre seu; està
aturada
quan
està
completament amagada perquè
hi ha una altra Activitat que la
tapa i està per sobre seu, però
segueix en memòria; i per
últim, si el sistema necessita
memòria pot arribar a matar
l’Activitat i aquesta llavors
passarà a estar destruïda. En el
cas de que fes falta torna a
iniciar l’Activitat després
d’haver estat destruïda el que
fa el sistema és tornar-la a
generar des de zero començant
pel mètode onCreate() del
diagrama. Al sistema Android
l’Activity Manager és qui
s’encarrega d’anar cridant els
diferents mètodes del diagrama
cada cop que hi ha una
transició d’estat, i el programador decideix quin codi s’ha executar a cada un dels mètodes perquè
la aplicació funcioni correctament.
Dins les diferents Activitats de l’aplicació es pot navegar d’una a l’altre mitjançant la comanda
startActivity() però també es necessita una Activitat que faci de punt d’entrada a l’aplicaició,
aquesta és l’Activitat principal. Dins l’arxiu Manifest on tenim el component <activity> que
defineix l’Activitat principal s’ha d’afegir un component fill <intent-filter> que alhora ha de
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niar dos componets més <action> i <category>. Al primer se li assigna el valor MAIN i al segon
el valor LAUNCHER.
<activity android:name=".MainActivity">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>

Això permetra que sistema Android pugui iniciar el component principal de l’aplicació a partir de
la icona que es mostra al escriptori de les aplicacions.
El mètode que sempre es cridarà en una Activitat és onCreate() què és on definirem el
comportament bàsic de la mateixa. Una de les primeres línies de codi que es troba aquí és:
setContentView(R.layout.activity_main);
Aquesta és la línia de codi que associa una plantilla de visualització (layout) a l’Activitat. Aquesta
plantilla està definida en XML dins els recursos de la nostra aplicació, dins la carpeta /layout,
que en el cas d’aquest exemple es diria activity_main.xml. També cal mencionar la classe R,
que rep el seu nom derivat del que representa: els recursos que utilitzem dins l’aplicació. Aquesta
classe es autogenerada pel compilador i ens serveix per poder accedir tant als recursos
emmagatzemats a la carpeta res/, com als elements als que s’hagi afegit l’atribut
android:id=”nom_del_id” dins els arxius XML.
(https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html, 2016)
(http://www.hermosaprogramacion.com/2014/08/android-app-componentes/, 2016)
b) Programació orientada a esdeveniments
Aquest tipus de programació tan sols indica que no seguirem una linealitat en el codi, sinó que
s’executaran certs fragments del codi quan passi una certa acció (en un “esdeveniment” concret).
Això en programació que no està orientada a esdeveniments seria, per exemple, preguntar contínuament
si un botó ha estat polsat per fer alguna cosa quan passi. En la programació no orientada a
esdeveniments es crearia un bucle while per anar comprovant contínuament si el botó ha estat polsat,
fet que és molt poc eficient perquè consumiríem recursos de processador i alhora bateria. La
programació dirigida per esdeveniments va sorgir per solucionar aquest problema.
En aquest tipus de programació el flux de l’aplicació el controlen els esdeveniments, que poden succeir
tant per accions de l’usuari (com polsar un botó), com a l’espera de que finalitzi una altre part del codi
(com pot ser que s’acabi de descarregar una imatge d’internet).
La programació dirigida per esdeveniments consta de dues parts implicades en el procés:
 Editor: emissor de l’esdeveniment (quan passi quelcom avisarà de l’esdeveniment)
 Subscriptor: consumidor de l’esdeveniment (al rebre l’esdeveniment s’encarregarà de realitzar
les operacions necessàries)
Normalment s’utilitza el nom Listener per referir-se al subscriptor que és qui escolta a un editor
a l’espera de es produeixi l’esdeveniment al que es va subscriure.
Els esdeveniments que tenen el prefix on van vinculats a processos estan en primer pla, com ho són els
que succeixen a la interfície gràfica. Els que es vinculen a processos en segon pla utilitzen el prefix do.
Així doncs si, per exemple, es vol subscriure al mètode d’una classe anomenada
MiOnClickListener.java a l’esdeveniment OnClick del botó que serà l’editor, s’haurà de cridar al
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mètode de subscripció apropiat. En aquest cas s’ha de passar al nostre objecte del tipus
MiOnClickListener.java a subscriure a setOnClickListener().
Button bt = (Button)findViewById(R.id.miButton);
MiOnClickListener mListener = new MiOnClickListener();

bt.setOnClickListener(mListener);
Al passar l’objecte al mètode setOnClickListener() ens fixarem que aquest objecte alhora haurà de ser una
implementació de OnClickListener. El motiu és que necessitem una interfície (interfície Java) comuna entre
editor i subscriptor (és a dir, els desenvolupadors de Google que van crear la biblioteca d’Android
OnClickListener han de cridar un mètode amb un nom del que se’n tingui coneixement per poder utilitzarlo; per això s’utilitza la implementació d’una interfície de comunicació entre el seu codi i el que es creï).
Al polsar el botó, aquest sabrà que ha de cridar a un mètode d’un objecte que implementi OnClickListener,
que en aquest cas és onClick(). Es sobreescriurà el mètode onClick() en l’interior del qual hi haurà el codi
que es vol executar al polsar el botó (aquest codi del mètode onClick() es el que s’executarà quan es polsi
el botó).
La classe MiOnClickListener.java:
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
public class MiOnClickListener implements OnClickListener {
@Override
public void onClick(View v) {
// Codi a executar quan es polsi el botó
}
}

Per tal de no crear una nova classe cada cop que vulguem subscriure’ns a un esdeveniment i omplir
l’aplicació amb més classes hi ha altres opcions:
 Fer que la classe que conté el publicador de l’esdevniment implementi la interfície Java del
Listener, així a l’hora de subscriure l’esdeveniment es pot passar la mateixa classe en la que es
publica l’esdeveniment (bt.setOnClickListener(this)) i des d’aquesta mateixa
sobreescriure el mètode onClick() amb el codi que es vulgui executar.
 Utilitzar una classe anònima: És la manera més curta i de millor lectura. Com que la classe
MiOnclickListener.java només serà utilitzada per subscriure’s a un únic editor, podem utilitzar
una classe anònima (classe sense nom que crea un objecte en únic instant del codi) per així
definir el comportament desitjat al polsar el botó sobreescrivint dins aquesta classe anònima el
mètode onClick().
 Des d’un element View del layout : es pot assignar directament des de l’arxiu XML associat al
layout de l’Activitat un mètode amb el nom que es vulgui que s’executi quan el botó sigui
polsat. Un dels inconvenients d’aquest mode és que no tots els esdeveniments es poden
assignar d’aquesta manera. Al disseny del arxiu XML s’haurà d’enllaçar l’esdeveniment
assignant al botó la propietat android:onClick=”onPolsaM” amb el nom del mètode
que volem que s’executi. Des del codi en Java no és necessari que es busqui el botó, ja que està
subscrit des del XML. Només necessitem que existeixi un mètode amb exactament el mateix
nom que s’ha posat a la propietat android:onClick, és a dir onPolsaM, que tingui com a
paràmetre una View.
A l’aplicació creada la gran majoria dels esdeveniments han estat associats mitjançant la opció de
crear una classe anònima. Els esdeveniments que estan associats a la pulsació sobre un element d’una
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llista (ListView) no es poden enllaçar mitjançant l’arxiu XML de l’Activitat (o Fragment, dels que en
parlarem més endavant) perquè son elements creats dinàmicament mitjançant codi, tot i que la llista
(ListView) que conté l’element estigui continguda dins l’arxiu XML de l’Activitat.
(Android 100%, 2016)
2) Serveis. Localització. Base de dades.
Per enregistrar el posicionament del dispositiu s’utilitza un Servei que treballa en segon pla. Aquest
iniciarà alhora un servei que periòdicament vagi consultant la ubicació del dispositiu i cada cop que
l’adquireixi l’enregistrarà a la base de dades. Aquesta ubicació també es comunicarà a l’Activitat
principal per poder monitoritzar les localitzacions que anem captant i que així l’usuari tingui la seguretat
de que l’aplicació està funcionant correctament.
a) Com s’inicia un Servei. Característiques i cicle de vida.
Un Servei és un component d’Android que executa instruccions en segon pla. Aquest es representa
en Java amb la classe Service.
Això significa que si l’usuari canvia a una altra aplicació, el Servei seguirà actiu fins que compleixi
el seu objectiu o sigui finalitzat pel sistema, degut a la falta de recursos.
Per iniciar un Servei des d’un altre component, només és necessari utilitzar el mètode startService()
junt amb un Intent explícit que indiqui la classe específica que es vol inicialitzar.
startService(new Intent(this,Service.class));
De la mateixa manera, es pot finalitzar la seva execució amb el mètode stopService().
Existeixen dos tipus de Serveis. El que s’inicia explícitament mitjançant el mètode startService()
(Servei Iniciat) i el que es lliga a un component amb bindService() (Servei Lligat). Els del primer
tipus realitzen una operació determinada i es tanquen quan s’ha finalitzat. El cicle de vida d’un
Servei Lligat depèn del cicle de vida del component al que està vinculat.
Una de les característiques dels Serveis Lligats és que es poden comunicar directament amb el
component que està associat. Això significa que pot compartir dades estructurades, realitzar
operacions en conjunt i altres d’interaccions possibles degudes a que es pot comunicar amb el
component.
Depenent del tipus de Servei, s’utilitzen els controladors necessaris de la classe Service. Aquests
són el mètodes que controlen el seu flux:
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onCreate(): S’executa quan el Servei està
creat en memòria. Si el Servei ja està actiu
s’evita que sigui cridat de nou.
onStartCommand(): Mètode que executa
les instruccions del Servei. Només es crida
si el Servei ha estat iniciat amb
startService().
onBind(): Només s’executa si el Servei ha
estat lligat per un component mitjançant
bindService(). Retorna una interfície Java
del tipus IBinder. Aquest mètode també es
cridat dins els Serveis iniciats, però aquests
retornen null.
onDestroy(): Es crida quan el Servei s’està
destruint. És molt important que dins
aquest mètode s’aturin els processos que
haguem iniciat per no deixar processos
“zombis” en memòria.

Els Serveis no s’instanciaran si no estan declarats al arxiu Manifest com a un component de
l’aplicació. Només és necessari incloure la etiqueta <service> dins el node <application>:
<service
android:name=".BackgroundLocationService"
android:enabled="true"
android:exported="false">
</service>

L’element anterior conté tres atributs: name es refereix al nom de la classe d’implementació del
Servei; enabled indica si es possible crear instàncies del servei; i exported estableix si
components de altres aplicacions poden iniciar o interactuar amb el Servei.
Dins l’aplicació s’ha triat per utilitzar un Servei Iniciat, per la seva major simplicitat. És en aquest
Servei on s’inicia el procés de captació de la localització, s’enregistra la posició a la base de dades i
es comunica amb l’Activitat principal cada cop que es rep una nova ubicació.
(https://developer.android.com/guide/components/services.html, 2016)
b) Captació del posicionament mitjançant GoogleApiClient.
i) Perquè utilitzem el Servei de Google
Dins Android hi ha un entorn d’APIs (android.location) que dóna la funcionalitat de captar la
posició del dispositiu. Però des de la mateixa web de desenvolupadors d’Android s’aconsella
fermament a utilitzar les APIs de servei de localització de Google Play perquè donen una sèrie
d’avantatges:
 De manera transparent al desenvolupador troba la millor opció entre posicionament
basat en el GPS o mitjançant la connexió a la xarxa (tant WIFI com mòbil)
 Si hi ha més d’una aplicació que utilitza aquest servei, l’utilitzen de manera compartida.
 Està optimitzat per a l’estalvi de bateria
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Per connectar a la API de Google Play Services, es necessita crear una instància al client de Google
Play Services. Al mètode onCreate() del Servei de localització, es crea aquesta instància utilitzant
GoogleApiClient.Builder per afegir els serveis de localització, com es mostra a continuació:
// Create an instance of GoogleAPIClient.
if (mGoogleApiClient == null) {
mGoogleApiClient = new GoogleApiClient.Builder(this)
.addConnectionCallbacks(this)
.addOnConnectionFailedListener(this)
.addApi(LocationServices.API)
.build();
}

Després per connectar amb el servei de localització es farà des del mètode onStartCommand()
del Servei creat:
mGoolgeApiClient.connect();
Per desconnectar, utilitzarem
onDestroy() del Servei.

mGoogleApiClient.disconnect()

al

mètode

Perquè el servei de localització de Google funcioni el Servei creat ha d’implementar les
següents
interfícies
GoogleApiClient.ConnectionCallbacks,
GoogleApiClient.OnConnectionFailedListener. A més de LocationListener, que és la que ens
permetrà captar el canvis de posicions del dispositiu.
Com que l’aplicació utilitzarà els sensors d’ubicació, haurem d’afegir el permís necessari al
arxiu
Manifest.
Android
ofereix
dos
tipus
de
permisos
d’ubicació:
ACCESS_COARSE_LOCATION i ACCES_FINE_LOCATION. En el nostre cas es necessita el
segon permís, perquè el primer només ofereix una precisió aproximada d’una illa de cases, que
seria insuficient per propòsit de l’aplicació creada.
<manifest
xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”
package=”com.example.david.backgroundlocationserviceapp”
<uses-permission
android:name=”android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION”/>
</manifest>

ii) Paràmetres de captura
El servei de Google LocationsServieces.API ens permet definir la precisió de les captures de
la posició del dispositiu, així com l’interval d’adquisició. Per definir aquests paràmetres s’ha
de crear un objecte LocationRequest. El paràmetres dels que consta són:
 Interval d’actualització: Estableix la velocitat en mil·lisegons a la qual l’aplicació
vol rebre les actualitzacions d’ubicació. Pot ser que rebem actualitzacions amb major
freqüència si una altra aplicació que té una velocitat d’actualització més alta, o que no
rebem cap actualització degut a la pèrdua de connectivitat. Es fixa aquest paràmetre a
5 segons.
 Interval ràpid d’actualització: Serveix per establir el ritme d’actualitzacions més
ràpid en mil·lisegons que l’aplicació pot gestionar. Serveix per evitar rebre masses
actualitzacions si hi ha alguna aplicació que té un ritme molt més elevat del que es
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desitja. En el nostre cas s’evitarà emmagatzemar mes punts dels necessaris en els
recorreguts. Es fixa aquest paràmetre a 3 segons.
Prioritat de sol·licitud: Estableix quina prioritat es dóna a les sol·licituds, aquest fet
que dóna als serveis de Google Play una bona pista de quines fonts s’utilitzaran per
obtenir la nostres ubicació. Existeixen 4 nivells i s’escull el més alt, perquè el segon
que és PRIORITY_BALANCED_POWER_ACCURACY ens dona una precisió màxima
de 100 metres (basa principalment el seu posicionament mitjançant la WIFI i la posició
de les torres de telefonia mòbil). L’avantatge és que consumeix molt menys bateria
però no és adequat per l’aplicació. El nivell escollit és PRIORITY_HIGH_ACCURACY
on la majoria de cops s’obtindrà la ubicació utilitzant el GPS.

Tot i utilitzar la prioritat més alta de sol·licitud, al rebre actualitzacions cada 5 segons (màxim cada 3
degut a altres aplicacions) l’impacte sobre l’ús de la bateria serà menor que el d’aplicacions que estan
actualitzant constantment la ubicació com pot ser l’ús d’un navegador per a vehicles, que a més tenen un
consum elevat de processador degut a la gestió de gràfics.
iii) Obtenció d’una clau per poder utilitzar el serveis GoogleApi a Android
Per utilitzar les APIs de Google a Android, s’ha de registrar el projecte de l’aplicació creada a
Google Developers Console y obtenir una clau d’API que s’haurà d’afegir a l’aplicació. El
tipus de permís que es necessita és una clau d’Android.
Totes les aplicacions d’Android estan firmades amb un certificat digital amb una clau privada
que genera automàticament l’Android Studio (debug key) al crear una versió de depuració de
qualsevol aplicació. Les claus API d’Android estan vinculades a parells de paquets i certificats
específics. Només es necessita una clau per a cada certificat, independentment de la quantitat
d’usuaris que utilitzin l’aplicació.
Per obtenir una clau d’aplicació Android hem de seguir els següents passos:
 Obtenir la informació del certificat de l’aplicació creada.
 Registrar un projecte a Google Developers Console y afegir el serveis Google API que
es vulguin utilitzar al projecte creat.
 Crear una clau del tipus Android
 Afegir la clau obtinguda a l’aplicació incorporant un element que hi faci referència
dins el arxiu Manifest.
S’afegirà aquesta clau a l’arxiu Manifest dins l’etiqueta <application> de la següent manera:
<meta-data
android:name=”com.google.android.geo.API_KEY”
android:value=”YOUR_API_KEY”/>
El fet d’utilitzar com.google.android.geo.API_KEY ens servirà per autentificar diverses

APIs basades en GoogleMaps.

c) Enregistrament a la Base de Dades
Per guardar les ubicacions, s’utilitza una base de dades de SQLite que té suport de manera nativa
dins d’Android. Totes els accessos tant de lectura com d’escriptura es faran a través d’un nou procés
asíncron en segon pla per evitar bloquejar el procés principal que s’encarrega de la visualització
gràfica. Així s’eviten els missatges de que l’aplicació no respon, que fan que l’experiència del
usuari sigui poc satisfactòria. Per aconseguir aquest objectiu s’utilitza la classe AsyncTask. També
s’explica en aquest punt quines dades es guarden i amb quines condicions.
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AsyncTask
És una classe que permet un ús apropiat i senzill de tasques, en un procés independent, dins el
procés principal de la interfície d’usuari sense bloquejar-la. Permet realitzar operacions en
segon pla i publicar els resultats sobre el procés de la interfície gràfica sense haver de manipular
manualment processos.
Està dissenyat per ser una classe de suport que s’utilitza per fer operacions curtes (uns pocs
segons).
Per utilitzar l’AsyncTask s’ha de crear-ne una subclasse i sobreescriure com a mínim el mètode
doInBackground, on es realitzen les operacions en segon pla, i molt freqüentment
onPostExecute per mostrar el resultat a la interfície d’usuari. Existeixen dos mètodes més que
no s’han utilitzat durant la creació de l’aplicació que son onPreExecute, normalment per
preparar les tasques, i onProgressUpdate per anar publicant a la interfície gràfica el progrés de
la tasca.
A l’hora de enregistrar les dades a la base de dades no s’ha de publicar res a la interfície gràfica
però si que es farà més endavant quan s’hagi de consultar les dades de la base de dades i
mostrar-les.
(https://developer.android.com/reference/android/os/AsyncTask.html, 2016)

ii) Dades enregistrades
Cada cop que és grava una nova posició s’enregistren:
 Latitud i longitud de la ubicació
 Hora, minuts i segons de la captura
 La orientació calculada en funció de l’anterior posició.
 La distància en metres al anterior punt
Provant l’aplicació s’ha observat que en alguns casos la precisió del primer punt obtingut no
era massa bona i l’inici del recorregut quedava lluny de la ubicació real. És habitual que al
obtenir les primeres ubicacions el marge d’error sigui bastant gran, per sobre dels 100 metres,
i que aquest es redueix, en pocs segons, a una precisió per sota dels 20 metres. És per això que
es fixa la condició de que el primer punt tingui un marge d’error màxim de 20 metres.
d) Comunicació amb l’activitat principal a través de un LocalBroadcast.
Per comunicar el Servei en segon pla, que s’encarrega d’obtenir les ubicacions, amb l’Activitat
principal s’ha utilitzat un LocalBroadcast. Al no haver implementat un Servei Lligat s’ha utilitzat
aquesta alternativa. L’aplicació funcionaria correctament sense anar mostrant les ubicacions que es
capten, però el fet de que es vagin mostrant a temps real dóna una experiència a l’usuari més
agradable, ja que es veu que l’aplicació està funcionant.
El fet d’utilitzar un receptor-emissor local evita problemes de seguretat que s’han de tenir en
compte amb receptor-emissors globals. No s’ha de protegir la aplicació d’intents d’infiltració amb
missatges malintencionats, ni es tindran problemes de privacitat amb les dades ja aquestes no seran
accessibles des d’altres aplicacions.
Es crea un receptor dins el mètode onCreate() de l’Activitat principal de la següent manera:
// Filtre amb les accions que volem captar
IntentFilter filter = new IntentFilter(ACTION_GET_LOCATION_INFO);
// Creem el ResponseReceiver
ResponseReceiver receiver = new ResponseReceiver();
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// Registrem el receptor i el filtre
LocalBroadcastManager.getInstance(this).registerReceiver(receiver,
filter);

Les dades de les ubicacions captades al mètode onLocationChange() del Servei de localització les
enviarem de la següent manera:
Intent localIntent = new Intent(Constants.ACTION_GET_LOCATION_INFO)
.putExtra(Constants.EXTRA_LOCATION, location);
LocalBroadcastManager.getInstance(this).sendBroadcast(localIntent);

Des de l’Activitat principal, la classe ResponseReciver rebrà els missatges que s’enviïn des del
Servei i actualitzarà la interfície gràfica amb les noves ubicacions.
Cal esmentar que aquesta comunicació segueix el patró de programació dirigida a esdeveniments,
de la que ja hem parlat prèviament, on hi ha un subscriptor i un editor. Però en els exemples descrits
anteriorment la comunicació era sempre dins una mateixa Activitat, vinculant els esdeveniments
que poden succeir des de la interfície gràfica i el codi que es vol executar quan això es dóna. Aquí
la diferència és que la comunicació és entre un Servei i una Activitat, i que és un esdeveniment
originat per la nostra pròpia aplicació i no per l’usuari.
e) WakeLock
La utilització de WakeLock permet mantenir el servei en funcionament tot i que la pantalla estigui
apagada
El Servei que va captant les ubicacions funciona en segon pla i es vol que ho segueixi fent tot i que
la pantalla del dispositiu passi a estar apagada. Per evitar que el Servei s’aturi s’ha de utilitzar un
WakeLock.
Existeixen diferents tipus de WakeLock:
 Per mantenir la pantalla sempre encesa. És el que utilitzen per exemple les aplicacions que
visualitzen vídeos. Es declararà el WakeLock amb la etiqueta FLAG_KEEP_SCREEN_ON.
 Per actuar quan es produeix un esdeveniment captat per un BroadcastReceiver. En aquest
cas es recomana utilitzar WakefulBroadcastReceiver, que és un receptor que pot
administrar un WakeLock parcial específic per a aquest cas.
 Per mantenir actiu el processador quan no és cap dels dos casos anteriors s’utilitza un
WakeLock parcial, que és el cas de l’aplicació creada. Utilitzarem la etiqueta
PARTIAL_WAKE_LOCK.
Es crea una instància dins el mètode onStartCommand() del nostre Servei:
PowerManager mgr =
(PowerManager)getSystemService(Context.POWER_SERVICE);
mWakeLock = mgr.newWakeLock(PowerManager.PARTIAL_WAKE_LOCK,
“MyWakeLock”);

I per activar-lo:
mWakeLock.acquire();

Perquè funcioni el WakeLock s’ha d’afegir el permís al arxiu Manifest.
<uses-permission android:name=”android.permission.WAKE_LOCK” />

També es important alliberar aquest bloqueig quan l’aplicació deixi d’enregistrar les ubicacions
per no mantenir el processador actiu innecessàriament, perquè té un impacte negatiu en el consum
de la bateria del dispositiu. Per alliberar-lo s’utilitza la següent comanda dins el mètode onDestroy()
del Servei de localització:
mWakeLock.release();
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f) Disseny i creació de la base de dades.
i) Disseny de la base de dades
La base de dades ha de permetre enregistrar els punts (ubicacions) per on es va movent el
dispositiu, i aquests s’han de poder classificar per recorreguts. També es vol crear una llista de
candidats que posteriorment puguem associar, si volem, als recorreguts. Es creen tres taules:
 tracks_table: on es desa la informació dels recorreguts
 trackspoints_table: on s’enregistren les ubicacions que estaran vinculades als diferents
recorreguts
candidates_table: on es desen les dades dels candidats El diagrama resultant és el següent:

La relació entre les diferents taules és la següent:
 Cada recorregut pot figurar a un o diversos punts
 Cada punt ha de pertànyer a un recorregut
 Cada recorregut pot tenir associat un candidat
 Cada candidat pot figurar a un o diversos recorreguts
A cada taula es defineixen els camps i el tipus de dades d’aquests. El símbol “*” significa que
és un camp que no pot ser nul,“o” que és un camp opcional. Els camps amb el símbol “#” és
refereixen a que és un camp identificatiu obligatori. En color vermell tenim els camps fan
referència a valors/claus foranies, és a dir que estan relacionats amb l’identificador d’una altra
taula. El camp en negreta té la propietat de no poder estar duplicat en un altre registre de la
mateixa taula, és un camp únic.
De les relacions que hi ha entre les diferents taules, es creen algunes condicions que haurem de
tenir en compte al manipular la base de dades.
 Per enregistrar qualsevol punt prèviament s’ha de crear un recorregut al qual fer
pertànyer el punt.
 Per esborrar un recorregut primer s’hauran d’esborrar tots els punts que tingui associats
o el gestor de la base de dades no deixarà esborrar el recorregut.
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Les dades de longitud i latitud s’emmagatzemen en format de text perquè no hi ha una bona
compatibilitat entre el format natiu double de Java amb el tipus natiu de double en SQLite. El
mateix passa amb l’orientació i la distància al anterior punt que són valors del tipus float en
Java. El que es fa és desar la representació dels valors en una cadenes de caràcters. Després per
recuperar el valor, quan sigui necessari, es farà la conversió inversa. No és un mètode molt
òptim però així no hi ha pèrdua de precisió.
L’estructura de la base de dades conté els camps amb la informació necessària per l’aplicació
creada, i d’altres que poder servir a per a futurs usos. Un d’aquests camps és la distància entre
els punts. Aquesta informació no es mostra a l’aplicació però pot ser de gran utilitat si més
endavant s’hagués de calcular la distància total del recorregut. S’ha triat fer així perquè és un
càlcul que es pot realitzar amb facilitat dins el temps que es disposa fins a la següent
actualització, que serà cada 5 segons normalment i com a molt ràpid cada 3 segons (si hi altres
aplicacions que actualitzen la seva ubicació amb més freqüència), estalviant així un temps de
càlcul posterior. També s’ha creat el camp de mark pensant en poder marcar el punts dins el
recorregut, tot i que no ha estat utilitzat a l’aplicació creada.
El codi en SQLite per a la creació de la base de dades seria el següent:
PRAGMA foreign_keys = ON;
CREATE TABLE trackpoints_table (
tracks_table__id INTEGER NOT NULL ,
_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
NOT NULL ,
latitude TEXT NOT NULL ,
longitude TEXT NOT NULL ,
timestamp TEXT NOT NULL ,
orientation TEXT NOT NULL ,
dist_previous TEXT NOT NULL ,
mark INTEGER NOT NULL ,
FOREIGN KEY (tracks_table__id) REFERENCES tracks_table(_id)
);
CREATE TABLE tracks_table (
_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
NOT NULL ,
date TEXT NOT NULL ,
number_of_trakpoints INTEGER NOT NULL ,
track_name TEXT NULL ,
candidates_table__id INTEGER NULL ,
FOREIGN KEY (candidates_table__id) REFERENCES candidates_table(_id)
);
CREATE TABLE candidates_table (
_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
NOT NULL ,
name TEXT NOT NULL ,
surnames TEXT NOT NULL ,
birht_date TEXT NOT NULL ,
gender TEXT NOT NULL ,
dni_nie TEXT NOT NULL ,
UNIQUE(dni_nie)
);

La primera línia és la que habilita que puguin existir relacions foranies dins els camps de les
taules, així es poden associar recorreguts als punts, i candidats als recorreguts tal i com s’ha
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descrit al inici d’aquest punt. La resta serveix per crear les taules, els seus camps i la relació
amb els camps d’altres taules de la base de dades.
ii) SQLiteOpenHelper: Gestió de la base de dades des d’Android.
La classe SQLiteOpenHelper és la encarregada de gestionar les bases de dades en SQLite des
d’Android. Per utilitzar-la s’ha de crear una classe que hereti d’aquesta i implementar els
mètodes onCreate(),onOpen(), onUpdate(), a més d’afegir-hi els mètodes de consulta que
siguin necessaris per manipular la base de dades. També ha estat necessari crear un constructor
de la classe per definir el nom de la base de dades i la seva versió.
 onCreate(): serveix per crear les taules de la base de dades el primer cop. Si ja està
creada no es cridarà aquest mètode.
 onOpen(): es crida cada cop que obrim la base de dades.
 onUpdadte(): es crida quan la número de versió es superior al existent. Serveix per dur
a terme les operacions necessàries per actualitzar a la nova estructura de la base de
dades.
En el nom de la subclasse de SQLiteOpenHelper que s’ha creat és LocationsDBHelper però a
part de treballar amb aquesta classe també s’han creat altres classes per poder utilitzar
posteriorment la a base de dades amb més facilitat dins el codi de l’aplicació. Aquestes classes
són:
 DBTables: És una classe de suport també anomenada classe contracte, on es defineix
l’esquema de la base de dades. Conté totes les definicions de les taules, i els seus camps
(columnes), que s’utilitzen a la base de dades. També hi inclourem les sentències
necessàries per a la creació de les diferents taules, que seran utilitzades al mètode
onCreate() de LocationsDBHelper. Tenir tota la informació de la base de dades
organitzada dins aquesta classe de suport permet una millor lectura del esquema de la
base de dades. També permet que qualsevol canvi que es faci a la base de dades, com
per exemple canviar el nom d’una columna, es propagui de manera automàtica a la
resta del codi.
 Trackpoint: és una classe de suport per crear els punts (ubicacions) que es desaran.
També es on es converteixen les dades per a poder enregistrar-les amb el format
adequat a la base de dades SQLite.
 Candidates: el mateix que l’anterior però pels candidats.
iii) Cursors
Al fer una consulta sobre una base de dades, la manera en que es reben les dades és traves d’un
Cursor. El Cursor en si és una interfície pública definida amb una sèrie de mètodes que
serveixen per poder accedir a la informació. De fet el que es rep al fer una consulta a la base
de dades és una implementació d’aquesta interfície. En concret serà un SQLiteCursor. La
informació dins aquest cursor estarà organitzada en una sèrie de registres que contenen els
camps que s’hagin reclamat a la consulta. El Cursor té uns mètodes que permeten recórrer els
diferents registres per anar obtenint la informació continguda.
La utilització dels cursors serà indispensable quan s’hagin de carregar les dades en les diferents
modalitats de llistes (per exemple ListView) existents dins Android. Seran la peça clau dins
l’aplicació per poder crear els adaptadors necessaris per a que aquestes funcionin. Se´n parlarà
més endavant.
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3) Relació entre FRAGMENTS i ACTIVITATS
Per incloure la visualització d’una llistat dels recorreguts a l’Activitat principal haurem d’entendre
com funcionen els Fragments.
a) Per què utilitzar Fragments.
Els Fragments són com petites
Activitats, que funcionen pel seu
compte i que es poden utilitzar de
manera modular dintre les Activitats.
També poden dur a terme tasques que
no interactuïn directament amb la
interfície gràfica. Una de les seves
aplicacions es reutilitzar el seu codi per
a diferents casos i adaptar la
visualització en funció del tipus de
dispositiu que s’utilitzi. No és el mateix
presentar la informació en una pantalla d’un telèfon intel·ligent que en el de una tauleta. Els
Fragments no són una Activitat en si mateixos i sempre necessitaran d’una Activitat que els
contingui, s’anomenarà Activitat contenidora del Fragment. El cicle de vida del Fragment anirà
lligat al d’aquesta Activitat. Els Fragments no es declaren al arxiu Manifest però si la seva Activitat
contenidora.
A la pantalla principal
de
l’aplicació
existeixen dues zones
diferenciades: una on
es
mostren
les
ubicacions que es van
captant en temps real; i
una altra on es mostra la
llista de recorreguts que
tenim emmagatzemats.
S’ha definit dins la
plantilla (layout) de
l’Activitat
principal
una zona on incloure un
Fragment
que
s’encarregui de mostrar
la llista de recorreguts (requadre blau cel al centre del mòbil de la imatge).
Per incloure un Fragment dins una Activitat es pot fer de manera estàtica incloent-lo directament
el layout, o de manera dinàmica deixant un espai (ViewGroup) dins el layout on després
programàticament s’hi introduirà el Fragment. Dins el codi de l’aplicació tots els Fragments han
estat inclosos de manera dinàmica. Una de les avantatges d’incloure els Fragments de manera
dinàmica i és que a través del gestor de Fragments (FragmentManager) es podria substituir un tipus
de Fragment per un altre sense abandonar l’Activat en la que es troben, tot i que no s’ha utilitzat a
l’aplicació creada.
A més d’utilitzar un Fragment a l’Activitat principal de l’aplicació per mostrar la llista de
recorreguts, s’utilitzen a tota la resta d’Activitats. Totes les llistes i visualitzacions funcionen dins
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de Fragments. De fet per utilitzar Google Maps i Google Street View són indispensables perquè
funcionen sobre Fragments que s’inclouran dintre les Activitats que es creïn.
El fet d’utilitzar Fragments dins les Activitats ens obliga en alguns casos a traspassar informació
de de l’Activitat cap al Fragment. Quan inicialitzem un Fragment de forma dinàmica s’ha de tenir
en compte i es codifica el Fragment perquè sigui capaç de captar les dades que li envia la Activitat
que l’ha creat. Aquesta estratègia s’utilitza cada cop que l’Activitat ha de traspassar dades al
Fragment que conté i es lleugerament diferent al traspàs d’informació amb Intents que és el que
s’utilitza entre Activitats.
b) Cicle de vida dels Fragments
El cicle de vida d’un Fragment va lligat al de la seva Activitat contenidora com es pot observar a
la següent imatge:

El fet de que el cicle de vida del Fragment estigui lligat al de l’Activitat vol dir que si l’Activitat
passa a un estat el Fragment també hi passarà, per exemple si l’Activitat passa d’estar activa a estar
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en pausa, el Fragment també passarà a estar en pausa. Hi ha uns mètodes extres per gestionar la
manera en el que el Fragment és afegit/eliminat a l’Activitat. La resta d’estats tenen la mateixa
funció que els de l’Activitat. Els mètodes que tenen de més el cicle de vida dels Fragments són:
 onAttach() : Es crida quan el Fragment s’associa amb l’Activitat.
 onCreateView : Es crida per crear la jerarquia de visualització del Fragment
 onActivityCreated() : Es crida quan el mètode onCreate() de l’activitat acaba.
 onDestroyView() : Es crida quan la jerarquia de visualització del Fragment està sent
destruïda.
c) Llista de recorreguts. Funcionament de les llistes.
Per mostrar la llista de recorreguts, dins el Fragment creat s’utilitza un ListView. Un ListView és
un tipus de vista que ens mostra informació en una llistat d’elements. Dins el layout del Fragment
es defineix que contindrà aquest element i dins el codi s’estableix quina informació es mostrarà en
aquesta llista. Per poblar la llista amb la informació necessària cal seguir els següents passos.
 Es crea el disseny visual d’un element individual, és a dir la plantilla (layout) genèrica en
la que després es posaran les dades que es vulguin mostrar.
 Es crea un adaptador que farà de pont entre les dades que extraurem de la base de dades en
un cursor i la plantilla prèviament creada. El tipus d’adaptador que es fa servir és subclasse
de CursorAdapter que ja està preparat per rebre les dades tal i com ens és convenient. S’ha
de sobreescriure dos mètodes:
o newView : on s’estableix quina és la plantilla que s’utilitza, serà la que s’ha creat
prèviament
o bindView : on es defineix com completar la informació de la plantilla amb les dades
provinents del cursor
 Es vincula l’element ListView creat al layout mitjançant la següent comanda:
mTracksList = (ListView) root.findViewById(R.id.tracks_list);




Dins el layout del Fragment hi ha l’element ListView que conté l’atribut:
android:id=”@+id/trackpoints_list”. Aquest identificador és el que s’utilitza a
la comanda findViewById per localitzar la llista i vincular-la al codi. Aquí també hi
intervé al classe R. És la que dóna suport per poder accedir als recursos, en aquest cas a
través la etiqueta id, però també permet fer-ho fent accessibles el fitxers que hi ha a les
carpetes creades dins la carpeta res/ del nostre projecte, on es troben entre altres els
layouts al directori layout/, o elements gràfics dins el directori drawable/. La classe R
fa de pont entre els recursos i el codi, i permet que hi hagi independència entre la part visual
i la part lògica.
S’assigna l’adaptador creat a llista.
Es passen les dades en forma de cursor a l’adaptador de la llista perquè es pugui mostrar la
informació dels recorreguts.

Seguint aquests passos la llista estarà programada per mostrar la informació que contingui el Cursor
que se li hagi passat, però si la informació de la base de dades canvia perquè s’ha enregistrat un
nou recorregut nou s’haurà de tornar a passar el nou Cursor amb la informació actualitzada.
Cada cop que es passa d’una Activitat a un altra aquest tipus d’informació s’actualitza perquè es
passa pel mètode onResume() (tant de l’Activitat com del Fragment) on hi ha una línia de codi que
actualitza les dades del Cursor. Però al estar la llista dins l’Activitat principal es pot donar el cas en
que s’enregistri un nou recorregut sense entrar ni sortir en cap moment de l’Activitat. Aquest cas

Aplicació Android gravadora de recorreguts de pràctiques i exàmens

36

també s’ha tingut en consideració. Per tractar-lo primer s’accedirà al Fragment des de l’Activitat,
mitjançant el FragmentManager i un identificador del Fragment, i a partir d’aquí es cridarà al
mètode de Fragment que actualitza el Cursor quan s’iniciï o s’acabi un recorregut.
4) Llistat de punts d’un recorregut
Un cop s’ha creat el llistat de recorreguts es volen mostrar els punts d’un d’aquests recorreguts. S’ha
de fer llavors una transició a una nova Activitat que ens els mostri. Abans però haurem de crear un
mètode que capti quan l’usuari selecciona un element de la llista.
a) Captar el recorregut seleccionat
Per captar quin recorregut s’ha seleccionat es seguirà el patró de programació orientada a
esdeveniments on hi ha un editor de l’esdeveniment i un subscriptor.
L’editor de l’esdeveniment en aquest cas es la llista on es mostren el recorreguts. El subscriptor de
l’esdeveniment serà una classe que s’encarregarà d’identificar quin és el recorregut seleccionat. I
partir d’aquí iniciarà la transició a una nova Activitat per mostrar els punts del recorregut.
Per crear l’emissor de l’esdeveniment s’utilitza el mètode setOnItemClickListener() existent dins
la classe ListView. Aquest mètode l’ha de subscriure una classe que implementi el mètode
onItemClick() que és el que s’executarà quan es produeixi l’esdeveniment. Es crea un objecte de la
classe AdapterView.OnItemClickListener() i dins aquesta classe es sobreescriu el mètode
onItemClick() on s’identifica el recorregut seleccionat de la llista i s’inicia la transició cap a la nova
Activitat
b) Intent, classe utilitzada per començar una nova Activitat
Un Intent és un objecte que actua com a missatger per realitzar la petició d’una acció a un altre
component (Activitat, Servei o Missatge de difusió). És la peça clau per passar d’una Activitat a
una altra i passar dades entre elles. Es crea doncs una nova Activitat (TrackpointsActivity) que
mostra la informació captada dels punts del recorregut. Per accedir a aquest nova a classe es crea
un objecte Intent, on es defineix que la següent Activitat que s’iniciarà serà aquesta, i s’afegeix
també a aquest Intent l’identificador del recorregut seleccionat.
Intent intent = new Intent(getActivity(), TrackpointsActivity.class);
intent.putExtra(MainActivity.EXTRA_TRACK_ID, currentTrack);
startActivity(intent);

La nova Activitat serà en aquest cas TrackpointsActivity i l’etiqueta de la informació que passem
es EXTRA_TRACK_ID.
Al iniciar-se la nova Activitat es podrà recuperar la informació del identificador del recorregut i
així poder recuperar consultant a la base de dades tots els punts que li pertanyen.
Al crear un Intent un dels paràmetres que se’ns demana és el Context. El Context es defineix com
“la interfície global de informació sobre l’entorn de l’aplicació. És una classe abstracta que
implementa Android. Permet accedir als recursos específics de la aplicació i a les seves classes,
així com cridar al pare per realitzar operacions a nivell d’aplicació, com iniciar Activitats, difondre
missatge pel sistema, rebre Intents, etc.” Les Activitats en si mateixes deriven d’aquesta classe
abstracta, es per això que des del Fragment on es crea l’Intent es pot obtenir el context amb la
comanda getActivity(). La idea general és la que la mateixa paraula context suggereix, és el entorn
en el que es troba l’aplicació.
Aquest és el mecanisme bàsic per passar d’una Activitat a l’altre. En aquest s’ha utilitzat un Intent
explícit, en el que es defineix explícitament quina Activitat s’iniciarà a continuació. Però també
existeixen els Intents implícits, en els que es defineix quina acció es vol dur a terme, però no quin
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component la executarà. Llavors Android busca dintre el sistema les aplicacions que contenen els
components preparats per realitzar l’acció que es defineixen utilitzant filtres d’accions. Pot passar
llavors que una altra aplicació es la que dugui a terme l’acció desitjada. Dins la aplicació creada no
s’han utilitzat Intents implícits.
c) Visualització de la informació dels punts captats
A la nova Activitat es mostra una llista amb la informació disponible a la base de dades de cada
punt. Aquesta format de visualització no es presenta a la aplicació final però ha servit per al
desenvolupament. Ha servit per comprovar que els punts s’enregistraven correctament, i per decidir
com desar la orientació dels mateixos. Es va descartar utilitzar l’orientació que s’obté directament
dins l’objecte Location que es recull dins el Servei de localització, ja que no era precisa i es va
decidir calcular-la a partir de la projecció que s’obté des del punt anterior perquè dona una
orientació més propera a la real.
5) Imatges de Street View
Es crea una nova Activitat (TrackpointsGridActivity) amb un nou tipus de visualització que substituirà
el fet de mostrar la informació de la latitud i longitud de les ubicacions per una imatge en miniatura de
la mateixa. Les imatges es visualitzaran en una graella i s’obtenen del servei web de Google Street
View Image API.
a) Permís de descarrega d’imatges del Street View. Quota d’utilització.
Per descarregar les imatges via internet ens fa falta una clau tipus web. Per aconseguir aquest permís
s’ha d’entrar a la consola de desenvolupadors de Google i crear un nou credencial associat a aquest
servei. Aquesta clau s’utilitza cada cop que es descarrega una imatge. Per descarregar les imatges
s’utilitza una adreça web on s’ha d’especificar:
 Mida de la imatge en píxels. Per la imatge en miniatura es demanen imatges de 200x200
píxels. És el mida que ocupa la imatge dins la graella.
 Latitud i longitud de la ubicació.
 Orientació en la que es vol la imatge, és a dir, els graus respecte el nord cap a on està
orientada la imatge.
 Clau de descarrega
Aquest servei que ens ofereix Google es gratuït si no es supera la quota de 25000 descàrregues cada
24 hores, i permet una resolució màxima de 640x640 píxels. Existeix la possibilitat de sobrepassar
aquesta quota i obtenir imatges en una resolució de fins a 2048x2048 píxels contractant el servei
Premium de Google Street View API. Si es comercialitzés l’aplicació s’hauria de tenir en compte
aquest aspecte. Però per desenvolupar la versió de prova ha estat suficient la quota estàndard.
b) GridView
Per visualitzar la graella d’imatges en miniatura, s’utilitza un GridView. Tal i com el nom indica
és una visualització en forma de graella. El procediment per utilitzar aquest tipus de visualització
és el mateix que s’utilitza en el ListView. S’ha de definir un element individual i crear una adaptador
que pobli les diferents parts de la graella. Dins de cadascun d’aquests elements hi ha l’adreça
adequada per poder descarregar la imatge pertinent.
c) Llibreria Glide
La carrega d’imatges dins d’Android pot ser origen de falta de fluïdesa de l’aplicació. Depenent
del mètode que s’utilitzi per carregar la imatge, l’aplicació es pot bloquejar esperant a que es
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finalitzi la carrega de la imatge i no permetre el desplaçament de la graella d’imatges. Per carregar
les imatges sense retards s’ha d’utilitzar processos paral·lels que no bloquegin la interfície gràfica.
Per carregar les imatges de manera eficient: aquestes s’han d’escalar; es pot utilitzar memòria cau
(cache) per agilitzar el procés; i s’ha d’evitar la repetició de treballs de carrega per part del
adaptador de la vista. Existeixen llibreries encarregades de gestionar aquests aspectes. A la
aplicació s’utilitza la llibreria Glide, que s’encarrega de manera automàtica de carregar les imatges
de manera eficient. Per no bloquejar la visualització del desplaçament de la graella, al carregar les
imatges definim una imatge local que es mostra quan la descarrega de la imatge no es completa.
Per utilitzar aquesta llibreria s’ha d’afegir al nostre projecte dins l’apartat de dependències del arxiu
build.gradle :
dependencies {
...
compile ‘com.github.bumptech.glide:glide:3.7.0’
}

La utilització de la llibreria Glide és realment un punt clau per donar una bona experiència d’usuari.
És crucial que l’aplicació funcioni sense retards i suaument perquè això fa que l’usuari tingui una
experiència satisfactòria i segueixi utilitzant-la. S’utilitzarà aquesta llibreria tant per la visualització
de les imatges en miniatura com a les imatges a pantalla completa.
Una alternativa a la llibreria Glide és la llibreria Picaso, però s’ha triat la primera perquè te millor
rendiment en quant a consum total de memòria i rapidesa de carrega. La contrapartida és que la
qualitat resultant de les imatges carregades amb Glide és lleugerament inferior, però imperceptible
pel propòsit de l’aplicació.
6) PagerActivity: Visualització d’imatges a pantalla completa.
La visualització de imatges a la graella serveix per buscar ràpidament un punt que ens interessi del
recorregut, però un cop es té localitzada la zona a la que es vol entrar en detall es necessitarà una
visualització a pantalla completa per poder captar millor els detalls. Per això si seleccionem una imatge
en miniatura passarem a una nova Activitat (TrackpointsPagerActivity) on es visualitzi la imatge a mida
completa. El nom de la visualització prové del fet de que és una visualització que permet anar canviant
d’imatge com si passéssim les pàgines d’un llibre
Aquí l’adaptador funciona lleugerament diferent als casos anteriors, perquè el que fa es anar carregant
diferents Fragments que mostren les imatges aprofitant tota la pantalla del dispositiu. De fet el que
prepara l’adaptador son tres Fragments, el que es veu, l’anterior i el posterior a aquest. Així el que es
defineix per utilitzar aquest adaptador es la visualització d’una imatge en un Fragment, i cada cop que
fem un gest de desplaçament carrega un nou Fragment.
7) Visualització a la interfície gràfica de Google Street View
A més de veure la imatge a pantalla completa, per poder buscar un punt exacte del recorregut i no
solament els que estan enregistrats a la base de dades, s’afegeix l’opció de poder utilitzar la interfície
gràfica de Google Street View. Amb aquesta interfície es pot canviar el pla que es visualitza al gust del
usuari, ja que permet desplaçament de la càmera al llarg dels carrers i canvis d’orientació de 360º.
Per carregar la interfície de Google Street View s’ha creat una Activitat (StreetViewActivity) que conté
un SupportStreetViewPanoramaFragment, que és el que s’encarrega de gestionar aquesta interfície
gràfica. La transició de la imatge a pantalla completa a l’Activitat de Google Street View es fa des d’un
boto sobreposat al marge inferior dret de la pantalla. Des d’aquí es passa la informació de la ubicació i
la orientació amb la que es vol començar la visualització. L’StreetViewActivity carrega el Fragment de
manera estàtica (des del de l’Activitat) i utilitzant el gestor de Fragments s’accedeixen als mètodes
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dels que aquest disposa. Es sobreescriu el mètode onStreetViewPanoramaReady per posicionar la
visualització a la ubicació desitjada i es crea una animació per rotar càmera en la mateixa orientació en
la que estava la imatge en pantalla completa.
El fet de rotar la càmera en la mateixa direcció que la imatge que estàvem visualitzant prèviament fa
que no perdem l’orientació del recorregut, ja que quan aquesta funcionalitat no estava implementada
es perdien un segons per acabar-se de situar i despistava el sentit de l’orientació. A partir d’aquest punt
es pot precisar molt bé el que es vulgui mostrar als alumnes.
8) Saturació visual.
Quan els recorregut son llargs la visualització de la graella d’imatges no acaba de ser prou eficient
perquè hi ha massa imatges a observar de cop. Serveixen per anar reconeixent trams del recorregut però
es massa dens per trobar un punt concret de manera àgil. En aquest punt es decideix crear un mapa del
recorregut.
9) Creació d’una Activitat GoogleMaps. Sobreposició del recorregut escollit sobre el mapa.
Per poder accedir a la opció de visualitzar el recorregut en un mapa, es crea una icona amb el dibuix
d’una mapa al menú superior de l’Activitat on es mostra la graella d’imatges en miniatura. És a partir
d’aquest element que es dóna l’ordre de iniciar l’Activitat del mapa.
a) Activitat de Google Maps
Per utilitzar el servei dels mapes de Google s’ha de tenir una clau d’aplicació Android que ja s’ha
explicat com aconseguir a l’apartat 2) b) iii).
Per carregar els Mapes de Google utilitzarem un SupportMapFragment dins l’Activitat, que
implementarà la interfície Java onMapReadyCallback. El mètode que s’ha d’implementar és
onMapReady() i és dins d’aquest on es rep l’objecte GoogleMap que ens permetrà manipular el
mapa.
b) Sobreposició del recorregut al mapa
Sobre aquest mapa es presentarà el recorregut dibuixant una línia que uneixi els diferents punts
enregistrats. Per crear aquesta línia s’utilitza la classe PolylineOptions on definirem el color i el
gruix de línia a dibuixar. Un cop fet això s’afegeix al mapa.
mPolylineOptions = new PolylineOptions();
mPolylineOptions.color(Color.BLUE).width(10);
mGoogleMap.addPolyline(mPolylineOptions);

Cada cop que s’insereixi un nou punt al objecte mPolylineOptions s’anirà dibuixant el recorregut
sobre el mapa:
mPolylineOptions.add(currentCursorLatLng);

10) Afegir marques al mapa que aclarin el sentit del recorregut
Per saber on acaba i comença el recorregut s’han afegit un parell de marcadors que senyalen l’inici i
final del recorregut. També es marca el sentit del recorregut utilitzant unes petits fletxes que s’orienten
en la direcció la línia. Aquestes petites marques de sentit van indexades amb el número de punt al que
pertanyen. Per veure’l només s’ha de polsar sobre la marca. Aquest valor permetrà al usuari tornar a la
graella de imatges en miniatura i trobar el tram del recorregut que vulgui de manera àgil.
Per crear aquestes marques de sentit s’ha utilitzat una petita imatge que és la punta d’una fletxa
orientada cap amunt. Un cop tenim aquesta imatge s’orienta en la mateixa direcció del recorregut fent
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una rotació equivalent a l’orientació del punt. El codi resultant de dibuixar el recorregut i afegir les
marques és:
currentCursorLatLng = getCurrentCursorLatLng();
mPolylineOptions.add(currentCursorLatLng);
MarkerOptions marker = new MarkerOptions().position(currentCursorLatLng);
marker.anchor(0.5f, 0.5f);
marker.icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.ic_keyboard_ar
row_up_24));
marker.rotation(Float.parseFloat(mCursor.getString(mCursor.getColumnIndex(
DBtables.TrackPointsEntry.COLUMN_ORIENTATION))));
marker.flat(true);
mGoogleMap.addMarker(marker).setTitle(Integer.toString(mCursor.getPosition
()));

Es recull la posició de la base de dades en una variable que conte la latitud i longitud de la ubicació,
S’afegeix el punt a línia del recorregut, es crea un marcador en aquest mateixa posició. Es defineix que
la imatge que s’utilitzi al marcador estigui centrada sobre el punt. S’assigna la imatge de la punta de la
fletxa que es dins els recursos de l’aplicació i es fa rotar la imatge perquè segueixi la direcció del
recorregut. Finalment s’anomena el marcador amb el número d’índex d’aquest punt.

11) Habilitació del desplaçament ràpid
Un cop localitzat el tram del recorregut que es vol consultar amb el número de l’índex, es torna a al
graella d’imatges per consultar visualment la zona. Però com en molts casos el nombre de punts del
recorregut està per sobre dels 100, es poc àgil arribar al punt fent el gest d’anar arrossegant la graella
de manera repetitiva. Per poder moure-la més ràpid s’activa el desplaçament ràpid que permet moure
la graella amb un desplaçador que es troba a la dreta de la pantalla. Així s’aconsegueix arribar
ràpidament al punt desitjat.
Per activar el desplaçament ràpid només s´ha d’utilitzar la següent comanda quan configurem el
GridView (per defecte està desactivat):
mTrackpointsGrid.setFastScrollEnabled(true);

És un petita modificació que es de gran utilitat per a l’usuari.
12) Gestió de Candidats i recorreguts
a) Candidats
A més de la gestió dels recorreguts s’han creat tres Activitats per poder afegir candidats (alumnes)
als recorreguts. Aquestes Activitats son:
 CandidatesListActivity : Serveix per mostrar el candidats que hi hagi registrats.
 AddEditCandidateActivity : Serveix per afegir i editar candidats.
 CandidateDetailActivity : Mostra la informació d’un candidat en concret.
Per accedir a elles, des de l’Activitat principal s’afegeix una icona al menú superior dret que ens
enllaça amb la llista de candidats. Des de la llista de candidats es pot afegir un nou candidat
utilitzant un botó que està a la part inferior dreta o seleccionar un candidat per veure la seva
informació en detall. Quan estem a la vista dels detalls del candidat, podem triar tant editar la
informació com esborrar el candidat.
Una altre aspecte que s’ha tingut en consideració és validar les dades que s’introdueixen a la llista
de candidats. Només es deixen introduir dates amb seguint el patró dd/mm/aaaa, i que tinguin un
valor vàlid. També es comprova que la lletra del D.N.I. concordi amb el seu número. Sinó s’omplen
tots els camps correctament no es desarà el nou candidat.
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b) Recorreguts
Des de l’Activitat principal es pot seleccionar un recorregut amb una pulsació curta per visualitzarlo o fent una pulsació llarga s’obrirà un petit menú flotant que permet esborrar-lo o assignar-lo a
un candidat. Per aconseguir aquest comportament s’ha d’habilitar la pulsació llarga a la llista de
recorreguts.
registerForContextMenu(mTracksList);

Per crear el menú flotant s’han de sobreescriuen dos mètodes:
 onCreateContextMenu : És on s’assigna el layout definit a la carpeta de menús dels
recursos.
 onContextItemSelected : És on s’identifica sobre quin recorregut estem actuant i captarem
quina opció s’ha triat (esborrar o assignar candidat). En el cas d’assignar el recorregut a un
candidat farem la transició a CandidatesListActivity que té la capacitat de discernir si s’està
mostrant la llista per assignar un candidat a un recorregut o per simplement veure les dades.
Això ho aconsegueix comprovant l’identificador del recorregut, si té valor 0 només mostra
la informació del candidat, si te un valor diferent a zero sap que ha d’assignar aquest
candidat al recorregut especificat.

3.4 ALTRES CONSIDERACIONS
3.4.1 Arxiu Manifest
L’arxiu Manifest es on està continguda la informació essencial de l’aplicació. És la informació que el
sistema Android ha de conèixer abans d’executar l’aplicació. Conté tots els components de l’aplicació, els
permisos del sistema Android que necessita l’aplicació a més de la clau per poder utilitzar el serveis Google
Maps APIs.
3.4.1.1 Permisos
Perquè l’aplicació pugui funcionar correctament s’han demanat els següents permisos:


<uses-permission android:name=”android.permission.INTERNET” />

És el que ens permetrà tenir accés a internet tant per descarregar les imatges com per poder
connectar als serveis de Google Street View i Google Maps.


<uses-permission
/>

android:name=”android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION”

Permet obtenir la ubicació del dispositiu amb la màxima permissió possible.


<uses-permission android:name=”android.permission.WAKE_LOCK” />

Permet que l’aplicació es mantingui en funcionament tot i que la pantalla estigui apagada.
3.4.2 Utilització dels Recursos
Els recursos són els arxius externs al codi que pot utilitzar la nostra aplicació. Es troben localitzats a la
carpeta src/main/res, dins aquesta carpeta s’hi troben els subdirectoris amb els diferents tipus de
recursos que s’utilitzen.
Aquí hi juga un paper clau la classe R. És un classe que es genera en el procés de compilació i que serveix
per poder accedir al recursos des del codi de l’aplicació.
En el cas de l’aplicació creada s’utilitza per accedir als layouts, cadenes (strings), estils, icones i imatges.
Com ja s’ha explicat la introducció això permet una certa independència entre la part lògica de l’aplicació
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i la part visual. També permet que es pugui adaptar els continguts presentats en funció del dispositiu que
s’utilitza, la versió Android o l’idioma del usuari.
3.4.2.1 Plantilles (Layouts)
És on es defineixen l’estructura visual de les Activitats, Fragments i elements individuals de les diferents
llistes de dades creades.
Per crear aquestes estructures de visualització es treballa amb GrupViews i Views.
Els GrupViews són el que s’encarreguen de gestionar l’espai com per exemple: LinearLayout,
RelativeLayout, ListView i GridView. Aquests GroupViews són contenidors que disposen els seu fills (que
poden ser un altres ViewGroups niats o Views) segons les característiques particulars de cadascuna. Per
treballar amb ListView i GridView s’han de crear adaptadors que poblin els seus fills.

LinearLayout (horitzontal)

RelativeLayout

ListView

GridView

Exemples de Views són els botons, textos o els espais per introduir text entre d’altres.
El disseny dels diferents layouts s’han creat utilitzant l’editor existent a l’Android Studio.
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A la imatge es pot veure l’editor de layouts de l’Android Studio. A l’esquerra hi ha la paleta amb els
elements que es poden afegir i a la dreta la jerarquia dels elements que conformen aquest layout. L’element
seleccionat és LinearLayout en disposició horitzontal on es col·loquen dos botons. A l’hora aquest
LinearLayout horitzontal està niat dins un altre LinearLayout vertical on estan disposats la resta d’elements
que veiem al editor.
L’editor també permet veure el document en format text, és a dir l’arxiu en XML, que és en el fons com es
codifiquen els layouts. Per fer-se a la idea de com acaba resultant la estructura és indispensable la
visualització de disseny, que és la que es mostra a la imatge d’exemple, però tractar els vincles amb el codi
lògic de l’aplicació resulta molt útil la edició en mode text. Dins el codi XML els elements es descriuen
mitjançant etiquetes i al seu interior hi tenen els seus atributs. Aquest és el codi XML d’un dels botons:
<Button
android:id="@+id/start_updates_button"
android:layout_width="0dp"
android:layout_weight="1"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginEnd="10dp"
android:layout_marginRight="10dp"
android:gravity="center"
android:onClick="startUpdatesButtonHandler"
android:text="@string/start_updates" />
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Cada element comença amb <Nom_del_elment i es tanca amb /> el que hi ha entre mig són els seus
atributs. L’atribut android:id s’utilitza des del codi en Java per identificar els elements. La classe R,
que ja s’ha mencionat prèviament, recull totes aquestes entrades per després fer accessible el elements que
la contenen mitjançant R.id.nom_del_identificador. Durant la creació de l’aplicació l’editor en
mode text s’ha utilitzat sobretot per buscar-ne el nom i crear aquests identificadors.
3.4.2.2 Icones
Per fer més intuïtiva l’aplicació es creen els menús amb icones que suggereixen per si mateixes la funció
que realitzaran. Els recursos gràfics utilitzats es troben a la carpeta drawable del directori de recursos.
S’han extret de la següent pàgina:
https://materialdesignicons.com
S’han descarregat en format .XML perquè això permet que des de l’Android Studio es pugui canviar el
color dels mateixos. Així s’ha fet perquè la seva utilització tingués més coherència amb els colors de
l’aplicació.
Icones utilitzades:
Per passar a la llista de candidats

Per desar un candidat

Per afegir un candidat a la llista

Per passar a veure el recorregut al
mapa

Per editar un candidat

Per passar a veure una imatge dins
Street View

Per esborrar un candidat

Per tenir una imatge a mostrar
mentre no està descarregada

A més d’aquestes icones de navegació també s’ha creat una icona
per l’aplicació en si, que és la que es mostrarà al dispositiu per
iniciar l’aplicació. La base de la icona és una imatge 192x192 píxels,
que és la resolució màxima d’una icona d’aplicació en una pantalla
amb densitat de xxxhdpi. S’ha utilitzat una eina present a Android
Studio que escalar la icona per a les diferents densitats de pantalla
possibles dels dispositius.
El disseny és una botó REC amb el que representa que és un cotxe
d’autoescola sobreposat.
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3.4.2.3 Menús
Els menús es troben a la part superior de l’aplicació, a la barra d’eines, i estan creats mitjançant definicions
en XML. Aquestes arxius contenen les opcions dels menús i es troben en la carpeta res/menus. Des del
codi de cada Activitat la creació dels menús es realitza sobreescrivint dos mètodes:



onCreateOptionsMenu() : serveix per crear el menú a partir d’enllaçar amb l’arxiu XML
corresponent.
onOptionsItemSelected() : serveix per identificar l’opció escollida i iniciar l’acció pertinent, que
en la majoria dels casos és iniciar un nova Activitat.

3.4.3 Valors
Dins aquesta carpeta res/values es troben els diferents subdirectoris:






colors.xml : on es troben les definicions dels colors utilitzats.
dimens.xml : on es troben les definicions del marges utilitzats.
google_maps_api.xml : on hi ha la clau que ens permet utilitzar Google Maps.
strings.xml : on hi ha els valors de les cadenes de caràcters utilitzats a l’aplicació.
styles.xml : on es troben les definicions del temes utilitzats a l’aplicació.
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4 RESULTATS
4.1 APLICACIÓ
L’aplicació creada està composada per una sèrie d’Activitats dissenyades per a
que l’usuari li sigui fàcil tant enregistrar els recorreguts, com visualitzar-los
posteriorment. Des de la pantalla principal a més d’iniciar i finalitzar
l’enregistrament dels recorreguts, es pot navegar cap a les Activitats de
visualització o cap a les de gestió dels candidats.
Al iniciar la gravació d’un recorregut s’activarà el Servei de fons que
s’encarrega tant de captar les ubicacions com d’enregistrar-les a la base de
dades. La precisió d’aquestes ubicacions dependrà de la qualitat del senyal que
capti el sensor GPS. Aquesta precisió baixa quan està ennuvolat, al passar per
carrers molt estrets i dins els túnels. Quan les condicions no són favorables es
poden obtenir recorreguts poc acurats que al visualitzar-los al mapa fan una
sèrie de zig-zag que no concorda amb la realitat.
L’apartat de visualització dels recorreguts té quatre Activitats, que es descriuen
en l’ordre en el que normalment s’utilitzen. La primera de elles, i la que després
permetrà navegar cap a les altres, és la que mostra tots els punts del recorregut enregistrats en una graella
d’imatges en miniatura indexades. Totes les imatges estan extretes del servei Street View de Google. Des
d’aquesta graella es poden buscar els punts que siguin d’interès desplaçant-la amunt i avall. A partir
d’aquesta Activitat es tenen dos opcions, navegar a la visualització del recorregut en un mapa o seleccionar
una imatge per veure-la en més detall. En el cas de navegar cap a l’Activitat del mapa, es mostra el
recorregut amb unes petites marques que són els punts enregistrats. Un cop l’usuari processi la informació
que es mostra al mapa es podrà moure per ell per cercar el punt que l’interessi. Si es polsa sobre una de les
marques es mostrarà l’índex del punt, que servirà per buscar-lo a la graella. Quan es seleccioni el punt
d’interès a la graella es passarà a l’Activitat on es mostra la imatge en pantalla completa. Des d’aquí es
poden anar passant les imatges o navegar a la interfície de Google Street View. L’Activitat de Google Street
View es podrà utilitzar per desplaçar la imatge fins el punt exacte i tenir una visió de 360º del mateix.
A l’apartat dels candidats, es troba una Activitat que mostra la llista dels mateixos. Des d’aquí es pot prémer
un botó per afegir un candidat o seleccionar-ne un per veure’n els detalls. A l’Activitat del detalls dels
canidadats es pot navegar a l’Activitat d’edició per canviar-ne les dades o esborrar-lo.
Des de l’Activitat principal es pot fer una pulsació llarga sobre un dels recorreguts per assignar-lo a un
candidat o esborrar-lo.
Totes les transicions que es produeixen i el funcionament de cadascuna de les Activitats és molt suau i no
es presenta cap retard durant la seva utilització. Només en el cas de tenir una mala connexió es trigarà a
carregar les imatges. Però, tot i que això passi, els desplaçaments del elements gràfics no es bloquegen.
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Navegació entre Activitats
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5 CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR
5.1 CONCLUSIONS
La idea inicial del projecte era crear una aplicació orientada a captar els recorreguts d’examen per en una
següent fase poder tractar aquestes dades per detectar les zones per on es passa més freqüentment durant
els exàmens. També es volia enregistrar amb exactitud les qualificacions que s’estableixen durant l’examen
de conduir.
Després l’objectiu es va anar transformant cap a fer una aplicació que fos útil sobretot per poder donar
explicacions als alumnes sobre detalls concrets dels recorreguts, que és el que ha acabat sent. Com s’explica
a la introducció a nivell legal està prohibit la captació de dades durant els exàmens, i això limita la utilització
de l’aplicació a les classes pràctiques. Es podria utilitzar durant els exàmens si fos l’examinador qui la fes
servir.
L’aplicació aconsegueix assolir els objectius marcats:







És capaç d’enregistrar els recorreguts i d’emmagatzemar-los de forma ordenada.
Mostra les imatges dels recorreguts en dos formats: primer en una graella d’imatges en miniatura i
després si seleccionem una d’aquestes la carrega en pantalla completa.
Carrega les imatges ràpidament si tenim una bona connexió a internet.
Es poden visualitzar els punts del recorregut amb la interfície gràfica de Google Street View.
Implementa també un llistat d’alumnes que es poden vincular als recorreguts.
És una aplicació senzilla i de maneig àgil.

Durant l’elaboració del projecte s’han adquirit els coneixements necessaris per a la creació d’una aplicació
en Android, que era un objectiu personal. Això ha obligat refrescar els coneixements del llenguatge Java i
aprendre a treballar en un entorn de desenvolupament com Android Studio. S’ha integrat la comprensió del
funcionament del cicle de vida de les Activitats/Fragments, la relació existent entre el codi Java i els
recursos en XML, i en general l’estructura de les aplicacions del sistema Android.
La aplicació ha estat provada durant la realització de pràctiques reals de conducció i el fet d’incorporar la
interfície gràfica de Google Street View és un gran punt, perquè permet precisar molt bé el punt a observar
i a més dóna la funcionalitat de veure’l en 360º.
Com ja s’ha explicat dins el desenvolupament s’ha afegit la possibilitat de veure el recorregut sobreposat
en un mapa per poder accedir més ràpidament i d’una manera més racional als punts del recorregut que ens
interessi, sobretot quan es tracta de recorreguts llargs. El fet de que els punts al mapa estiguin indexats
conjuntament amb el desplaçament ràpid a la graella d’imatges fa que es puguin trobar els trams a observar
amb molta agilitat. El resultat final ha estat satisfactori perquè s’ha pogut realitzar l’aplicació i comprovar
que és útil.
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5.2 TREBALL FUTUR
Es descriuen en aquest apartat possibles millores per a l’aplicació creada, que expandirien la seva
funcionalitat:










Adaptar l’aplicació per poder-la utilitzar tauletes
Les tauletes ofereixen una superfície més gran de visualització que permetria observar millor els
detalls de les imatges i es podria visualitzar el recorregut en el mapa simultàniament millorant la
navegació entre els punts desitjats.
Afegir la funcionalitat de marcar punts mentre s’està gravant el recorregut
Aquesta opció seria molt interessant si l’aplicació la utilitzessin els examinadors, perquè durant
les pràctiques està prohibit manipular aparells com els mòbils que alteren la capacitat d’atenció
dels conductors. El fet de marcar punts sobre la marxa simplificaria la cerca dels punts d’interès
dintre els recorreguts.
Millorar la gestió de la relació d’alumnes i recorreguts
Un exemple d’això seria poder categoritzar els alumnes segons si ja ha obtingut el carnet o no i
categoritzar els recorreguts per les diferents zones de examen.
Afegir l’opció d’exportar-importar les dades amb una aplicació client-servidor
Es podria crear una base de dades centralitzada per obtenir els recorreguts de tots els usuaris que
utilitzin l’aplicació per al seu posterior tractament estadístic.
Publicar l’aplicació a Google Play Store
Per fer l’aplicació accessible al públic en general.
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7 ANEX
7.1 CAPTURES ANDROID STUDIO
7.1.1

Arbre Projecte
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7.1.2

Arbre Layouts
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7.1.3

Editor Layouts (Disseny)
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7.1.4

Editor Layout (Text)
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7.1.5

Editor Codi
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7.2 MANIFEST I GRADLE
7.2.1 AndroidManifest.xml
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>
<manifest xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”
package=”com.example.david.backgroundlocationserviceapp”>
<uses-permission android:name=”android.permission.INTERNET” />
<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION” />
<uses-permission android:name=”android.permission.WAKE_LOCK” />
<application
android:allowBackup=”true”
android:icon=”@mipmap/ic_launcher”
android:label=”@string/app_name”
android:supportsRtl=”true”
android:theme=”@style/AppTheme.NoActionBar”>
<activity android:name=”.MainActivity”>
<intent-filter>
<action android:name=”android.intent.action.MAIN” />
<category android:name=”android.intent.category.LAUNCHER” />
</intent-filter>
</activity>
<meta-data
android:name=”com.google.android.geo.API_KEY”
android:value=”@string/google_maps_key” />
<service
android:name=”.BackgroundLocationService”
android:enabled=”true”
android:exported=”false”>
</service>
<activity
android:name=”.TrackPoints.TrackpointsActivity”
android:label=”@string/title_activity_trackpoints”
android:theme=”@style/AppTheme.NoActionBar” />
<activity
android:name=”.TrackpointsGrid.TrackpointsGridActivity”
android:label=”@string/title_activity_trackpoints_grid”
android:theme=”@style/AppTheme.NoActionBar” />
<activity
android:name=”.TrackpointsPager.TrackpointsPagerActivity”
android:label=”@string/title_activity_trackpoints_pager”
android:theme=”@style/AppTheme.NoActionBar” />
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<activity
android:name=”.StreetView.StreetViewActivity”
android:label=”@string/title_activity_street_view_activity”/>
<activity
android:name=”.TrackpointsMap.TrackpointMapActivity”
android:label=”@string/title_activity_trackpoint_map”>
<meta-data
android:name=”android.support.PARENT_ACTIVITY”
android:value=”com.example.david.backgroundlocationserviceapp.TrackpointsGrid.TrackpointsG
ridActivity” />
</activity>
<activity
android:name=”.Candidates.CandidatesListActivity”
android:label=”@string/title_activity_candidates_list_activity”
android:theme=”@style/AppTheme.NoActionBar” />
<activity
android:name=”.Candidates.AddEditCandidateActivity”
android:label=”@string/title_activity_add_candidate”
android:theme=”@style/AppTheme.NoActionBar” />
<activity
android:name=”.Candidates.CandidateDetailActivity”
android:label=”@string/title_activity_candidate_detail”
android:theme=”@style/AppTheme.NoActionBar”/>
</application>
</manifest>

7.2.2 build.gradle
apply plugin: ‘com.android.application’
android {
compileSdkVersion 24
buildToolsVersion “24.0.0”
defaultConfig {
applicationId “com.example.david.backgroundlocationserviceapp”
minSdkVersion 15
targetSdkVersion 24
versionCode 1
versionName “1.0”
}
buildTypes {
release {
minifyEnabled false
proguardFiles getDefaultProguardFile(‘proguard-android.txt’), ‘proguard-rules.pro’
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}
}
dependencies {
compile fileTree(dir: ‘libs’, include: [’*.jar’])
testCompile ‘junit:junit:4.12’
compile ‘com.android.support:appcompat-v7:24.2.0’
compile ‘com.android.support:support-v4:24.2.0’
compile ‘com.android.support:design:24.2.0’
//compile ‘com.google.android.gms:play-services:9.4.0’
compile ‘com.google.android.gms:play-services-maps:9.4.0’
compile ‘com.google.android.gms:play-services-location:9.4.0’
compile ‘com.github.bumptech.glide:glide:3.7.0’
compile ‘com.android.support:recyclerview-v7:24.2.0’
}

7.3 CLASSES JAVA
7.3.1 MainActivity.java
package com.example.david.backgroundlocationserviceapp;
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.IntentFilter;
import android.location.Location;
import android.support.v4.content.LocalBroadcastManager;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.util.Log;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import com.example.david.backgroundlocationserviceapp.Candidates.CandidatesListActivity;
import com.example.david.backgroundlocationserviceapp.DataBase.LocationsDBHelper;
import java.text.DateFormat;
import java.util.Date;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
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public static final String TAG = MainActivity.class.getSimpleName();
//TAG to pass the track_id to the trackpoint activity
public static final String EXTRA_TRACK_ID = “arg_track_id”;
// Keys for storing activity state in the Bundle.
protected final static String REQUESTING_LOCATION_UPDATES_KEY = “requesting-locationupdates-key”;
protected final static String LOCATION_KEY = “location-key”;
protected final static String LAST_UPDATED_TIME_STRING_KEY = “last-updated-time-stringkey”;
// Intent to start the background location service
Intent mIntentBackgroundLocationService = null;
// UI Widgets.
protected Button mStartUpdatesButton;
protected Button mStopUpdatesButton;
protected TextView mLastUpdateTimeTextView;
protected TextView mLatitudeTextView;
protected TextView mLongitudeTextView;
// Labels.
protected String mLatitudeLabel;
protected String mLongitudeLabel;
protected String mLastUpdateTimeLabel;
/**
* Time when the location was updated represented as a String.
*/
protected String mLastUpdateTime;
/**
* Represents a geographical location.
*/
protected Location mCurrentLocation;
/**
* Tracks the status of the location updates request. Value changes when the user presses the
* Start Updates and Stop Updates buttons.
*/
protected Boolean mRequestingLocationUpdates;
protected LocationsDBHelper mDbHelper;

Aplicació Android gravadora de recorreguts de pràctiques i exàmens

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
//Log.d(TAG,”onCreate”);
setContentView(R.layout.activity_main);
Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar_main);
setSupportActionBar(toolbar);
// Locate the UI widgets.
mStartUpdatesButton = (Button) findViewById(R.id.start_updates_button);
mStopUpdatesButton = (Button) findViewById(R.id.stop_updates_button);
mLatitudeTextView = (TextView) findViewById(R.id.latitude_text);
mLongitudeTextView = (TextView) findViewById(R.id.longitude_text);
mLastUpdateTimeTextView = (TextView) findViewById(R.id.last_update_time_text);
// Set labels.
mLatitudeLabel = getResources().getString(R.string.latitude_label);
mLongitudeLabel = getResources().getString(R.string.longitude_label);
mLastUpdateTimeLabel = getResources().getString(R.string.last_update_time_label);
mRequestingLocationUpdates = false;
// Init the database
mDbHelper = new LocationsDBHelper(this);
mDbHelper.getWritableDatabase();
// Init the Location Service
mIntentBackgroundLocationService = new Intent(this, BackgroundLocationService.class);

// Init the Fragment that shows the tracklists
TracksListFragment fragment = (TracksListFragment)
getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.scroll_container);
if (fragment == null) {
fragment = TracksListFragment.newInstance();
getSupportFragmentManager()
.beginTransaction()
.add(R.id.scroll_container, fragment)
.commit();
}
// Filter with the actions we want to catch
IntentFilter filter = new IntentFilter(
Constants.ACTION_GET_LOCATION_INFO);
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// Create a new ResponseReceiver
ResponseReceiver receiver = new ResponseReceiver();
// Register the receiver and the filter
LocalBroadcastManager.getInstance(this).registerReceiver(
receiver,
filter);
updateValuesFromBundle(savedInstanceState);

}
private void setButtonsEnabledState() {
if (mRequestingLocationUpdates) {
mStartUpdatesButton.setEnabled(false);
mStopUpdatesButton.setEnabled(true);
} else {
mStartUpdatesButton.setEnabled(true);
mStopUpdatesButton.setEnabled(false);
}
}
/**
* Updates the latitude, the longitude, and the last location time in the UI.
*/
private void updateUI() {
if (mCurrentLocation!=null) {
mLatitudeTextView.setText(String.format(“%s: %f”, mLatitudeLabel,
mCurrentLocation.getLatitude()));
mLongitudeTextView.setText(String.format(“%s: %f”, mLongitudeLabel,
mCurrentLocation.getLongitude()));
mLastUpdateTimeTextView.setText(String.format(“%s: %s”, mLastUpdateTimeLabel,
mLastUpdateTime));
}
}

/**
* Handles the Start Updates button and requests start of location updates. Does nothing if
* updates have already been requested.
*/
public void startUpdatesButtonHandler(View view) {
if (!mRequestingLocationUpdates) {
mRequestingLocationUpdates = true;
setButtonsEnabledState();
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mDbHelper.addTrack();
startService(mIntentBackgroundLocationService);
}
}
/**
* Handles the Stop Updates button, and requests removal of location updates. Does nothing if
* updates were not previously requested.
*/
public void stopUpdatesButtonHandler(View view) {
if (mRequestingLocationUpdates) {
mRequestingLocationUpdates = false;
stopService(mIntentBackgroundLocationService);
mDbHelper.registerCurrentNumberOfTrackpoints();
TracksListFragment scrollFragment =
(TracksListFragment)getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.scroll_container);
scrollFragment.loadTracks();
setButtonsEnabledState();
}
}
// Broadcast receiver que rep les emisions des del servei de Localitzacio
private class ResponseReceiver extends BroadcastReceiver {
// Sense instancies
private ResponseReceiver() {
}
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
switch (intent.getAction()) {
case Constants.ACTION_GET_LOCATION_INFO:
mCurrentLocation = intent.getParcelableExtra(Constants.EXTRA_LOCATION);
mLastUpdateTime = DateFormat.getTimeInstance().format(new Date());
updateUI();
break;
}
}
}
@Override
protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
outState.putBoolean(REQUESTING_LOCATION_UPDATES_KEY,
mRequestingLocationUpdates);
outState.putParcelable(LOCATION_KEY, mCurrentLocation);
outState.putString(LAST_UPDATED_TIME_STRING_KEY, mLastUpdateTime);
super.onSaveInstanceState(outState);
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}
/**
* Updates fields based on data stored in the bundle.
*
* @param savedInstanceState The activity state saved in the Bundle.
*/
private void updateValuesFromBundle(Bundle savedInstanceState) {
Log.i(TAG, “Updating values from bundle”);
if (savedInstanceState != null) {
// Update the value of mRequestingLocationUpdates from the Bundle, and make sure that
// the Start Updates and Stop Updates buttons are correctly enabled or disabled.
if (savedInstanceState.keySet().contains(REQUESTING_LOCATION_UPDATES_KEY)) {
mRequestingLocationUpdates = savedInstanceState.getBoolean(
REQUESTING_LOCATION_UPDATES_KEY);
setButtonsEnabledState();
}
// Update the value of mCurrentLocation from the Bundle and update the UI to show the
// correct latitude and longitude.
if (savedInstanceState.keySet().contains(LOCATION_KEY)) {
// Since LOCATION_KEY was found in the Bundle, we can be sure that mCurrentLocation
// is not null.
mCurrentLocation = savedInstanceState.getParcelable(LOCATION_KEY);
}
// Update the value of mLastUpdateTime from the Bundle and update the UI.
if (savedInstanceState.keySet().contains(LAST_UPDATED_TIME_STRING_KEY)) {
mLastUpdateTime =
savedInstanceState.getString(LAST_UPDATED_TIME_STRING_KEY);
}
updateUI();
}
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main_activity, menu);
return true;
}
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
// Handle action bar item clicks here. The action bar will
// automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
// as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
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int id = item.getItemId();
//noinspection SimplifiableIfStatement
if (id == R.id.action_showCandidates) {
Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), CandidatesListActivity.class);
startActivity(intent);
return true;
}
return super.onOptionsItemSelected(item);
}
}

7.3.2 TracksListFragment.java
package com.example.david.backgroundlocationserviceapp;

import android.content.Intent;
import android.database.Cursor;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.util.Log;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ListView;
import android.view.ContextMenu;
import android.view.ContextMenu.ContextMenuInfo;
import android.widget.AdapterView.AdapterContextMenuInfo;
import android.widget.Toast;
import com.example.david.backgroundlocationserviceapp.Candidates.CandidatesListActivity;
import com.example.david.backgroundlocationserviceapp.DataBase.DBtables;
import com.example.david.backgroundlocationserviceapp.DataBase.LocationsDBHelper;
import com.example.david.backgroundlocationserviceapp.TrackpointsGrid.TrackpointsGridActivity;

public class TracksListFragment extends Fragment {
public static final String TAG = TracksListFragment.class.getSimpleName();
public static final String EXTRA_TRACK_ID = “extra_track_id”;
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private LocationsDBHelper mLocationsDBHelper;
private ListView mTracksList;
private TracksListAdapter mTrackListAdapter;

public TracksListFragment() {
// Required empty public constructor
}
public static TracksListFragment newInstance() {
return new TracksListFragment();
}
@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
Log.d(TAG,”onCreateView”);
// Inflate the layout for this fragment
View root = inflater.inflate(R.layout.fragment_tracks_list, container, false);
//Helper instance
mLocationsDBHelper = new LocationsDBHelper(getActivity());
mLocationsDBHelper.getWritableDatabase();
// Referencias UI
mTracksList = (ListView) root.findViewById(R.id.tracks_list);
//Iniciando el nuevo Adaptador
mTrackListAdapter = new TracksListAdapter(getContext(),null);
// Setup
mTracksList.setAdapter(mTrackListAdapter);
//Triggered when a list item is selected (short click)
mTracksList.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
@Override
public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) {
Cursor currentItem = (Cursor) mTrackListAdapter.getItem(i);
int currentTrack =
currentItem.getInt(currentItem.getColumnIndex(DBtables.TracksEntry.TRACK_ID));
showTrackScreen(currentTrack);
}
});
//Register for ContextMenu when a list item is long pressed
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registerForContextMenu(mTracksList);
return root;
}
@Override
public void onResume() {
super.onResume();
//Load the data
loadTracks();
}
public void loadTracks() {
new TracksLoadTask().execute();
}
private class TracksLoadTask extends AsyncTask<Void, Void, Cursor> {
@Override
protected Cursor doInBackground(Void... voids) {
return mLocationsDBHelper.getAllTracks();
}
@Override
protected void onPostExecute(Cursor cursor) {
if (cursor != null && cursor.getCount() > 0) {
mTrackListAdapter.swapCursor(cursor);
} else {
// Mostrar empty state
}
}
}
private void showTrackScreen(int currentTrack){
//Log.d(TAG,”showTrackScreen”);
Intent intent = new Intent(getActivity(), TrackpointsGridActivity.class);
intent.putExtra(MainActivity.EXTRA_TRACK_ID, currentTrack);
startActivity(intent);
}
@Override
public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v,
ContextMenuInfo menuInfo) {
super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);
MenuInflater inflater = getActivity().getMenuInflater();
inflater.inflate(R.menu.context_menu_tracks_scroll, menu);
}
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@Override
public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) {
AdapterContextMenuInfo info = (AdapterContextMenuInfo) item.getMenuInfo();
Cursor currentItem = (Cursor) mTrackListAdapter.getItem(info.position);
int selectedTrackId =
currentItem.getInt(currentItem.getColumnIndex(DBtables.TracksEntry.TRACK_ID));
//Log.d(TAG,”selectedTrackId = “ + selectedTrackId);
switch (item.getItemId()) {
case R.id.action_assign_candidate_to_selected_track:
Toast.makeText(getActivity(),”Mostrar llista candidats i
escollir”,Toast.LENGTH_LONG).show();
Intent intent = new Intent(getContext(), CandidatesListActivity.class);
intent.putExtra(EXTRA_TRACK_ID,selectedTrackId);
startActivity(intent);
//loadTracks();
return true;
case R.id.action_delete_track:
deleteTrack(selectedTrackId);
return true;
default:
return super.onContextItemSelected(item);
}
}
public void deleteTrack(int selectedTrack)
{
new deleteTrackTask().execute(selectedTrack);
}
private class deleteTrackTask extends AsyncTask<Integer, Void, Cursor> {
@Override
protected Cursor doInBackground(Integer... integers) {
int NumberOfTrackponitsDeleted, result;
NumberOfTrackponitsDeleted =
mLocationsDBHelper.deleteTrackpointsByTrackId(integers[0]);
result = mLocationsDBHelper.deleteTrack(integers[0]);
/*Log.d(TAG,”NumberOfTrackpointsDeleted = “+NumberOfTrackponitsDeleted+”, result =
“+result+” (mLocationsDBHelper.deleteTrack(integers[0]),” +
“integers[0]=”+integers[0]);*/
return mLocationsDBHelper.getAllTracks();
}
@Override
protected void onPostExecute(Cursor cursor) {
if (cursor != null && cursor.getCount() > 0) {
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mTrackListAdapter.swapCursor(cursor);
} else {
// Mostrar empty state
}
}
}
}

7.3.3 TracksListAdapter.java
package com.example.david.backgroundlocationserviceapp;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.CursorAdapter;
import android.widget.TextView;
import com.example.david.backgroundlocationserviceapp.DataBase.DBtables;
import com.example.david.backgroundlocationserviceapp.R;
public class TracksListAdapter extends CursorAdapter {
public TracksListAdapter(Context context, Cursor c) {
super(context, c, 0);
}
@Override
public View newView(Context context, Cursor cursor, ViewGroup viewGroup) {
LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(context);
return inflater.inflate(R.layout.list_item_track, viewGroup, false);
}
@Override
public void bindView(View view, Context context, Cursor cursor) {
TextView dateTime = (TextView)view.findViewById(R.id.tv_date_time_track);
TextView numberOfPoints = (TextView)view.findViewById(R.id.tv_punts);
TextView name = (TextView)view.findViewById(R.id.tv_candidate_name_tracks);
//TextView surnames = (TextView)view.findViewById(R.id.tv_candidate_surnames_tracks);
TextView trackId = (TextView)view.findViewById(R.id.tv_track_id);

dateTime.setText(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(DBtables.TracksEntry.COLUMN_DATE)));
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numberOfPoints.setText(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(DBtables.TracksEntry.COLUMN_NU
MBER_OF_TRACKPOINTS)));
name.setText(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(DBtables.TracksEntry.COLUMN_TRACK_NAM
E)));
//trackId.setText(Integer.toString(cursor.getInt(cursor.getColumnIndex(DBtables.TracksEntry.TRACK_I
D))));
}
}

7.3.4 Constants.java
package com.example.david.backgroundlocationserviceapp;

public final class Constants {
// Milliseconds per second
private static final int MILLISECONDS_PER_SECOND = 1000;
// Update frequency in seconds
private static final int UPDATE_INTERVAL_IN_SECONDS = 5;
// Update frequency in milliseconds
public static final long UPDATE_INTERVAL = MILLISECONDS_PER_SECOND *
UPDATE_INTERVAL_IN_SECONDS;
// The fastest update frequency, in seconds
private static final int FASTEST_INTERVAL_IN_SECONDS = 3;
// A fast frequency ceiling in milliseconds
public static final long FASTEST_INTERVAL = MILLISECONDS_PER_SECOND *
FASTEST_INTERVAL_IN_SECONDS;
// Minimum distance between points to be stored in meters
public static final float MIN_DIST_BETWEEN_TRACKPOINTS = 5.0f;
// base URL to extract images from streetview
public static final String BASE_STREETVIEW_URL =
“https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview”;
// Size for the images in the listView
public static final String MINI_IMAGE_SIZE = “64x64”;
// Size for the images in the gridView
public static final String GRID_IMAGE_SIZE = “200x200”;
// Size for the images in fullscreen
public static final String LARGE_IMAGE_SIZE = “640x640”;
// Google key
public static final String GOOGLE_APP_KEY = “XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX”;
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public static final String APP_PACKAGE_NAME =
“com.example.david.backgroundlocationserviceapp”;
// Broadcast TAG to comunicate with the mainactivity
public static final String ACTION_GET_LOCATION_INFO = “get_location_info”;
// Extra TAG to receive the location from the BackgroundService
public static final String EXTRA_LOCATION = “extra_location”;
/**
* Suppress default constructor for noninstantiability
*/
private Constants() {
throw new AssertionError();
}
}

7.3.5 BackgroundLocationService.java
package com.example.david.backgroundlocationserviceapp;

import android.app.Service;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.location.Location;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Binder;
import android.os.Bundle;
import android.os.IBinder;
import android.os.PowerManager;
import android.support.v4.content.LocalBroadcastManager;
import android.util.Log;
import com.example.david.backgroundlocationserviceapp.DataBase.LocationsDBHelper;
import com.example.david.backgroundlocationserviceapp.DataBase.TrackPoint;
import com.google.android.gms.common.ConnectionResult;
import com.google.android.gms.common.GooglePlayServicesUtil;
import com.google.android.gms.common.api.GoogleApiClient;
import com.google.android.gms.location.LocationListener;
import com.google.android.gms.location.LocationRequest;
import com.google.android.gms.location.LocationServices;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.text.DateFormat;
import java.util.Date;
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public class BackgroundLocationService extends Service implements
GoogleApiClient.ConnectionCallbacks,
GoogleApiClient.OnConnectionFailedListener,
LocationListener {
public static final String TAG = BackgroundLocationService.class.getSimpleName();
IBinder mBinder = new LocalBinder();
private GoogleApiClient mGoogleApiClient;
private PowerManager.WakeLock mWakeLock;
private LocationRequest mLocationRequest;
// Flag that indicates if a request is underway.
private boolean mInProgress;
private Boolean servicesAvailable = false;
private LocationsDBHelper mLocationsDBHelper;
private Location mPreviousLocation;
private boolean mFirstTrackPointAdded;
public class LocalBinder extends Binder {
public BackgroundLocationService getServerInstance() {
return BackgroundLocationService.this;
}
}
@Override
public void onCreate() {
Log.d(TAG,”onCreate”);
super.onCreate();
mInProgress = false;
// Create the LocationRequest object
mLocationRequest = LocationRequest.create();
// Use high accuracy
mLocationRequest.setPriority(LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY);
// Set the update interval to 5 seconds
mLocationRequest.setInterval(Constants.UPDATE_INTERVAL);
// Set the fastest update interval to 1 second
mLocationRequest.setFastestInterval(Constants.FASTEST_INTERVAL);
servicesAvailable = servicesConnected();
mPreviousLocation = null;
mFirstTrackPointAdded = false;
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/*
* Create a new location client, using the enclosing class to
* handle callbacks.
*/
setUpLocationClientIfNeeded();
// Init database
mLocationsDBHelper = new LocationsDBHelper(getApplicationContext());
mLocationsDBHelper.getWritableDatabase();

}
private void setUpLocationClientIfNeeded()
{
if(mGoogleApiClient == null)
buildGoogleApiClient();
}
/*
* Create a new location client, using the enclosing class to
* handle callbacks.
*/
protected synchronized void buildGoogleApiClient() {
this.mGoogleApiClient = new GoogleApiClient.Builder(this)
.addConnectionCallbacks(this)
.addOnConnectionFailedListener(this)
.addApi(LocationServices.API)
.build();
}
/*
* Called by Location Services when the request to connect the
* client finishes successfully. At this point, you can
* request the current location or start periodic updates
*/
@Override
public void onConnected(Bundle bundle) {
//Log.d(TAG,”onConnected”);
//Warning!!!
//Call requires permission which may be rejected by user: code should explicitly check to see
// if permission is available (with ‘checkPermission‘) or explicitly handle a potential
‘SecurityException‘
try {
LocationServices.FusedLocationApi.requestLocationUpdates(this.mGoogleApiClient,
mLocationRequest, this); // This is the changed line.
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if(mPreviousLocation==null)
{
mPreviousLocation =
LocationServices.FusedLocationApi.getLastLocation(this.mGoogleApiClient);
}
} catch (SecurityException e) {
Log.d(TAG,”Probably the user has not give permission to access the position”);
e.printStackTrace();
}
appendLog(DateFormat.getDateTimeInstance().format(new Date()) + “: Connected”,
Constants.LOG_FILE);
}
/*
* Called by Location Services if the connection to the
* location client drops because of an error.
*/
@Override
public void onConnectionSuspended(int i) {
// Turn off the request flag
mInProgress = false;
// Destroy the current location client
mGoogleApiClient = null;
// Display the connection status
// Toast.makeText(this, DateFormat.getDateTimeInstance().format(new Date()) + “: Disconnected.
Please re-connect.”, Toast.LENGTH_SHORT).show();
appendLog(DateFormat.getDateTimeInstance().format(new Date()) + “: Disconnected”,
Constants.LOG_FILE);
}
/*
* Called by Location Services if the attempt to
* Location Services fails.
*/
@Override
public void onConnectionFailed(ConnectionResult connectionResult) {
mInProgress = false;
/*
* Google Play services can resolve some errors it detects.
* If the error has a resolution, try sending an Intent to
* start a Google Play services activity that can resolve
* error.
*/
Log.d(TAG, “onConnectionFailed”);
if (connectionResult.hasResolution()) {
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// If no resolution is available, display an error dialog
} else {
}
}
private boolean servicesConnected() {
// Check that Google Play services is available
int resultCode = GooglePlayServicesUtil.isGooglePlayServicesAvailable(this);
// If Google Play services is available
if (ConnectionResult.SUCCESS == resultCode) {
return true;
} else {
return false;
}
}
public int onStartCommand (Intent intent, int flags, int startId)
{
//Log.d(TAG,”onStartCommand”);
super.onStartCommand(intent, flags, startId);
PowerManager mgr = (PowerManager)getSystemService(Context.POWER_SERVICE);
/*
WakeLock is reference counted so we don’t want to create multiple WakeLocks. So do a check before
initializing and acquiring.
This will fix the “java.lang.Exception: WakeLock finalized while still held: MyWakeLock” error that
you may find.
*/
if (this.mWakeLock == null) { //**Added this
this.mWakeLock = mgr.newWakeLock(PowerManager.PARTIAL_WAKE_LOCK,
“MyWakeLock”);
}
if (!this.mWakeLock.isHeld()) { //**Added this
this.mWakeLock.acquire();
}
if(!servicesAvailable || mGoogleApiClient.isConnected() || mInProgress)
return START_STICKY;
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setUpLocationClientIfNeeded();
if(!mGoogleApiClient.isConnected() || !mGoogleApiClient.isConnecting() && !mInProgress)
{
appendLog(DateFormat.getDateTimeInstance().format(new Date()) + “: Started”,
Constants.LOG_FILE);
mInProgress = true;
mGoogleApiClient.connect();
}
return START_STICKY;
}
// Define the callback method that receives location updates
@Override
public void onLocationChanged(Location location) {
//Log.d(TAG,”onLocationChanged”);
Intent localIntent = new Intent(Constants.ACTION_GET_LOCATION_INFO)
.putExtra(Constants.EXTRA_LOCATION, location);
// Emisió del localbroadcast
LocalBroadcastManager.getInstance(this).sendBroadcast(localIntent);
//Log.d(TAG,location.toString());
//Store the location in the database
new AddLocation().execute(mPreviousLocation,location);
}
private class AddLocation extends AsyncTask<Location, Void, Boolean> {
@Override
protected Boolean doInBackground(Location... locations) {
float orientation;
int lastTrack_id = mLocationsDBHelper.getLastTrack_id();
if (!mFirstTrackPointAdded) {
if (locations[1].getAccuracy() < 20.1f) {
mFirstTrackPointAdded = true;
mPreviousLocation = locations[1];
TrackPoint trackPoint = new TrackPoint(lastTrack_id, locations[1], 0f, 0f, 0);
return mLocationsDBHelper.addLocation(trackPoint) > 0;
}
} else {
float distanceBetweenTrackpoints = locations[0].distanceTo(locations[1]);
if (distanceBetweenTrackpoints > Constants.MIN_DIST_BETWEEN_TRACKPOINTS) {
mPreviousLocation = locations[1];
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orientation = locations[0].bearingTo(locations[1]);
TrackPoint trackPoint = new TrackPoint(lastTrack_id, locations[1], orientation,
distanceBetweenTrackpoints, 0);
return mLocationsDBHelper.addLocation(trackPoint) > 0;
} else {
return false;
}
}
return false;
}
}
@Override
public IBinder onBind(Intent intent) {
//Log.d(TAG,”onBind”);
return mBinder;
}
public void appendLog(String text, String filename)
{
File logFile = new File(filename);
if (!logFile.exists())
{
try
{
logFile.createNewFile();
}
catch (IOException e)
{
e.printStackTrace();
}
}
try
{
//BufferedWriter for performance, true to set append to file flag
BufferedWriter buf = new BufferedWriter(new FileWriter(logFile, true));
buf.append(text);
buf.newLine();
buf.close();
}
catch (IOException e)
{
e.printStackTrace();
}
}
@Override
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public void onDestroy() {
Log.d(TAG,”onDestroy”);
// Turn off the request flag
this.mInProgress = false;
//Release GoogleApiClient
if (this.servicesAvailable && this.mGoogleApiClient != null) {
LocationServices.FusedLocationApi.removeLocationUpdates(this.mGoogleApiClient,this);
this.mGoogleApiClient.unregisterConnectionCallbacks(this);
this.mGoogleApiClient.unregisterConnectionFailedListener(this);
this.mGoogleApiClient.disconnect();
// Destroy the current location client
this.mGoogleApiClient = null;
}
//Release WakeLock
if (this.mWakeLock != null) {
this.mWakeLock.release();
this.mWakeLock = null;
}
//Close Database
mLocationsDBHelper.close();
//Reset FirstTrackPointAdded and PreviousLocation
mFirstTrackPointAdded=false;
mPreviousLocation=null;

super.onDestroy();
}

}

7.3.6 DBtables.java
package com.example.david.backgroundlocationserviceapp.DataBase;
import android.provider.BaseColumns;
public class DBtables {
// To prevent someone from accidentally instantiating the contract class, give it an empty
constructor.
public DBtables() {}
/* Inner class that defines the table contents /
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public static abstract class TrackPointsEntry implements BaseColumns {
public static final String TABLE_NAME = “trackpoints_table”;
//public static final String TRACKS_TABLE_TRACK_ID = “tracks_table_track_id”;
public static final String TRACKS_TABLE_TRACK_ID = “tracks_table_id”;
public static final String TRACKPOINT_ID = “_id”;
public static final String COLUMN_LATITUDE = “latitude”;
public static final String COLUMN_LONGITUDE = “longitude”;
public static final String COLUMN_TIMESTAMP = “timestamp”;
public static final String COLUMN_ORIENTATION = “orientation”;
public static final String COLUMN_DIST_PREVIOUS = “dist_previous”;
public static final String COLUMN_MARK = “mark”;
}
public final static String CREATE_TRACKPOINTS_TABLE = String.format(
“CREATE TABLE %s “ +
“(%s INTEGER NOT NULL,” +
“%s INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,” +
“%s TEXT NOT NULL,” +
“%s TEXT NOT NULL,” +
“%s TEXT NOT NULL,” +
“%s TEXT NOT NULL,” +
“%s TEXT NOT NULL,” +
“%s INTEGER NOT NULL,” +
“FOREIGN KEY (%s) REFERENCES %s(%s) ON DELETE CASCADE)”,
TrackPointsEntry.TABLE_NAME,
TrackPointsEntry.TRACKS_TABLE_TRACK_ID,
TrackPointsEntry.TRACKPOINT_ID,
TrackPointsEntry.COLUMN_LATITUDE,
TrackPointsEntry.COLUMN_LONGITUDE,
TrackPointsEntry.COLUMN_TIMESTAMP,
TrackPointsEntry.COLUMN_ORIENTATION,
TrackPointsEntry.COLUMN_DIST_PREVIOUS,
TrackPointsEntry.COLUMN_MARK,
TrackPointsEntry.TRACKS_TABLE_TRACK_ID,
TracksEntry.TABLE_NAME, TracksEntry.TRACK_ID);

/ Inner class that defines the table contents */
public static abstract class TracksEntry implements BaseColumns {
public static final String TABLE_NAME = “tracks_table”;
//public static final String TRACK_ID = “track_id”;
public static final String TRACK_ID = “_id”;
public static final String COLUMN_DATE = “date”;
public static final String COLUMN_NUMBER_OF_TRACKPOINTS =
“number_of_trackpoints”;
public static final String COLUMN_TRACK_NAME = “track_name”;
public static final String CANDIDATES_TABLE_CANDIDATE_ID =
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“candidates_table_candidate_id”;
}
public final static String CREATE_TRACKS_TABLE = String.format(
“CREATE TABLE %s “ +
“(%s INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,” +
“%s TEXT NOT NULL,” +
“%s INTEGER NOT NULL,”+
“%s TEXT NULL,”+
“%s INTEGER NULL,” +
“FOREIGN KEY (%s) REFERENCES %s(%s))”,
TracksEntry.TABLE_NAME,
TracksEntry.TRACK_ID,
TracksEntry.COLUMN_DATE,
TracksEntry.COLUMN_NUMBER_OF_TRACKPOINTS,
TracksEntry.COLUMN_TRACK_NAME,
TracksEntry.CANDIDATES_TABLE_CANDIDATE_ID,
TracksEntry.CANDIDATES_TABLE_CANDIDATE_ID,
CandidatesEntry.TABLE_NAME,
CandidatesEntry.CANDIDATE_ID);

public static abstract class CandidatesEntry implements BaseColumns {
public static final String TABLE_NAME = “candidates_table”;
//public static final String CANDIDATE_ID = “candidate_id”;
public static final String CANDIDATE_ID = “_id”;
public static final String COLUMN_NAME = “name”;
public static final String COLUMN_SURNAMES = “surnames”;
public static final String COLUMN_BIRTH_DATE = “birth_date”;
public static final String COLUMN_GENDER = “gender”;
public static final String COLUMN_DNI_NIE = “dni_nie”;
}
public final static String CREATE_CANDIDATES_TABLE = String.format(
“CREATE TABLE %s “ +
“(%s INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,” +
“%s TEXT NOT NULL,” +
“%s TEXT NOT NULL,” +
“%s TEXT NOT NULL,”+
“%s TEXT NOT NULL,” +
“%s TEXT NOT NULL,” +
“UNIQUE (%s))”,
CandidatesEntry.TABLE_NAME,
CandidatesEntry.CANDIDATE_ID,
CandidatesEntry.COLUMN_NAME,
CandidatesEntry.COLUMN_SURNAMES,
CandidatesEntry.COLUMN_BIRTH_DATE,
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CandidatesEntry.COLUMN_GENDER,
CandidatesEntry.COLUMN_DNI_NIE,
CandidatesEntry.COLUMN_DNI_NIE);
}

7.3.7 LocationsDBHelper.java
package com.example.david.backgroundlocationserviceapp.DataBase;
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.database.Cursor;
import android.database.DatabaseUtils;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.location.Location;
import android.os.Build;
import android.util.Log;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class LocationsDBHelper extends SQLiteOpenHelper {
private final static String TAG = LocationsDBHelper.class.getSimpleName();
/** Database name */
private static String DB_NAME = “locationsDB.db”;
/** Version number of the database */
private static int DB_VERSION = 7;
/** An instance variable for SQLiteDatabase */
private SQLiteDatabase mDB;

/** Constructor */
public LocationsDBHelper(Context context) {
super(context, DB_NAME, null, DB_VERSION);
//Log.d(TAG,”inside LocationsDBHelper constructor”);
}
@Override

80

Aplicació Android gravadora de recorreguts de pràctiques i exàmens
public void onOpen(SQLiteDatabase db) {
super.onOpen(db);
//Log.d(TAG,”onOpen LocationsDBHelper”);
if (!db.isReadOnly()) {
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN) {
db.setForeignKeyConstraintsEnabled(true);
} else {
db.execSQL(“PRAGMA foreign_keys=ON”);
}
}
mDB=db;
//Log.d(TAG,mDB.toString());
}

@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
//Log.d(TAG,”onCreate LocationsDBHelper”);
//Log.d(TAG,DBtables.CREATE_TRACKPOINTS_TABLE);
db.execSQL(DBtables.CREATE_TRACKS_TABLE);
db.execSQL(DBtables.CREATE_TRACKPOINTS_TABLE);
db.execSQL(DBtables.CREATE_CANDIDATES_TABLE);
mDB=db;
}
@Override
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int i, int i1) {
db.execSQL(“DROP TABLE IF EXISTS “ + DBtables.TracksEntry.TABLE_NAME);
db.execSQL(“DROP TABLE IF EXISTS “ + DBtables.TrackPointsEntry.TABLE_NAME);
db.execSQL(“DROP TABLE IF EXISTS “ + DBtables.CandidatesEntry.TABLE_NAME);
onCreate(db);
}
//db.execSQL(“ALTER TABLE trackpoints_table RENAME TO tmp_trackpoints_table”);
//db.execSQL(DBtables.CREATE_TRACKPOINTS_TABLE);
//db.execSQL(“INSERT INTO trackpoints_table(tracks_table_id, _id, latitude, longitude, timestamp,
orientation, dist_previous, mark) SELECT tracks_table_id, _id, latitude, longitude, timestamp,
orientation, dist_previous, pause FROM tmp_trackpoints_table”);
//db.execSQL(“DROP TABLE tmp_trackpoints_table”);
public void registerCurrentNumberOfTrackpoints() {
ContentValues contentValues = new ContentValues();
String track_id = Integer.toString(getLastTrack_id());
int number_of_trackpoints = (int)DatabaseUtils.queryNumEntries
(mDB,
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DBtables.TrackPointsEntry.TABLE_NAME,
DBtables.TrackPointsEntry.TRACKS_TABLE_TRACK_ID + “ = ?”,
new String[]{track_id});
contentValues.put(DBtables.TracksEntry.COLUMN_NUMBER_OF_TRACKPOINTS,
number_of_trackpoints);
mDB.update(DBtables.TracksEntry.TABLE_NAME,
contentValues,
DBtables.TracksEntry.TRACK_ID + “ = ?”,
new String[]{track_id});
}
/*Cursor c = db.query(
LawyerEntry.TABLE_NAME, // Nombre de la tabla
null, // Lista de Columnas a consultar
null, // Columnas para la cláusula WHERE
null, // Valores a comparar con las columnas del WHERE
null, // Agrupar con GROUP BY
null, // Condición HAVING para GROUP BY
null // Cláusula ORDER BY
);*/
public Cursor getAllTracks(){
return mDB.query(DBtables.TracksEntry.TABLE_NAME,null,null,null,null,null,null);
}
public long addLocation(TrackPoint trackPoint) {
return mDB
.insert(DBtables.TrackPointsEntry.TABLE_NAME,null,trackPoint.toContentValues());
}
public Cursor getAllTrackPoints() {
return mDB.query(DBtables.TrackPointsEntry.TABLE_NAME,null,null,null,null,null,null);
}
public Cursor getTrackpointsByTrack_id(int track_id){
return mDB.query(DBtables.TrackPointsEntry.TABLE_NAME,null,
DBtables.TrackPointsEntry.TRACKS_TABLE_TRACK_ID + “ = ?”,
new String[]{Integer.toString(track_id)},
null,null,null);
}
public long addTrack() {
ContentValues contentValues = new ContentValues();
contentValues.put(DBtables.TracksEntry.COLUMN_DATE,getTime());
contentValues.put(DBtables.TracksEntry.COLUMN_NUMBER_OF_TRACKPOINTS,0);
return mDB

82

Aplicació Android gravadora de recorreguts de pràctiques i exàmens
.insert(DBtables.TracksEntry.TABLE_NAME, null, contentValues);
}
public int getLastTrack_id() {
Cursor c = mDB
.query(
DBtables.TracksEntry.TABLE_NAME,
new String[]{DBtables.TracksEntry.TRACK_ID},
null,
null,
null,
null,
null);
c.moveToLast();
return c.getInt(c.getColumnIndex(DBtables.TracksEntry.TRACK_ID));
}
public String getTime() {
SimpleDateFormat mDateFormat = new SimpleDateFormat(“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”);
return mDateFormat.format(new Date());
}
public Cursor getCandidates(){
return mDB.query(DBtables.CandidatesEntry.TABLE_NAME,null,null,null,null,null,null);
}
public long saveCandidate(Candidate candidate) {
return mDB
.insert(DBtables.CandidatesEntry.TABLE_NAME,null,candidate.toContentValues());
}
public long updateCandidate(Candidate candidate,int candidateId){
return mDB
.update(DBtables.CandidatesEntry.TABLE_NAME,candidate.toContentValues(),
DBtables.CandidatesEntry.CANDIDATE_ID + “ LIKE ?”,
new String[]{Integer.toString(candidateId)});
}
public Cursor getCandidateById(int candidateId){
return mDB.query(DBtables.CandidatesEntry.TABLE_NAME,null,
DBtables.CandidatesEntry.CANDIDATE_ID + “ = ?”,
new String[] {Integer.toString(candidateId)},
null, null, null);
}
public int deleteCandidate(int candidateId){
return mDB.delete(
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DBtables.CandidatesEntry.TABLE_NAME,
DBtables.CandidatesEntry.CANDIDATE_ID + “ LIKE ?”,
new String[]{Integer.toString(candidateId)});
}
public int deleteTrack(int selectedTrackId){
return mDB.delete (
DBtables.TracksEntry.TABLE_NAME,
DBtables.TracksEntry.TRACK_ID + “ LIKE ?”,
new String[]{Integer.toString(selectedTrackId)});
}
public int deleteTrackpointsByTrackId(int selectedTrackId){
return mDB.delete(
DBtables.TrackPointsEntry.TABLE_NAME,
DBtables.TrackPointsEntry.TRACKS_TABLE_TRACK_ID + “ LIKE ?”,
new String[]{Integer.toString(selectedTrackId)}
);
}
public int assignCandidateToTrack(int candidate, int track){
Cursor cursor;
//Check track
cursor = mDB.query(DBtables.TracksEntry.TABLE_NAME, null,
DBtables.TracksEntry.TRACK_ID + “ = ?”,
new String[]{Integer.toString(track)},
null,null,null);
if(!cursor.moveToFirst()){
return -1;
}
//Check candidate
cursor = mDB.query(DBtables.CandidatesEntry.TABLE_NAME, null,
DBtables.TracksEntry.TRACK_ID + “ = ?”,
new String[]{Integer.toString(candidate)},
null,null,null);
if(!cursor.moveToFirst()){
return -1;
}
//get Candidate Name and Surname
String name =
cursor.getString(cursor.getColumnIndex(DBtables.CandidatesEntry.COLUMN_NAME));
String surnames =
cursor.getString(cursor.getColumnIndex(DBtables.CandidatesEntry.COLUMN_SURNAMES));
StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
stringBuilder.append(name);
stringBuilder.append(“ “);
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stringBuilder.append(surnames);
ContentValues values = new ContentValues();
values.put(DBtables.TracksEntry.COLUMN_TRACK_NAME, stringBuilder.toString());
return mDB.update(DBtables.TracksEntry.TABLE_NAME, values,
DBtables.TracksEntry.TRACK_ID + “ LIKE ?”,
new String[]{Integer.toString(track)});
}
}

7.3.8 TrackPoint.java
package com.example.david.backgroundlocationserviceapp.DataBase;
import android.content.ContentValues;
import android.location.Location;
import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Calendar;
import java.util.TimeZone;

public class TrackPoint {
private int trackid;
private String latitude;
private String longitude;
private String timestamp;
private String orientation;
private String dist_previous;
private int mark;

public TrackPoint(int trackid, Location location, float orientation, float dist_previous, int mark) {
this.trackid = trackid;
this.latitude = Double.toString(location.getLatitude());
this.longitude = Double.toString(location.getLongitude());
//this.timestamp = Long.toString(location.getTime());
this.timestamp = formatDate(location.getTime());
this.orientation = Float.toString(orientation);
//this.dist_previous = Float.toString(dist_previous);
this.dist_previous = String.format(“%.1f”,dist_previous);
this.mark = mark;
}
public ContentValues toContentValues() {
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ContentValues values = new ContentValues();
values.put(DBtables.TrackPointsEntry.TRACKS_TABLE_TRACK_ID, trackid);
values.put(DBtables.TrackPointsEntry.COLUMN_LATITUDE, latitude);
values.put(DBtables.TrackPointsEntry.COLUMN_LONGITUDE, longitude);
values.put(DBtables.TrackPointsEntry.COLUMN_TIMESTAMP, timestamp);
values.put(DBtables.TrackPointsEntry.COLUMN_ORIENTATION, orientation);
values.put(DBtables.TrackPointsEntry.COLUMN_DIST_PREVIOUS, dist_previous);
values.put(DBtables.TrackPointsEntry.COLUMN_MARK, mark);
return values;
}
public String getLatitude() {
return latitude;
}
public String getLongitude() {
return longitude;
}
public String getTimestamp() {
return timestamp;
}
public String getOrientation() {
return orientation;
}
public int getTrackid() {
return trackid;
}
private String formatDate(long milliseconds) {
//DateFormat sdf = new SimpleDateFormat(“dd/MM/yyyy’ ‘HH:mm:ss”);
DateFormat sdf = new SimpleDateFormat(“HH:mm:ss”);
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone(“UTC”));
Calendar calendar = Calendar.getInstance();
calendar.setTimeInMillis(milliseconds);
TimeZone tz = TimeZone.getDefault();
sdf.setTimeZone(tz);
return sdf.format(calendar.getTime());
}
}
7.3.9 Candidate.java
package com.example.david.backgroundlocationserviceapp.DataBase;
import android.content.ContentValues;
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public class Candidate {
private int candidate_id;
private String name;
private String surnames;
private String birth_date;
private String gender;
private String dni_nie;
public final static String MALE = “male”;
public final static String FEMALE = “female”;
public Candidate(String name, String surnames, String birth_date, String gender, String dni_nie){
this.candidate_id = candidate_id;
this.name = name;
this.surnames = surnames;
this.birth_date = birth_date;
this.gender = gender;
this.dni_nie = dni_nie;
}
public ContentValues toContentValues(){
ContentValues values = new ContentValues();
values.put(DBtables.CandidatesEntry.COLUMN_NAME, name);
values.put(DBtables.CandidatesEntry.COLUMN_SURNAMES, surnames);
values.put(DBtables.CandidatesEntry.COLUMN_BIRTH_DATE, birth_date);
values.put(DBtables.CandidatesEntry.COLUMN_GENDER, gender);
values.put(DBtables.CandidatesEntry.COLUMN_DNI_NIE, dni_nie);
return values;
}
public int getCandidate_id() {
return candidate_id;
}
public String getName() {
return name;
}
public String getSurnames() {
return surnames;
}
public String getBirth_date() {
return birth_date;
}
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public String getGender() {
return gender;
}
public String getDni_nie() {
return dni_nie;
}
}

7.3.10 TrackpointMapActivity.java
package com.example.david.backgroundlocationserviceapp.TrackpointsMap;
import android.database.Cursor;
import android.graphics.Color;
import android.support.v4.app.FragmentActivity;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.util.Log;
import com.example.david.backgroundlocationserviceapp.DataBase.DBtables;
import com.example.david.backgroundlocationserviceapp.DataBase.LocationsDBHelper;
import com.example.david.backgroundlocationserviceapp.MainActivity;
import com.example.david.backgroundlocationserviceapp.R;
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
import com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptorFactory;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.Marker;
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;
import com.google.android.gms.maps.model.PolylineOptions;
public class TrackpointMapActivity extends FragmentActivity implements OnMapReadyCallback {
private static final String TAG = TrackpointMapActivity.class.getSimpleName();
private GoogleMap mGoogleMap;
private PolylineOptions mPolylineOptions;
private MarkerOptions mMarkerOptions;
private Cursor mCursor;
private int mTrack_id;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
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super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_trackpoint_map);
mTrack_id = getIntent().getIntExtra(MainActivity.EXTRA_TRACK_ID,0);
// Obtain the SupportMapFragment and get notified when the map is ready to be used.
SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
.findFragmentById(R.id.map);
mapFragment.getMapAsync(this);
}

/**
* Manipulates the map once available.
* This callback is triggered when the map is ready to be used.
* This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera. In this case,
* we just add a marker near Sydney, Australia.
* If Google Play services is not installed on the device, the user will be prompted to install
* it inside the SupportMapFragment. This method will only be triggered once the user has
* installed Google Play services and returned to the app.
*/
@Override
public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
mGoogleMap = googleMap;
initializePolyline();
LocationsDBHelper locationsDBHelper;
locationsDBHelper = new LocationsDBHelper(getApplicationContext());
locationsDBHelper.getReadableDatabase();
mCursor = locationsDBHelper.getTrackpointsByTrack_id(mTrack_id);
LatLng currentCursorLatLng;
while(mCursor.moveToNext())
{
currentCursorLatLng = getCurrentCursorLatLng();
mPolylineOptions.add(currentCursorLatLng);
MarkerOptions marker = new MarkerOptions().position(currentCursorLatLng);
marker.anchor(0.5f, 0.5f);
marker.icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.ic_keyboard_arrow_up_24));
marker.rotation(Float.parseFloat(mCursor.getString(mCursor.getColumnIndex(DBtables.TrackPointsE
ntry.COLUMN_ORIENTATION))));
marker.flat(true);
mGoogleMap.addMarker(marker).setTitle(Integer.toString(mCursor.getPosition()));
}
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mGoogleMap.addPolyline(mPolylineOptions);
mCursor.moveToLast();
mGoogleMap.addMarker(mMarkerOptions.position(getCurrentCursorLatLng()).title(“Final”));
mCursor.moveToFirst();
mGoogleMap.addMarker(mMarkerOptions.position(getCurrentCursorLatLng()).title(“Inici”));
mGoogleMap
.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(getCurrentCursorLatLng(), 15));

}
// Map Editing Methods
private void initializePolyline() {
mGoogleMap.clear();
mPolylineOptions = new PolylineOptions();
mPolylineOptions.color(Color.BLUE).width(10);
mGoogleMap.addPolyline(mPolylineOptions);
mMarkerOptions = new MarkerOptions();
}

private LatLng getCurrentCursorLatLng() {
String lat =
mCursor.getString(mCursor.getColumnIndex(DBtables.TrackPointsEntry.COLUMN_LATITUDE));
String lng =
mCursor.getString(mCursor.getColumnIndex(DBtables.TrackPointsEntry.COLUMN_LONGITUDE));
return new LatLng(Double.parseDouble(lat),Double.parseDouble(lng));
}
}

7.4 LAYOUTS
7.4.1 Activity_main.xml
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout
xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”
xmlns:app=”http://schemas.android.com/apk/res-auto”
xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools”
android:id=”@+id/main_content”
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”match_parent”
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android:fitsSystemWindows=”true”
tools:context=”com.example.david.backgroundlocationserviceapp.MainActivity”>
<android.support.design.widget.AppBarLayout
android:id=”@+id/appbar”
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”wrap_content”
android:theme=”@style/AppTheme.AppBarOverlay”>
<android.support.v7.widget.Toolbar
android:id=”@+id/toolbar_main”
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”?attr/actionBarSize”
android:background=”?attr/colorPrimary”
app:popupTheme=”@style/AppTheme.PopupOverlay”>
</android.support.v7.widget.Toolbar>
</android.support.design.widget.AppBarLayout>
<LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”
xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools”
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”match_parent”
android:layout_marginTop=”?android:attr/actionBarSize”
android:paddingBottom=”@dimen/activity_vertical_margin”
android:paddingLeft=”@dimen/activity_horizontal_margin”
android:paddingRight=”@dimen/activity_horizontal_margin”
android:paddingTop=”@dimen/activity_vertical_margin”
android:orientation=”vertical”>
<LinearLayout
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”wrap_content”
android:baselineAligned=”false”
android:orientation=”horizontal”>
<Button
android:id=”@+id/start_updates_button”
android:layout_width=”0dp”
android:layout_weight=”1”
android:layout_height=”wrap_content”
android:layout_marginEnd=”10dp”
android:layout_marginRight=”10dp”
android:gravity=”center”
android:onClick=”startUpdatesButtonHandler”
android:text=”@string/start_updates” />

91

Aplicació Android gravadora de recorreguts de pràctiques i exàmens
<Button
android:id=”@+id/stop_updates_button”
android:layout_width=”0dp”
android:layout_weight=”1”
android:layout_height=”wrap_content”
android:layout_marginLeft=”@dimen/small_margin”
android:layout_marginStart=”@dimen/small_margin”
android:enabled=”false”
android:gravity=”center”
android:onClick=”stopUpdatesButtonHandler”
android:text=”@string/stop_updates” />
</LinearLayout>
<TextView
android:id=”@+id/latitude_text”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content”
android:layout_marginLeft=”@dimen/small_margin”
android:layout_marginStart=”@dimen/small_margin”
android:textSize=”@dimen/default_text_size”
tools:text = “Latitud:” />
<TextView
android:id=”@+id/longitude_text”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content”
android:layout_marginLeft=”@dimen/small_margin”
android:layout_marginStart=”@dimen/small_margin”
android:textSize=”@dimen/default_text_size”
tools:text = “Longitud:”/>
<TextView
android:id=”@+id/last_update_time_text”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content”
android:layout_marginLeft=”@dimen/small_margin”
android:layout_marginStart=”@dimen/small_margin”
android:textSize=”@dimen/default_text_size”
tools:text = “Última actualització:”/>
<TextView
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”wrap_content”
android:textAppearance=”?android:attr/textAppearanceLarge”
android:text=”@string/lbl_tracks_main”
android:id=”@+id/lbl_tracks_in_main”
android:gravity=”center”

92

Aplicació Android gravadora de recorreguts de pràctiques i exàmens
android:layout_marginTop=”@dimen/small_margin”
android:layout_marginBottom=”@dimen/small_margin”
android:background=”@color/colorPrimary”
android:textColor=”@android:color/white” />
<include layout=”@layout/content_scroll_view” />
</LinearLayout>
</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

7.4.2 fragment_tracks_list.xml
<FrameLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”
xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools”
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”match_parent”
tools:context=”.TracksListFragment”>
<ListView
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”match_parent”
android:id = “@+id/tracks_list” />
</FrameLayout>
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