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Resum (Català) 

 

El projecte que es desenvoluparà en aquest Treball Fi de Grau consisteix en una aplicació 

que integra una xarxa social per a la plataforma Android, per facilitar la tasca de compartir 

fotografies entre grups d’usuaris de forma privada. Aquesta tasca s’ha de desenvolupar 

mitjançant una interfície simple, amigable i entenedora per a l’usuari. 

Mitjançant l’aplicació, l’usuari podrà interaccionar amb altres usuaris per a crear àlbums 

comuns. Així com agregar i eliminar amics dels àlbums, posar “m’agrada” i comentar 

fotografies i registrar-se de forma automàtica mitjançant els comptes de Facebook o Twitter, 

entre altres. 

 

Actualment hi ha moltes xarxes socials que ofereixen la possibilitat de compartir fotografies, 

però aquestes estan més enfocades a compartir-les amb tots els usuaris de la xarxa social, 

perquè les puguin visualitzar. 

  

També cal destacar que el projecte s’ha desenvolupat  per a una tecnologia actual i moderna 

com és Android, que actualment és un dels sistemes operatius per a terminals mòbils que 

dominen el mercat. 
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Resumen (Castellà) 
 

 

El proyecto que se desarrollará en este Trabajo Fin de Grado consiste en una aplicación 

que integra una red social para la plataforma Android, para facilitar la tarea de compartir 

fotografías entre grupos de usuarios de forma privada. Esta tasca se tiene que desarrollar 

mediante una interfaz simple, amigable y entendedora para el usuario. 

Mediante la aplicación, el usuario podrá interaccionar con otros usuarios para crear álbumes 

comunes.  Así como agregar y eliminar amigos de los álbumes, poner "me gusta" y comentar 

fotografías y registrar-se de forma automática mediante las cuentas de Facebook o Twiter, 

entre otras. 

 

Actualmente hay muchas redes sociales que ofrecen la posibilidad de compartir fotografías, 

pero estas están más enfocadas a compartir-las con todos los usuarios de la red social, para 

que las puedan visualizar. 

 

También hay que destacar que el proyecto se ha desarrollado para una tecnología actual y 

moderna como es Android, que actualmente es uno de los sistemas operativos para 

terminales móviles que dominan en el mercado. 
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Abstract (English) 
 

 

The project to be developed in this dissertation is about a mobile application that integrates 

a social network for Android platform, to share pictures between users in private groups in an 

easy form. This task must be developed using a simple, friendly and easily understanding 

interface. Using this app, users will be able to interact with other users to create shared 

albums. Furthermore, the user is able to add and remove friends, like and comment pictures 

or register automatically using Facebook, Twitter or other social network accounts. 

 

Currently, there are a lot of social networks that offer the opportunity to share pictures, but 

they are focused to share them with all users of the social network. 

 

It is noteworthy that the project was developed with modern technology. Android is nowadays 

one of the operating systems that lead the market world-wide. 
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1- Introducció  

 

Aquest projecte dissenya i desenvolupa una aplicació que  integra una xarxa social per a 

la plataforma Android per compartir fotografies entre una comunitat d’usuaris de forma 

privada. 

Aquest projecte neix de la necessitat d’una xarxa social que permeti compartir fotografies 

ordenades en àlbums, de forma privada, per a un grup d’usuaris relacionats entre ells. 

Aquesta relació és pot definir com un esdeveniment qualsevol on participen un grup 

d’usuaris, permetent que totes les fotografies fetes amb un telèfon intel·ligent es pengin de 

forma automàtica al mateix núvol o àlbum, accessible únicament per als membres d’aquest. 

L’aplicació ha d’oferir, d’una forma ràpida, senzilla i amb una interfície entenedora, la 

compartició de fotografies perquè els usuaris puguin gaudir de l’esdeveniment en que 

participen. 

 

A més a més, cal destacar, que actualment la plataforma Android és una de les que 

predomina en el mercat dels sistemes operatius per a terminals mòbils. La majoria d’aquets 

terminals mòbils, també disposen de càmera de fer fotografies integrada, per tant, és pot 

veure que hi ha un mercat molt gran on poder explotar aquest projecte.  

 

1.1- Motivació 

Hi han tres factors que m’han condicionat a l’hora de dur a terme el projecte: 

 Sempre m’ha cridat l’atenció el sector de tecnologia mòbil, més concretament 

Android. Cursar el Treball Fi de Grau ha estat una oportunitat per introduir-me en 

aquest sector i poder realitzar un projecte complex per aquesta plataforma. 

 Un altre factor important que m’ha dut a realitzar aquest projecte és que volia adquirir 

coneixement d’Android, ja que durant la carrera, no vaig cursar l’assignatura Projecte 

Integrat de Software perquè la tenia convalidada. 

 L’últim factor a destacar és la curiositat i ganes de definir, dissenyar i desenvolupar un 

projecte propi des de zero i sense dependència de terceres persones.  

 

1.2- Objectius  

L’objectiu principal d’aquest projecte consisteix en realitzar una aplicació Android per facilitar 

la compartició de fotografies entre grups d’usuaris. 
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Aquest objectiu s’ha dut a terme mitjançant el desenvolupament d’una xarxa social intuïtiva 

perquè l’usuari pugui aprendre de forma ràpida el seu funcionament, sense la necessitat de 

tenir alts coneixements tecnològics. 

A més a més de l’objectiu principal, en la fase de disseny, també és van definir un conjunt de 

subobjectius tals com donar l’opció a l’usuari de crear un compte mitjançant el seu compte 

de Facebook o Twitter de forma automàtica, seleccionar un àlbum per defecte en el qual es 

penjaran les fotografies de forma automàtica, poder fer fotografies de forma nadiua dins de 

l’aplicació desenvolupada, comentar i posar ‘m’agrada’, crear àlbums i la seva corresponent 

gestió, agregar i esborrar amics, entre d’altres opcions.  

 

Un objectiu secundari però destacable, és que aquesta aplicació, a llarg termini la vull penjar 

a Google Play, que és el mercat d’aplicacions per a terminals amb sistema operatiu Android 
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2- Competència en el mercat 

 

En aquest capítol, és porta a terme un estudi de mercat de les diferents opcions existents 

actualment per compartir fotografies. 

Les aplicacions més importants i similars al nostre projecte són les següents: 

 

2.1- Facebook:  

Facebook
   

, és una xarxa social que permet compartir vivències, experiències, pensaments 

i altres, entre l’usuari i els seus amics. 

També permet compartir fotografies, però no és l’objectiu de la plataforma, ja que les 

fotografies simplement són un complement més per compartir. 

 

 

Figura 1: Captura de pantalla de Facebook 

 

2.2 - Instagram: 

Instagram
   

 és una xarxa social enfocada a la publicació de imatges mitjançant un conjunt 

de filtres per millorar la qualitat de les mateixes. Les imatges poden ser publicades de forma 

privada, o bé, i majoritariament de forma pública per a tots els seus usuaris. També permet 

posar hashtags a les fotografies. Un hashtag té el format següent: comença amb coixinet (#), 

seguit d’una paraula sense espais. Això permet buscar les fotografies a la xarxa social 

mitjançant la paraula clau que hi ha després del coixinet.  
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Figura 2: Captura de pantalla d’Instagram 

 

2.3- 500px 

500px
   

, és una xarxa social, destinada a fotògrafs professionals i amateurs. És una 

aplicació molt semblant a Instagram, però amb una filosofia de fotos de caire més 

professional, ja que les fotografies que s’hi pengen són d’alta qualitat.  

No està molt centrada en compartir fotografies realitzades per un telèfon intel·ligent, ja que la 

majoria de fotografies compartides són fetes mitjançant càmeres de gamma alta. 

 

 

Figura 3: Captura de pantalla de 500px 
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2.4- Conclusions respecte el mercat 

Les xarxes socials mencionades anteriorment no permeten compartir fotografies fetes 

mitjançant telèfons intel·ligents entre grups d’usuaris de forma privada. 

 

Aquest projecte neix d’aquesta necessitat, que consisteix en crear una aplicació que permeti 

compartir moltes fotos entre molts usuaris, com un magatzem de fotografies privat ja que 

només podran veure-les els membres de l’àlbum. 
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3- Arquitectura: 

 

El projecte està desenvolupat en Android
   

, que és un dels sistemes operatius per a 

terminals mòbils que dominen el mercat. 

El llenguatge que s’utilitza per desenvolupar per Android és Java
   

. 

La base de dades del projecte, consisteix en un framework, anomenat Parse, que permet 

emmagatzemar dades al núvol d’una forma senzilla i nadiua per Android. 

 

També s’han utilitzat dues llibreries externes: 1)FacebookSDK
   

. Aquesta llibreria permet 

iniciar sessió automàticament a partir del compte de Facebook, importar la foto de perfil, 

entre altres; 2)Universal Image Loader
   

, que és una llibreria que facilita la tasca de mostrar 

les fotografies a l’aplicació. 

 

I per últim, cal destacar que també s’ha utilitzat l’API REST de Twitter
   

, per poder vincular 

el compte de Twitter amb la de l’aplicació desenvolupada.  

 

3.1 Android 

Android és un sistema operatiu de codi obert basat en el kernel de Linux, dissenyat per 

telèfons intel·ligents, tauletes, televisions i altres. 

Permet un desenvolupament gratuït, però si es vol publicar l’aplicació al mercat d’aplicacions 

oficial, s’ha de crear un compte i fer una inversió de 20€. Amb aquesta inversió és poden 

penjar un nombre indefinit d’aplicacions.  

Android conté una màquina virtual de Java anomenada Dalvik, on s’executen les aplicacions 

desenvolupades. 

En la figura 4 es detalla l’arquitectura interna del sistema operatiu Android. 
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Figura 4: Arquitectura Android
    

 

Cal destacar que aquest projecte és compatible a partir de la versió d’Android 4.0 Ice Cream 

Sandwich. 

També cal tenir en compte que Android, juntament amb iOS
    

, són els dos sistemes 

operatius per a terminals mòbils que dominen el mercat en l’actualitat. 

 

3.1.1- Classes Android utilitzades 

En aquest capítol es detallen les classes Android més importants utilitzades en el projecte. 

 

3.1.1.1- Application 

Application
    

és una classe de l’API d’Android, que permet guardar l’estat global de 

l’aplicació. Només podem definir una classe que hereti de la classe Application dins de tot el 

context del projecte i aquesta és utilitzada normalment com a Controlador de l’aplicació. 

Aquesta classe és la primera d’executar de tota l’aplicació, concretament el mètode 

“onCreated”.  

Amb aquest mètode es duen a terme les diferents inicialitzacions internes de l’aplicació. 

 

3.1.1.2- SharedPreferences 

La classe SharedPreferences
    

ens permet emmagatzemar dades de l’aplicació a la 

memòria física del telèfon i tenir-les sempre disponibles. Aquestes dades es desen en un 

fitxer de format xml. 
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A continuació s’exposa un exemple en què es guardarà a memòria el nom d’usuari i 

contrasenya i, posteriorment, es recuperarà aquesta informació. 

 

3.1.1.2.1- Instanciació de la classe SharedPreferences 

En la figura 5 es pot veure com es declaren les variables que s’utilitzaran per emmagatzemar 

les dades a memòria. 

La primera variable consisteix en el nom del fitxer on es guardaran les dades, en aquest cas, 

anomenat “PhotoCloudData”. 

 

 

Figura 5: Declaració de les variables usades 

 

En la figura 6, es vincula una instància de la classe SharedPreferences amb un fitxer 

anomenat “PhotoCloudData” en mode privat.  

El mode privat vol dir que no es pot accedir a les dades des de fora del context de l’aplicació.   

 

 

Figura 6: Inicialització Shared Preferences 

 

3.1.1.2.2- Emmagatzemar dades 

Per emmagatzemar dades, s’utilitza la metodologia clau-valor, on la clau correspon a un 

String, i el valor correspon en qualsevol dels tipus primitius de Java. En la figura 7, les claus 

són “username” i “pass” i els valors corresponen a dues variables de tipus String, 

anomenades “username” i “password”. 

 

Finalment s’ha d’executar el mètode “commit” per guardar les dades. 

 

 

Figura 7: Guardar dades mitjançant Shared Preferences 
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3.1.1.2.3- Recuperar les dades 

Un cop s’ha instanciat un objecte de la classe SharedPreferences (com en el punt 3.1.2.2.1- 

Instanciació de la classe SharedPreferences), es recuperen a través de la crida d’una funció 

segons el tipus de les dades.  

 

 

Figura 8: Recuperar dades mitjançant Shared Preferences 

 

En la Figura 8, és pot veure com hi ha dos tipus de variables: String i Boolean. 

Segons el tipus, String o tipus Boolean, s’utilitza un mètode o un altre. 

 

Després de la paraula clau de la funció hi ha “null” o “false”, això representa el valor que 

tindrà la variable si la paraula clau no existeix. 

 

3.1.1.3- Activity 

Una Activity
    

, és una classe de la API d’Android, que consta de dues parts: la part lògica i 

la part visual. 

Una Activity està formada per un fitxer “.java” que s’encarrega d’executar la lògica per dotar 

de funcionalitats la vista. 

La vista és un fitxer “.xml”, on és defineixen els objectes que és mostraran a la pantalla. 

Una Activity, consta d’un cicle de vida, des que s’executa fins que és destrueix, passant per 

diferents estats intermedis. 

 

A continuació és detalla el cicle de vida d’una Activity: 
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Figura 9: Cicle de vida d’una Activity
     

 

3.1.1.4- FragmentActivity 

La classe FragmentActivity
    

 és una subclasse d’Activity però amb la particularitat que 

permet utilitzar diferents Fragments. 

Un exemple de funcionament d’aquesta classe és la pantalla principal, que consta d’un menú 

a la part inferior de la pantalla, que quan es clica una opció, la pantalla canvia; per tant, de la 

manera que s’ha desenvolupat, és mitjançant un FragmentActivity que permet canviar els 

diferents Fragments disponibles.  

 

3.1.1.5- Fragment 

Un Fragment
    

consisteix en una porció de la interfície de l’usuari, és a dir, es poden tenir x 

nombres de Fragments en una pantalla, en contraposició a l’Activity, la qual representa tota 

la pantalla. 

Un Fragment, com una Activity, consta del fitxer “.java”, que conté la lògica i les 

funcionalitats, i el fitxer “.xml”, que conté el disseny de la vista. 

 

Aquesta classe ha sigut molt usada en l’aplicació, ja que com he comentat abans, la pantalla 

principal és dinàmica, ja que el menú de la part inferior és sempre el mateix però en funció 

de si és clica una opció o una altra es mostra un Fragment o un altre. 

 

El Fragment, també consta del seu propi cicle de vida: 
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Figura 10: Cicle de vida d’un Fragment
     

 

3.1.1.6- Listview,Gridview i BaseAdapter 

Per mostrar diferents conjunts d’elements en l’aplicació s’han utilitzat aquestes dues classes. 

Hereten d’android.widget.AbsListView
    

. 

Un adapter
    

 consisteix en el disseny de cada fila i les dades del model a mostrar. Més 

endavant s’explicarà de forma més detallada. 

 

Un Listview
    

 és una llista d’elements de forma vertical.  
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Figura 11: Format d’un Listview 

 

El Gridview
    

 consisteix, com el Listview, en una llista d’elements però en aquest cas 

estan ordenats d’esquerra a dreta i de dalt a baix. 

 

 

Figura 12: Format d’un Gridview 

 

Tant el Listview com el Gridview ess declaren al fitxer “.xml”, que consisteix en el disseny de 

la pantalla del Fragment o Activity al qual és vol mostrar. 

 

El següent pas consisteix en vincular el Listview o Gridview en la pantalla corresponent i en 

el seu adapter. 

L’adapter és una classe que hereta de BaseAdapter
    

 i que s’han de sobreescriure els 

següents mètodes: 

 getCount(): retorna el nombre d’elements. 

 getItem(int position): retorna l’element que està a la posició “position”. 
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 getItemId(int position): retorna la posició de l’identificador de l’element situat a la 

posició “position”. 

 getView(int position, View view, ViewGroup parent): mètode encarregat de crear la 

vista per cada element, tant el disseny com les dades. 

 

L’adapter, serveix, per crear cada element de la llista, és a dir, per cada element de la llista 

crea el disseny i l’omple amb les dades del model. 

 

Cada llista diferent té un adapter independent de les altres, ja que en l’adapter es declara el 

contingut de cada element de la llista. 

 

Cal destacar que en tots els adapters de l’aplicació s’ha seguit el patró ViewHolder
    

, que 

consisteix en crea una classe on com atributs hi ha tots els objectes de la vista, és a dir, 

botons, fotografies, etc. I per cada vista que és crea per un element, es vincula la classe 

mencionada anteriorment per dotar-la de funcionalitat i dades. Això aporta una major 

eficiència i robustesa a l’aplicació.   

 

3.1.1.7- AsyncTask 

La classe AsyncTask
    

, permet llançar a executar un nou fil d’execució. 

Una classe que hereti d’AsyncTask ha de sobreescriure els següents mètodes: 

 onPreExecute: funció que s’executa abans de crear el nou fil. 

 doInBackground: funció que executa el seu contingut en un fil nou. 

 onPostExecute: funció que executa un cop la funció “doInBackground” ha finalitzat. 

 onCancelled: funció que s’executa si el fil ha estat cancelat. 

 

Cal destacar que les funcions “onPreExecute” i “onPostExecute” executen en el fil principal 

de l’aplicació i poden accedir a la interfície d’usuari mentre que la funció “doInBackground” 

ho fa en un fil nou, separat del principal. 

 

Això permet llançar tasques en segon pla i alhora que l’usuari pugui interactuar amb la 

interfície. 

En aquest projecte s’ha utilitzat molt aquesta funcionalitat, sobretot, per realitzar consultes al 

servidor i baixar les dades. 
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3.1.1.8- ViewPager i PagerAdapter 

El ViewPager
    

 consisteix en una llista, com el Listview i Gridview, però en aquesta es 

navega a través dels elements movent el dit de dreta a esquerra. 

 

En la figura 13 es detalla el seu funcionament de forma gràfica. 

 

 

Figura 13: Explicació gràfica ViewPager 

 

En aquest cas, l’adapter hereta de PagerAdapter
    

. 

El PagerAdapter serveix per crear la vista de cada element i omplir-lo amb les dades del 

model (com el BaseAdapter). 

 

En el PagerAdapter s’han de sobreescriure els següents mètodes: 

 getCount(): mètode que retorna el nombre d’elements de la llista. 

 isViewFromObject(View view, Object object): mètode que retorna “True”, si la vista 

correspon a l’objecte o “False” en cas contrari. 

 instantiateItem(ViewGroup container, final int position): mètode que crea la vista de 

l’element en funció de la vista i les dades del model. 

 destroyItem(View collection, int position, Object view): mètode que destrueix un 

element de la llista. 

 

En tots els PagerAdapter del projecte s’ha utilitzat el patró ViewHolder (explicat en el punt 

3.1.2.5- Listview,Gridview i BaseAdapter). 
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3.1.1.9- DialogFragment 

La classe DialogFragment
    

permet crear una petita finestra, per permetre a l’usuari pendre 

decisions o simplement mostrar informació addicional. 

En aquest projecte s’han utilitzat Dialogs per: 

 Confirmació per eliminar un usuari d’un àlbum. 

 Confirmació per eliminar una foto de l’àlbum. 

 Informació de no poder tirar una foto. 

 Per canviar l’àlbum al qual és volen pujar les fotos. 

 

S’ha de sobreescriure el mètode “onCreateDialog(Bundle savedInstanceState)” on es vincula 

la finestra amb una vista i amb el seu funcionament en funció de la vista. 

 

3.1.2- Android Manifest  

El fitxer AndroidManifest
    

 és un fitxer "xml" que es genera automàticament al crear un 

projecte i és on s’hi declaren les especificacions de l'aplicació. Per especificacions s’entén tot 

el conjunt d’Activities utilitzades, els recursos de hardware, etc. 

Aquest fitxer està situat a l’arrel de l’aplicació. 

 

A continuació es detalla per parts el fitxer AndroidManifest del projecte. 

 

3.1.2.1- Versió de SDK 

Com es mostra a la figura 14, aquesta aplicació és compatible amb les plataformes Android 

que estiguin entre l’API 14 i 21. 

 

 

Figura 14: Nivell SDK de l’aplicació
    

] 

 

3.1.2.2- Permisos d’usuari 

Per utilitzar diferents recursos del telèfon, com per exemple utilitzar la càmera o escriure en 

la memòria externa, es necessiten permisos que ha d’acceptar l’usuari del telèfon intel·ligent 

a l’hora d’instal·lar l’aplicació.  
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Els permisos d’usuari que és necessiten per utilitzar aquesta aplicació són: 

 permís d’accedir a Internet. 

 permís d’escriptura a la memòria externa del telèfon. 

 permís de lectura a la memòria externa del telèfon. 

 permís d’utilitzar la càmera a dins l’aplicació. 

 

 
Figura 15: Permisos d’usuari

     

 

3.1.2.3- Declaracio de l’Application i les Activities 

Aquest fitxer també és l’encarregat de controlar la classe Application i les diferents Activities 

que s’utilitzen en l’aplicació. 

 

Com ja s’ha explicat en la secció (3.1.2.1- Application), d’objecte Application en el projecte 

només n’hi pot haver una i s’ha de declarar en l’AndroidManifest. L’atribut “android:name=” 

és on s’ha d’indicar el nom i el “package” de la classe Application. 

 

Com es mostra en la il·lustració X, també es declaren totes les Activities de l’aplicació. Cal 

destacar que en la declaració s’ha d’indicar quina és la Activity que s’executa per defecte 

quan l’usuari executi l’aplicació. En aquest projecte és l’Activity anomenada InitActivity. 
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Figura 16: Declaració Activities
     

 

3.2- Parse  

En aquest projecte s’emmagatzemen diferents dades al núvol, com per exemple les 

fotografies realitzades, els comentaris fets a una fotografia concreta, etc. Per tant, és 

important tenir les dades emmagatzemades en un servidor que sigui fiable i ràpid a l’hora de 

penjar i descarregar dades. 

Per això és va decidir utilitzar la plataforma Parse
    

, que consta d’un SDK nadiu i específic 

per Android.  
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Figura 17: Pàgina web de Parse 

 

A més a més, permet ser utilitzat de forma gratuïta amb les següents condicions: 

 un màxim de 30 peticions per segon. 

 20 GB de memòria per emmagatzema fitxers. 

 20 GB de memòria per la base de dades. 

 una execució a la vegada en segon pla en el servidor. 

 

A continuació s’exposa en detall com s’ha utilitzat aquest framework en el projecte. 

 

3.2.1- Instal·lació i inicialització del SDK per desenvolupar 

El primer pas consisteix en registrar-se a la web i crear un compte nou. 

Un cop ja és té el compte, s’ha de descarregar el SDK específic per Android.  

En aquest projecte s’ha utilitzat la versió 1.5.1. 

Un cop descarregat el SDK, s’ha d’importar en el projecte desitjat. 

Cal fer constar que a la web està molt ben documentat tot pas a pas. 

 

Un cop s’ha importat la llibreria, s’ha d’inicialitzar en el projecte mitjançant dues claus, que 

proveeix la plataforma. 
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La figura 18 mostra la línia de codi amb la qual s’inicialitza a dins el projecte. Les dues parts 

borroses consisteixen en les dues claus generades per aquest projecte. 

 

 

Figura 18: inicialització Parse 

 

3.2.2- Core: la base de dades 

Parse, a través de la seva pàgina web, ens permet accedir a la base de dades d’una forma 

visual i molt entenedora. 

 

 

Figura 19: Parse Core
    

] 

 

En la Figura 19, a la part esquerra a sota de “Data”, hi ha les diferents taules que formen la 

base de dades. El número del costat consisteix en el nombre de files que té cada taula. 

En el centre de la pantalla es pot veure que es mostra el contingut de la taula seleccionada i 

permet la visualització del nom del camp, el tipus que és i les dades que hi ha. 

 

3.2.3- Utilització a dins el projecte 

En aquest bloc es detalla el funcionament de la llibreria, explicant les classes més importants 

i posant un exemple de com emmagatzemar dades al núvol i recuperar-les. 

 



                                                                                                             PhotoCloud: Aplicació Android per compartir fotografies 

Página | 28  

 

3.2.3.1- Classes utilitzades del framework Parse 

Les classes de la llibreria Parse utilitzades durant el projecte són: 

 

3.2.3.1.1- ParseObject 

La classe ParseObject
    

 permet definir i crear un objecte que és vol emmagatzemar o 

descarregar de la base de dades (excepte ParseUser, que és comentarà més endavant).  

 

Per exemple, en aquest projecte hi ha l'objecte Comment, que permet emmagatzemar un 

comentari de text realitzat per un usuari per una foto concreta. 

Aquest objecte té els següents atributs: 

 objectId: identificador únic i generat automàticament pel framework. 

 createdAt: data de creació de l'objecte a la base de dades. 

 updateAt: última data de modificació de l'objecte a la base de dades. 

 idUser: identificador'de l'usuari que ha fet el comentari. 

 idPhoto: identificador de la foto al qual fa referència el comentari. 

 text: comentari. 

 

En la figura 20 es crea un objecte de la classe Comment, que està definit a la base de dades 

i s’afageixen les dades en els seus atributs. 

Finalment s'utilitza el mètode "save", que ho guarda automàticament a la base de dades. 

 

 

Figura 20: Creació d’un objecte Comment 

 

3.2.3.1.2- ParseQuery 

La classe ParseQuery
    

 permet accedir a la base de dades per descarregar el contingut 

d’aquesta, mitjançant consultes. 

Les consultes es poden executar de dues formes: la primera, esperar que és faci la consulta 

i retorni les dades, però en aquest cas, no es podrà interactuar amb la interfície, ja que 

s’executa en el fil principal. La segona, es llança un nou fil que l’executi i quan tingui el 

resultat faci un callback. 
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En aquest projecte sempre és llança un fil nou per executar les consultes, permetent a 

l’usuari poder seguir interactuant amb l’interfície de l’aplicació. 

 

 

Figura 21: Descarregar objecte Comment 

 

En la figura 21 es pot veure com es descarreguen tots els comentaris de la foto que té com a 

identificador el contingut de la variable idPhoto. 

 

3.2.3.1.3- ParseUser 

ParseUser
    

 és una classe que hereta de ParseObject, que consta d’uns mètodes propis 

definits pel framework, que permeten vincular l’usuari de l’aplicació amb el seu  compte de 

Facebook o Twitter, iniciar sessió comprovant si la contrasenya es correcta, etc. 

 

3.2.3.1.4- ParseFacebookUtils i ParseTwitterUtils 

Aquestes dues classes permeten vincular un ParseUser amb el seu compte de Facebook o 

Twitteri i així faciliten la tasca d’integrar aquestes dues xarxes socials al projecte. 

 

Per utilitzar ParseFacebookUtils
    

, s’ha d’integrar el FacebookSDK explicat en el punt 3.3). 

Aquesta classe ajuda molt a la integració de Facebook a l’aplicació, ja que a través de la 

funció “login” busca en el telèfon intel·ligent si hi ha l’aplicació de Facebook instal·lada i 

retorna: 

 Null: si l’usuari no té compte de Facebook o cancel·la l’iniciar sessió. 

 Un ParseUser nou: crea un nou usuari en el sistema i vincula aquest ParseUser, amb       

la corresponent compte de Facebook. 

 Un ParseUser ja existent: Aquest cas es dóna, quan s’inicia l’aplicació i ja hi ha un 

usuari que ha iniciat sessió mitjançant Facebook. Retorna el ParseUser existent 

vinculat en aquell compte de Facebook. 
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En el cas de ParseTwitterUtils
    

 és exactament el mateix però en lloc d’utilitzar un SDK 

nadiu per Android utilitza una API REST (Representational State Transfer). La funció “logln”, 

retorna els mateixos paràmetres. 

 

3.3- FacebookSDK 

Aquest projecte permet iniciar sessió de forma automàtica mitjançant Facebook i importar la 

fotografia de perfil de l’usuari.  

Cal destacar que, perquè funcioni, l’usuari ha de tenir un compte de Facebook i l’aplicació 

del Facebook ha d’està instal·lada en el telèfon intel·ligent. 

 

Per poder dur a terme les tasques mencionades s’ha utilitzat FacebookSDK, que és un 

framework nadiu per Android que permet integrar Facebook a l’aplicació. 

 

Per poder-lo utilitzar, primer de tot s’ha de registrar l’aplicació a la pàgina de Facebook 

Developers
    

. 

Un cop registrada, permet descarregar el framework i importar-lo al projecte. 

Facebook genera dues claus que s’han d’introduir a l’aplicació mitjançant una línia de codi 

per inicialitzar el framework. 

 

Un cop inicialitzat, ja es pot utilitzar el framework mitjançant la classe ParseFacebookUtils 

explicada en el punt 3.2.3.1.3 - ParseFacebookUtils i ParseTwitterUtils. 

 

3.4- API Twitter 

Aquest projecte permet iniciar sessió de forma automàtica mitjançant Twitter i importar la 

fotografia de perfil de l’usuari.  

Twitter no té un SDK nadiu per Android, sinó que s’ha d’utilitzar una API REST 

(Representational State Transfer) 
    

. 

 

Per poder utilitzar aquesta API s’ha de registrar l’aplicació a Twitter Developers
    

, on 

donen dues claus que s’han d’introduir a l’aplicació per inicialitzar l’ús d’aquesta API. 
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Un cop inicialitzat, a través de la classe ParseTwitterUtils (explicada en el punt 3.2.3.1.3- 

ParseFacebookUtils i ParseTwitterUtils), ja és pot iniciar sessió de forma automàtica. 

 

Per importar la foto de perfil, sí que s’ha utilitzat únicament la API REST de Twitter, ja que 

mitjançant la classe ParseTwitterUtils no és possible. 

 

3.5- Universal Image Loader 

En la majoria de pantalles de l’aplicació és mostren fotografies, la majoria descarregades de 

la base de dades del servidor. Per això es va decidir utilitzar una llibreria externa per facilitar 

aquesta necessitat, ja que les fotografies són la base de l’aplicació i s’han de mostrar amb 

bona qualitat i fent esperar el mínim possible a l’usuari. 

 

És per això, que és va escollir Universal Image Loader, una llibreria de codi obert, amb 

llicència Apache i nadiua per Android. 

Aquesta llibreria facilita la tasca de descarregar les fotografies de la base de dades i mostrar-

les a través de l’aplicació. 

 

En aquest projecte, s’utilitza aquesta llibreria per: 

 mostrar les fotografies de perfil dels usuaris. 

 mostrar les fotografies en pantalla completa. 

 mostrar les fotografies en format Gridview. 

 mostrar les fotografies en format Listview. 

 

A continuació es detalla com utilitzar aquesta llibreria amb un petit exemple. 

 

Primer de tot, s’ha de descarregar la llibreria de la seva pàgina de GitHub
    

 i s’ha 

d’importar a dins el projecte i inicialitzar-la amb les configuracions desitjades. 

 

En la figura 22 és mostra el codi de com mostrar una fotografia mitjançant la funció 

“displayImage”, la qual permet mostrar la fotografia a dins un ImageView
    

. El primer 

paràmetre anomenat “photo.getPhoto()”, consisteix en la classe Photo del model, que conte 

la URL de la fotografia a descarregar.  

El següent paràmetre consisteix en l’ImageView al qual és vol mostrar la fotografia.  
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El següent paràmetre anomenat “options” serveix per definir la configuració amb la qual es 

mostrarà la fotografia. 

L’últim paràmetre serveix per executar un Listener, que pot executar tres funcions: 

 onLoadingStarted: funció que s’executa quant s’ha començat a descarregar la 

fotografia. 

 onLoadingFailed: funció que s’executa, si hi ha hagut un error al descarregar la 

fotografia. 

 onLoadingComplete: funció que s’executa quant la fotografia s’ha descarregat de 

forma correcte. 

 

 

Figura 22: Exemple mostrar foto 

 

Aquestes funcions són molt útils, ja que un cop l’aplicació ha començat a descarregar una 

fotografia, el que és fa és mostrar una barra de progrés, per transmetre a l’usuari que s’està 

baixant la fotografia. Si la fotografia és baixa de forma correcta, es treu la barra de progrés i 

és mostra. S’hi ha hagut un error, és mostra una imatge per defecte de l’aplicació. 
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4- Disseny 

 

4.1- Anàlisis de requeriments i funcionalitats 

En el la fase de disseny del projecte és van analitzar els requeriments que havia de 

complir i les funcionalitats que s’havien d’implementar. Durant el procés de desenvolupament 

s’han anat afegint funcionalitats i requeriments al projecte. 

 

El requisit principal del projecte consisteix en desenvolupar una xarxa social que permeti 

compartir fotografies entre grups d’usuaris de forma privada. 

 

4.2-Requisits funcionals 

S’han separat en dos blocs els requisits funcionals, un més aviat de caire general, on es 

mostren els dos tipus d’usuaris generals en el sistema, com són l’usuari registrat, i l’usuari no 

registrat.  

L’altre bloc consisteix en la gestió d’àlbums, on hi ha dos tipus d’usuaris, l’usuari membre i 

l’usuari administrador. 

 

4.2.1-Casos d’ús generals 

Com ja s’ha comentat, en aquesta part s’han separat en dos grups d’usuaris per definir les 

funcionalitats: 

 Usuari no registrat: Usuari no identificat dins l’aplicació. 

 Usuari registrat: Usuari identificat dins l’aplicació. 

 

 

4.2.1.1- Casos d’ús per l’usuari no registrat 

Un usuari no registrat pot registrar-se de forma automàtica a través del seu compte de 

Facebook o Twitter. Si no disposa d’un compte o no vol registrar-se a través d’aquest 

mètode, pot fer-ho de forma manual. 

 

A continuació, es detalla el diagrama de cas d’ús per a l’usuari no registrat. 
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Figura 23: Diagrama casos d’us usuari anònim 

 

4.2.1.2- Casos d’ús per l’usuari registrat 

Les tasques de l’usuari registrat són molt diverses, des de penjar una foto dins un àlbum a 

canviar la foto de perfil. A continuació es descriuen les tasques més bàsiques d’aquest 

usuari. 

 

Les tasques més bàsiques són: 

 Crear àlbum 

 Penjar foto 

 Posar “like” 

 Comentar foto 

 Abandonar àlbum 

 Borrar àlbum 

 Agregar amic 

 

Les altres tasques donen un potencial més elevat a l’aplicació i permeten que l’usuari pugui 

realitzar més accions per interactuar amb l’aplicació. 

 

A continuació es detalla el diagrama de cas d’us per l’usuari registrat. 
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Figura 24: Diagrama casos d’us usuari registrat 

 

4.2.2-Casos d’ús per la gestió d’àlbums 

Un dels grans potencials d’aquesta aplicació és la seva gestió d’àlbums, per això s’ha cregut 

importar, detallar-la mitjançant el diagrama de casos d’ús. 

 

Per fer el diagrama de casos d’ús s’han separat en dos grups, segons el seu nivell de 

privilegis:  

 Usuari administrador: és l’usuari que ha creat l’àlbum. 

 Usuari membre: és un usuari que forma part de l’àlbum. 

  

A continuació es detalla el diagrama de cas d’us per la gestió d’àlbums. 
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Figura 25: Diagrama casos d’us gestió àlbums 

 

Com és pot veure en el diagrama, la gran diferència entre l’usuari membre i l’usuari 

administrador, bàsicament, consisteix en tres funcionalitats: 

 Esborrar àlbum. 

 Afegir membre. 

 Esborrar membre. 

 

En canvi, l’usuari membre pot abandonar un àlbum però el contingut de l’àlbum no serà 

esborrat (incloent les fotos les qual n’és propietari). 

 

Cal tenir en compte que tant l’usuari administrador com l’usuari membre, només poden 

esborrar fotos de les quals són propietaris, és a dir, les fotos que han penjat ells. 

 

 

4.3- Diagrama de classes del projecte    

En aquest capítol s'explica i es detalla com està desenvolupada l'aplicació mitjançant el 

diagrama de classes. 

 

Aquest projecte està desenvolupat mitjançant l'arquitectura de software model-vista-

controlador (MVC) 
    

 que consisteix a separar les dades del model i la lògica de l'aplicació 

de l'interfície d'usuari. 

A continuació es detalla cada una de les tres parts. 

 

4.3.1- Model 

Aquesta part és l'encarregada de tractar les dades que és mostraran a tota l'aplicació i amb 

les quals els usuaris interaccionaran. 
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Les classes que s'han implementat en el model són les següents:  

 Album  

 Comment  

 CurrentAlbum  

 CurrentUser  

 ParseFunctions  

 Photo  

 User 

 

4.3.1.1- Album 

Aquesta classe consisteix en la definició d'un àlbum a dins el context de l'aplicació. 

En aquest context, un àlbum és definit amb els següents atributs: l'identificador únic de 

l'àlbum, una foto de portada, el títol de l'àlbum, una llista dels membres que en formen part, 

l'identificador de l'usuari administrador, quan ha estat creat, el número de fotos que té i, per 

últim, el nombre de membres. 

 

Cal destacar que aquesta classe implementa la interfície Parcelable
    

, que permet passar 

instàncies d'objectes definits pel desenvolupador, entre “Activities” i “Fragments”. Això és 

molt útil per evitar una baixada massiva i innecessària de dades i malbaratar recursos. 

 

4.3.1.2- Comment 

En aquesta classe del model es defineix un comentari com un text que ha escrit un usuari 

dirigit a una foto concreta. Per tant, és pot veure com els atributs de la classe són: un 

identificador únic, l'identificador de l'usuari el qual ha escrit la foto, l'identificador de la foto a 

la qual va dirigida el comentari i per últim, el comentari. 

 

4.3.1.3- CurrentAlbum 

La classe “CurrentAlbum” consisteix en l'àlbum al qual es penjaran les fotografies de forma 

automàtica. 

Els seus atributs són els següents: identificador de l'àlbum, fotografia de portada i títol de 

l'àlbum. 
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4.3.1.4- CurrentUser 

Aquesta classe permet emmagatzemar les dades de l'usuari que ha iniciat sessió a 

l'aplicació. Aquesta classe va ser implementada per no fer tantes peticions al servidor i poder 

anar més ràpid en obtenir les dades més bàsiques de l'usuari, com pot ser el nom d'usuari, 

el nombre d'àlbums als quals pertany, entre d’altres. 

Els atributs definits per aquesta classe són: l'identificador de l'usuari, el nom d'usuari, la url 

de la fotografia de perfil, l'àlbum al qual l'usuari ha escollit perquè s'hi pengin les fotos de 

forma automàtica, el nombre de seguidors, el nombre de seguits, el nombre de fotos 

penjades, el nombre d'àlbums dels quals l'usuari forma part, una llista d'identificadors de 

fotografies de les quals l'usuari ha posat ‘m'agrada’, la llista d'identificadors dels àlbums de 

l'usuari, els identificadors dels usuaris seguits i seguint. 

 

Cal destacar que en el controlador hi ha una instància d'aquesta classe per poder accedir a 

les dades des de qualsevol lloc de l'aplicació. 

 

4.3.1.5- ParseFunctions 

Aquesta classe és una de les més extenses de tota l'aplicació, ja que és l'encarregada 

d'accedir a la base de dades i, en funció del resultat de les consultes realitzades, crea un 

objecte definit en el model i l'omple amb les dades corresponents. 

Aquesta classe no consta de cap atribut sinó que està format per un conjunt de funcions, que 

cadascuna retorna un objecte d'un dels tipus que s'han definit en el model. 

 

En el controlador hi ha instanciat un objecte d'aquesta classe, permeten així que el 

controlador pugui accedir al model per transmetre les dades a la vista. 

 

4.3.1.6- Photo 

Aquesta classe defineix una fotografia en el context de l'aplicació. Els atributs d'aquesta 

classe són: l'identificador de la foto, el títol de la foto, la url de la foto, la data de quan es va 

crear la foto, l'identificador de l'àlbum al qual pertany, l'usuari propietari i, per últim, el nombre 

de "m'agrada" i comentaris. 

Aquesta classe també implementa la interfície Parcelable, per permetre passar l'objecte 

“Photo” a través d'”Activities” i Fragments. Un exemple de quan passa això, és quan l'usuari 

està visualitzant un àlbum i clica a sobre la fotografia. Internament el que fà l'aplicació és 

obrir una nova “Activity”, passant-li com a dada l'objecte “Photo”, permetent així únicament 
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descarregar la fotografia però no les dades d'aquesta, ja que estan emmagatzemades a dins 

l'objecte. 

 

4.3.1.7- User 

Aquesta classe defineix un usuari en el context de l'aplicació però no inclou l'usuari que ha 

iniciat sessió (ja definit en el punt 3.3.1.4- CurrentUser) sinó els usuaris amb els quals pot 

interactuar l'usuari que ha iniciat sessió. 

Els atributs d'aquesta classe són: l'identificador de l'usuari, el nom d'usuari, la url de la foto 

de perfil, el nombre d'usuaris que l'usuari segueix i el segueixen, el nombre de fotografies 

penjades i el nombre d'àlbums que en forma part. 

 

4.3.1.8- Diagrama de classes del model 

En aquest bloc és detalla el diagrama de classes corresponent al model. 

 

 

Figura 26: Diagrama de classes del model part 1 
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4.3.2- Vista 

En aquest capítol és detalla tota la vista de l'aplicació. Aquest punt és molt important, ja que 

és l'usuari el qui ha d'interactuar amb la interfície, per tant, ha de ser clara, concisa i molt 

entenedora. 

En tota l'aplicació hi ha moltes vistes, per tant, s'ha decidit estructura l'explicació d'aquesta 

part en dos grans blocs, segons l'ordre d'aparició de les vistes:  

 Inici de l'aplicació: en aquest primer bloc es detallen les vistes des que l'usuari clica la 

icona de l'aplicació perquè s'executi fins a la pantalla principal.  

 Pantalla principal: En aquest punt es detalla tota la pantalla principal i les interaccions 

amb aquesta. Hi haurà un subapartat per a cada element del menú. 

 

4.3.2.1- Inici de l'aplicació 

Quan l’usuari clica la icona de l’aplicació, s’executa una Activity, la qual s’anomena 

InitActivity. 

 

Aquesta Activity, és l’encarregada de comprovar si hi ha un usuari que té la sessió iniciada. 

Si l’aplicació detecta que hi ha un usuari, que té una sessió iniciada, de forma automàtica, 

inicia sessió, i mostra la pantalla principal de l’aplicació, anomenada MainActivity. 

En cas contrari, mostra la pantalla per inicia sessió, anomenada LoginActivity. 

 

El següent diagrama mostra el funcionament de forma resumida: 

 

 

Figura 27: Diagrama de flux inici aplicació 
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A la pantalla LoginActivity permet escollir la forma d’iniciar sessió o registrar-se, d’una 

forma automàtica mitjançant Facebook o Twitter (és necessari tenir un compte de Facebook 

o Twitter) o de forma manual com és el registre tradicional, és a dir, s’introdueix nom d’usuari 

i contrasenya per iniciar sessió. 

 

 

Figura 28: Pantalla de login de l’aplicació 

 

Si l’usuari es registra a través de Facebook o Twitter, haurà d’introduir un nom d’usuari no 

existent a l’aplicació, ja que és el valor pel qual els altres usuaris el podran buscar a 

l’aplicació. 

Això és porta a terme a la pantalla InputUsername. 

 

A continuació es mostra un diagrama de flux, de l’inici de sessió a través de Facebook. 

L’inici de sessió a través de Facebook i Twitter és el mateix, per això es mostra només 

l’exemple de Facebook. 
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Figura 29: Diagrama de flux inici sessió Facebook 

 

Una altra opció que té l’usuari per iniciar sessió consisteix en haver-se registrat a l’aplicació 

de forma manual, és a dir, sense utilitzar el compte de Facebook o Twitter i entrar el nom 

d’usuari i contrasenya. 

 

A continuació és mostra un diagrama de flux, per detallar l’inici de sessió a l’aplicació de 

forma manual. 
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Figura 30: Diagrama de flux del registre manual 

 

En cas contrari, si l’usuari vol registrar-se de forma convencional, s’executarà la pantalla 

SignUpActivity, on l’usuari haurà d’introduir el nom d’usuari no existent en el sistema i la 

contrasenya. 

 

A continuació és mostra un diagrama de flux, per detallar el registrar-se a l’aplicació. 
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Figura 31: Diagrama de flux del registre manual 

 

Cal destacar que l’usuari, iniciï sessió o és registri de la forma que sigui, la plataforma manté 

iniciada la sessió de forma automàtica, a no ser que es tanqui la sessió de forma manual per 

part de l’usuari. 
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4.3.2.2- Pantalla Principal 

Un cop l’usuari ha iniciat sessió, l’aplicació executa la pantalla principal. 

Aquesta part permet a l’usuari moure’s de forma senzilla per les diferents pestanyes de 

l’aplicació. 

 

 

Figura 32: Pantalla inicial de l’aplicació 

 

Les pestanyes són: 

 Àlbums: mostra els àlbums dels quals forma part l’usuari 

 Notícies: mostra les últimes fotos que s’han penjat als àlbums que forma part l’usuari 

 Fer foto: permet fer una foto mitjançant la càmera del dispositiu i penjar-la 

 Amics: aquesta part, permet visualitzar els “Followers” i “Following” i també consta  

d’un recomanador d’amics i cerca d’usuaris. 

 Perfil: el perfil de l’usuari que ha iniciat sessió. 

   

La pantalla principal s’anomena MainActivity i hereta de FragmentActivity d’Android. 

Aquesta herència és deguda a que en aquesta pantalla s’hi executaran dos Fragments, un 

d’estàtic i un de dinàmic. 

El Fragment dinàmic serà el que contindrà el contingut de 4 de les 5 pestanyes mencionades 

anteriorment (àlbums, notícies, amics i perfil). 

La pestanya que queda, la de “fer foto”, s’exposarà més endavant, ja que no és un 

Fragment. 
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El Fragment estàtic consistirà en el menú inferior de l’aplicació, que permet, de forma 

còmoda i senzilla, navegar per l’aplicació. 

 

 

Figura 33: Diagrama disseny pantalla principal 

 

A continuació és detallarà cada pestanya de forma individual, seguint l’ordre de esquerra a 

dreta, exceptuant la pestanya fer foto (la central), que és definirà de forma individual en el 

següent bloc. 

 

4.3.2.2.1-Àlbums 

La primera pestanya, anomenada Àlbums, permet visualitzar tots els àlbums als quals 

l’usuari forma part, i també permet crear un àlbum nou. 

Aquesta pantalla, anomenada FragmentAlbums, hereta de Fragment, ja que es vol mostrar 

els diferents àlbums de l’usuari i a la vegada a la part baixa de l’aplicació es vol mostrar el 

menú per poder navegar a través de l’aplicació. 
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Figura 34: Pantalla àlbums 

 

Llista dels àlbums  

En aquesta part de la pantalla d’àlbums es mostra en una llista dels àlbums als quals l’usuari 

forma part, tant si és ell l’administrador, com si és un usuari membre de l’àlbum. 

Un cop la vista del Fragment s’ha creat (quan ha acabat d’executar el mètode 

onCreateView), es baixa la informació del servidor, és a dir, és descarreguen els àlbums de 

l’usuari. 

Cal destacar que els àlbums és descarreguen a un fil a part, permeten a l’usuari poder 

interactuar amb l’aplicació mentre les dades és descarreguen. 

 

Un cop les dades estan baixades, es passen a l’”adapter” per crear la llista i visualitzar-la. 

 

Aquesta visualització està desenvolupada mitjançant un Listview i un “adapter” 

(BaseAdapter). 

El Listview, en Android, serveix per mostrar una llista d’elements de forma vertical, i a través 

de l’“adapter”, en aquest cas he utilitzat BaseAdapter, permet definir el disseny de cada fila 

de la llista. 

 

Per tant, la visualització dels àlbums està formada per: 

 FragmentAlbums.java: classe Java, que hereta de Fragment, al qual a dins conté el 

Listview.  

 fragment_albums.xml: fitxer xml, que conté el disseny del Fragment.  
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 ListViewAlbumsAdapter.java: classe Java, que hereta de BaseAdapter. Aquesta 

classe serveix per definir el disseny d’un ítem de la llista i és l’encarregat de  crear 

de forma dinàmica cada ítem en funció de si és mostra o no per pantalla i omplir les 

files amb les dades del model. 

 

A continuació, es detalla l’explicació a través del diagrama de classes. 

 

 

Figura 35: Diagrama de classes per visualitzar àlbums 

 

Crear un nou àlbum 

L'aplicació permet que l'usuari pugui crear àlbums nous, a través de la icona que hi ha a la 

barra superior de la pantalla. 

 

Un cop l’usuari clica la icona, s’obre una nova Activity, anomenada 

InputAlbumTitleActivity, que com el seu nom indica serveix per introduir el nom de l’àlbum. 

El nom de l’àlbum no ha de ser únic. 
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Un cop l’usuari ha introduït el nom de l’àlbum, s’executa un FragmentActivity, anomenat 

InputAlbumMembersActivity, que permet a l’usuari afegir membres a l'àlbum. Els membres 

que pot afegir l’usuari són els usuaris dels qual és amic (Following). 

Aquesta part de gestió d’amics s’explicarà de forma detallada més endavant. 

 

La figura 36 resumeix el funcionament de l'aplicació d'aquesta part. 

 

 

Figura 36: Diagrama de flux de nou àlbum 

 

Aquesta pantalla s’ha definit com a FragmentActivity, ja que hi ha dos Fragments per 

interactuar. 

 

El disseny és el següent: 
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Figura 37: Disseny InputMembersActivity 

 

Els dos Fragments que el formen són:  

 FragmentNewAlbum: consisteix en la llista de membres que formen part de l’àlbum. 

Inicialment buida. 

 FragmentAddUsersNewAlbum: permet afegir membres a l’àlbum de forma senzilla i 

ràpida. 
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                       Figura 38: pantalla nou album                                    Figura 39: Pantalla agregar membres a l’àlbum 

 

 

                                        

                Figura 40: Pantalla seleccionar membres                                      Figura 41:  Pantalla dels membres afegits 

 

En figura 42 s'exposa el diagrama de classes corresponent a aquesta part. 
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Figura 42: Diagrama de classe per nou àlbum 

 

Visualització dels àlbums 

Quan l’usuari clica sobre l’àlbum que vol visualitzar, s’obre un nou Fragment anomenat 

ListViewPhotosFragment on es mostren les fotos en forma de llista i permet a l’usuari 

posar “m'agrada” a la foto, visualitzar i escriure comentaris. 

 

La visualització dels àlbums permet dos tipus de visualització: en format llista vertical i en 

format grid (vegeu punt Listview-GridView). 

 

Cal destacar que l’aplicació, per defecte, mostra les fotos en format de llista vertical. 

 

Visualitzar l’àlbum en format de llista vertical 

En aquesta pantalla l’usuari pot visualitzar l’àlbum en format de llista vertical, és a dir, les 

fotos una a sobre l’altra, de manera que la foto de la part superior de la llista és l’última foto 

que s’ha penjat a l’àlbum. 

 

El disseny de cada fila del Listview consta de: 

 foto de perfil de l’usuari propietari de la foto 

 nom de l’usuari propietari  

 títol de la foto  

 temps que fa que la foto ha sigut penjada  

 la fotografia 

 botó “m'agrada”  

 botó de comentaris 
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El Fragment que correspon a aquesta pantalla s’anomena ListViewPhotosFragment.java, 

que consta d’un Listview i el seu adapter, anomenat AdapterListViewShowPhotos.java, 

que és l’encarregat de crear cada vista de la llista, segons les dades del model. 

 

Per defecte, l’àlbum es mostra en aquest format, però mitjançant la barra superior de la 

pantalla, permet canvia a format “grid”. 

 

 

Figura 43: Pantalla visualització àlbums en format de llista vertical 

 

Visualitzar l’àlbum en format grid 

En aquesta pantalla, l’usuari pot visualitzar l’àlbum, en format grid, és a dir, tres fotos per fila, 

en format més petit que l’anterior, que van d’esquerra a dreta i de dalt a baix. 

 

El Fragment que correspon a aquesta pantalla, s’anomena 

FragmentShowPhotosGrid.java, que consta d’un “Gridview” i el seu adapter, anomenat 

GridViewAdapterForShowPhotos.java, que és l’encarregat de crear cada element del 

“gridview”, que en aquest cas és simplement la fotografia. 
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Figura 44: Pantalla visualització àlbums en format grid 

 

En la figura 45 es detalla el diagrama de classes d'aquesta part. 

 

Figura 45: Diagrama de classes visualització àlbums 
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Opcions de la barra superior 

La barra superior de la pantalla, consta de tres opcions: 

 

 

Figura 46: Menú de la barra superior complet 

 

Les opcions, d’esquerra a dreta són: 

 visualitzar les fotos en forma de Grid  

 visualitzar les fotos en forma de llista  

 menú  desplegable que ofereix dues opcions:  

 àlbum settings, que permet accedir a les opcions de l’àlbum  

 importar una foto de la galeria a l’àlbum 

 

Visualitzar les fotos a pantalla completa 

L’aplicació permet, en qualsevol dels dos formats de visualització de les fotos de l’àlbum, 

visualitzar-les a pantalla completa. 

 

Sí l’usuari clica sobre la foto, s'obre una nova “Activity” anomenada 

ShowPhotoActivity.java. 

 

Aquesta pantalla s’ha decidit fer mitjançant una “Activity”, ja que és necessita tota la pantalla 

i no té sentit mostrar el menú de la part inferior. 

 

Aquesta “Activity” consta d’un “ViewPager”, que consisteix en un objecte de l’API d’Android, 

que es basa en una llista horitzontal, on mitjançant el desplaçament amb el dit, de dreta a 
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esquerra o d’esquerra a dreta, permet anar visualitzant els diferents elements de la llista. El 

seu funcionament està detallat al punt 3.1.2.7- ViewPager i PagerAdapter. 

 

El ViewPager, com el Gridview i ListView, necessita un “adapter”, en aquest cas anomenat 

FullScreenImageAdapter.java, que hereta de PagerAdapter. 

En aquest adapter es rep la llista de les fotos i es crea el ViewPager, per odre cronològic, 

però se situa sobre la foto la qual l’usuari ha clicat: I a partir d’aquesta, permet desplaçar-se 

d’esquerra a dreta. 

 

Cada vista de llista, conté:  

 barra  superior, que mostra la foto de perfil de l’usuari, el nom  d’usuari i el títol de 

la foto i una icona d’una paperera per esborrar la foto.  

 la fotografia. 

 botó “like”.  

 botó “comment”. 

 

                                          

Figura 47: Pantalla completa per visualitzar una fotografia                     Figura 48: Pantalla mentre és canvia la fotografia  

 

Si l’usuari clica a qualsevol lloc de la pantalla, la barra superior i els dos botons de la part 

inferior desapareixen. I si es torna a clica a la pantalla tornen a aparèixer. 
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Figura 49: Pantalla completa 

 

Aquesta pantalla permet, de forma fàcil i ràpida, poder esborrar les fotos que es vuiguin. 

Cal tenir en compte que cada usuari només pot esborrar les fotografies de les quals en sigui 

propietari. 

 

                                                              

     Figura 50: Pantalla esborrar fotografia de l’usuari                  Figura 51: Pantalla esborrar fotografia que no és de l’usuari 

 

A continuació, s'exposa el diagrama de classes corresponent a aquesta part: 
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Figura 52: Diagrama de classes pantalla completa 

 

Configuració de l'àlbum 

Aquesta part, permet a l'usuari accedir a la pantalla d'ajustaments de l'àlbum. 

Aquesta part està desenvolupada mitjançant una “Activity” anomenada 

AlbumSettingsActivity.java, que en funció de si l’usuari és l’administrador o no, té una vista 

o una altra. 

Tant l’usuari administrador com l’usuari membre poden canviar el títol de l’àlbum. Si l’usuari 

clica a la icona del llapis del costat del títol, s’obre una nova Activity anomenada 

SetAlbumTitleActivity.java, la qual permet a l’usuari canviar el títol de l’àlbum. 

 

Usuari administrador 

Si l’usuari és l’administrador la vista és la següent: 

 fotografia de portada de l’àlbum  

 nom de l’àlbum  

 botó per editar el nom de l’àlbum  

 data de creació  

 usuari  administrador  

 una llista de tots els membres, amb un botó que si es clica esborra el  membre  

 un botó per afegir membres  

 un botó per esborrar l’àlbum 

 



                                                                                                             PhotoCloud: Aplicació Android per compartir fotografies 

Página | 59  

 

Permet esborrar membres de l’àlbum, clicant a la creu del costat del nom de l’usuari a la 

llista de membres. Un cop es clica, apareix un “Dialog” de confirmació de l’eliminació d’aquell 

usuari. 

Al final de la llista de membres hi ha un botó per afegir membres. El funcionament és el 

mateix que l’explicat anteriorment en la creació d’un nou àlbum. 

Al final de tot hi ha un botó de color vermell, que si l’usuari el clica, s’esborra l’àlbum sencer. 

 

                                      

Figura 53: Pantalla àlbum vista administrador 

 

Usuari membre: 

Si l’usuari és un membre de l'àlbum, la vista és la següent: 

 fotografia de portada de l’àlbum  

 nom de l’àlbum  

 botó per editar el nom de l’àlbum  

 data de creació  

 usuari  administrador  

 una llista de tots els membres  

 un botó per abandonar l’àlbum 

 

Els únics privilegis que té l’usuari membre són dos: el de poder canviar el nom de l’àlbum i 

abandonar l’àlbum en qualsevol moment. 

Cal especificar que si l’usuari abandona l’àlbum, aquest serà esborrat de la llista de 

membres de l’àlbum però les seves fotografies es mantindran.                                                                 
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             Figura 54: Pantalla àlbum usuari membre                                           Figura 55: Pantalla canviar nom de l’àlbum 

 

A continuació s'exposa el diagrama de classes corresponent a aquesta part. 

 

 

Figura 56: Diagrama de classes pantalla completa 

 

Importar imatge de la galeria 

Una característica molt important de l’aplicació és que no només es poden pujar fotos a 

l’àlbum fetes directament des de la càmera de l’aplicació sinó que permet importar 

fotografies de la galeria d'imatges del telèfon. Així es poden pujar fotografies retocades amb 

filtres, fotografies que li han arribat a l’usuari, etc. Aquesta part està desenvolupada 

mitjançant un “Intent” específic que permet accedir a la galeria. 
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Un cop l’usuari selecciona la foto que desitja pujar, s’executa una nova “Activity” anomenada 

UploadPhotoActivity.java, on es visualitza la foto seleccionada i permet posar un títol a la 

foto. 

A la part baixa hi ha dos botons, un per descartar la foto i l’altre per acceptar. 

Sí l’usuari clica el botó de descartar, tornar a la pantalla de l’àlbum i la fotografia no es puja. 

En cas contrari, si l’usuari clica el botó d’acceptar, la foto es penja automàticament a l’àlbum 

i l’usuari és redirigit a l’àlbum on ja pot veure la nova foto penjada. 

 

                                      

      Figura 57: Pantalla per seleccionar fotografia a penjar                   Figura 58: Pantalla per confirmar pujar fotografia 

 

Comentaris 

A totes les pantalles on és visualitzen les fotografies a dins un àlbum, a la part inferior de la 

pantalla, hi ha un boto per poder veure els comentaris que han fet els usuaris per aquella 

fotografia. Quant l'usuari clica el botó, s’executa una nova Activity anomenada 

CommentsActivity.java, que consta d’un Listview, que permet visualitzar tots els 

comentaris i escriure’n un de nou. 
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Figura 59: Pantalla per confirmar pujar fotografia 

 

4.3.2.2.2- Notícies 

La següent part a comentar consisteix en el segon botó del menú començant per l’esquerra, 

que són les notícies. 

Aquesta part és l’encarregada de mostrar a l’usuari les últimes fotos que els usuaris han 

penjat als àlbums dels quals forma part. 

L'ordre de les notícies és cronològic descendent, és a dir, l’última notícia és la primera que 

es mostra i la més vella és la que es mostra l’última. 

 

Aquesta pantalla permet posar “m'agrada” a la foto, visualitzar els comentaris i escriure un 

comentari nou. 

 

També cal tenir en compte que si l’usuari clica el nom de l’usuari o el nom de l’àlbum, 

l’aplicació el redirigirà al perfil de l’usuari corresponent o a l’àlbum en qüestió. 

 

Una funcionalitat interessant, i que actualment està molt de moda, és la de quan l’usuari es 

troba a l’inici de la llista i fa lliscar el dit cap avall, l’aplicació actualitza la finestra. Aquesta 

funcionalitat s'explicarà en detall més endavant. 
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Figura 60: Pantalla últimes notícies 

 

Visualització de les notícies 

El Fragment per mostrar les notícies és un fitxer que s’anomena FragmentNews.java i conté 

un Listview per mostrar la llista de notícies. 

 

Aquest Fragment implementa dues interfícies: 

 NewsInterface: aquesta interfície, conté dos mètodes, un que serveix per 

redireccionar l’aplicació al perfil de l’usuari que s’ha clicat, i l’altre, per redireccionar a 

l’àlbum que s’ha clicat.  

 SwipeRefreshLayout.OnRefreshListener: aquesta interfície serveix per executar una 

funció quan l’usuari, estant a dalt de tot de la llista, faci lliscar el dit cap avall. 

 

Aquest Listview consta d’un adapter, anomenat ListViewNewsAdapter.java, que és 

l’encarregat de crear cada fila del listview amb les dades del model. 

 

El funcionament d’agafar les dades del model és senzill. Simplement és baixen les fotos de 

forma cronològica i gràcies a la facilitat del Listview només es carreguen les que es mostren 

per pantalla. 

A dins l’”adapter”, s’agafa la data actual i es resta de la data de cada foto. Així permet 

mostrar el temps que fa que la foto s’ha publicat.  

Les unitats de temps per mostrar les notícies són:  

 segons  

 minuts 
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 hores  

 dies 

 

L’adapter també és l’encarregat dels Listeners dels dos botons (“m'agrada” i comentar) de 

cada vista. 

El botó “m'agrada” executa un fil en segon pla, per crear l’objecte “Like” a la base de dades i 

en local, mentre que el botó de comentaris permet visualitzar i escriure comentaris a la foto 

corresponent. 

 

Pantalla completa 

Una característica important d’aquesta pantalla és la de permetre a l’usuari de visualitzar la 

fotografia a pantalla completa. 

 

Quan l’usuari clica sobre la foto, s’executa una nova Activity anomenada 

ShowFullScreenPhotoOfNews.java. 

Aquesta Activity té el mateix disseny i funcionalitats que la pantalla completa de dins un 

àlbum, explicada anteriorment en el punt 2.1.6 - Visualitzar les fotos a pantalla completa. 

 

A continuació s’exposa el corresponent diagrama de classes. 
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Figura 61: Diagrama de classes pantalla completa 

 

Refrescar la llista de notícies 

Per últim, com ja s'ha comentat, s’exposarà de forma més detallada el funcionament de 

l’actualització lliscant el dit avall. 

Quan l’usuari està situat al primer element de la llista a la part superior de la pantalla, si 

arrossega el dit cap avall, s’executa el mètode onRefresh, que es sobreescriu a causa que el 

FragmentNews implementa la interfice SwipeRefreshLayout.OnRefreshListener. 

 

Dins d’aquest mètode s’agafa la data de l’última fotografia, és a dir, la del primer element de 

la llista i es busquen totes les notícies posteriors a aquella data. 

 

A continuació s’exposa el diagrama de flux corresponent al funcionament de com 

s’actualitzen les notícies. 
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Figura 62: Diagrama de classe per nou àlbum 

 

Cal dir que no s’actualitza tota la llista sinó que simplement es busquen les fotografies més 

noves respecte a l’última. Si n’hi ha de noves, s’afegeixen a l’inici de la llista. 

 

En la figura 63 s’exposa el diagrama de classes corresponent a la pestanya de notícies. 
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Figura 63: Diagrama de classe per nou àlbum 

 

4.3.2.2.3- Amics 

Com en qualsevol xarxa social, la gestió d’amics és un tema molt important, ja que en 

aquesta aplicació, per afegir membres a un àlbum, només es poden afegir aquells que siguin 

amics de l’usuari, i per tant, ha de quedar clar qui són els amics de l’usuari, a partir d’ara 

anomenats Following, i els que tenen d’amic a l’usuari, anomenats Followers. 

S’ha decidit utilitzar aquest llenguatge ja que és el que s’útilitza en moltes aplicacions, com 

per exemple Twitter o Instagram. D’aquesta manera, la majoria d’usuaris, ja entén aquest 

llenguatge. 

 

Aquesta part es divideix en 3 blocs: 

 Pantalla principal 

 Recomanador d’amics 

 Cerca d’usuaris 

 

Pantalla principal 

La pantalla principal es pot veure que està distribuïda amb dos Tabs
    

, un que serveix per 

mostrar els followers i l’altre els following. 

 

Aquesta pantalla, juga amb els Tabs, per mostrar dos Fragments diferents. 
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Figura 64: Disseny pantalla principal d’amics 

 

Com es veu a la il·lustració, la pantalla principal està definida per un Fragament, anomenat 

FragmentFriends.java, i dos Fragments secundaris, anomenats 

FragmentFollowersForTab i FragmentFollowingForTab. 

 

En el FragmentFriends hi ha dos Tabs que, depenent del que es clica, es mostra un 

Fragment o un altre. 

 

Explicació detalla de la pestanya Followers 

En aquest Fragment es mostren els usuaris els quals tenen d’amic a l’usuari que ha iniciat 

sessió, és a dir, seguidors de l'usuari actual. 

S’ha decidit utilitzar la paraula en anglès Follower, ja que és molt habitual en altres 

aplicacions i xarxes socials i així l’usuari ja les coneix i decrementa la corba d’aprenentatge 

de l’aplicació. 

 

El fitxer s’anomena FragmentFollowersForTab.java, el qual consta d’un Listview per mostrar 

el followers. 
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Quan s’executa aquest Fragment, inicialment llença un fil en segon pla per descarregar els 

Followers de l’usuari. 

Un cop descarregats, els passa l'adapter, anomenat AdapterForFollowers.java, que és 

l’encarregat de crear la vista de cada element de la llista. 

 

Per a cada “follower” hi ha un botó que indica a l’usuari, si ell també el segueix, que permet 

de forma senzilla agregar o desagregar l’usuari. 

 

 

Figura 65: Pantalla followers 

 

Explicació detallada de la pestanya Following 

En aquest Fragment, es mostren els usuaris els quals l’usuari actual té d’amistat. 

S’ha decidit utilitzar la paraula en anglès Following, ja que és molt habitual en altres 

aplicacions i xarxes socials, i així l’usuari ja les coneix i decrementa la corba d’aprenentatge 

de l’aplicació. 

 

Quan s’executa aquest Fragment, inicialment llença un fil en segon pla per descarregar els 

Following de l’usuari. 

Un cop descarregats, els passa l'adapter anomenat AdapterForFollowing.java, que és 

l’encarregat de crear la vista de cada element de la llista. 

Per a cada Following hi ha un botó que diu que l’usuari l’està seguint però si l’usuari el clica, 

deixarà de seguir-lo però es mostrarà a la llista fins que aquesta no s’actualitzi. 
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                        Figura 66: Pantalla following                                   Figura 67: Pantalla following on deixo de seguir un usuari 

 

Menú desplegable 

Aquest pantalla consta d’un menú a la barra superior que permet que l’aplicació faci una 

recomanació d’usuaris per poder agregar i una cerca d’usuaris a través del seu nom d'usuari. 

 

 

Figura 68: Menu desplegable complet 

 

Recomanació d’amics 

Un cop l’usuari clica la primera opció, recomanar amics, l’aplicació llança un nou Fragment 

anomenat FragmentFindFriends.java. 
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Figura 69: Pantalla recomanació d’amics 

 

Com es pot veure a la figura 69, aquest Fragment consta d’una llista d’usuaris que l’aplicació 

recomana, seguint un algorisme de popularitat, és a dir, recomana com a màxim cinc usuaris 

que són molt populars i que l’usuari no té d’amistat. 

 

Un cop ha fet la recomanació, és pot veure que hi ha un botó que diu “Following All”, que 

permet agregar directament tots els usuaris de la recomanació. També permet fer-ho de 

forma manual, un a un. 

 

 

Figura 70: Pantalla agregar tots els recomanats de cop 
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Cerca d’usuaris 

La segona opció del menú, consisteix en permetre a l’usuari, buscar altres usuaris, en funció 

del nom d’usuari, tant si l’usuari els té agregat com no. 

 

El Fragment encarregat d’aquesta opció s’anomena FragmentSearchPeople.java, que 

consta d’un EditText per introduir el nom de l’usuari. A cada lletra que l’usuari escriu, el 

Listview s’actualitza amb els usuaris que compleixen aquest requeriment. 

 

 

Figura 71: Pantalla cercant un usuari 

 

A la figura 72 es detalla el diagrama de classes de la pantalla principal. 
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Figura 72: Diagrama de classes pantalla principal 

 

En la figura 73 s'exposa el diagrama de classes de la part de les opcions del menú. 

 

 

Figura 73: Diagrama de classes opcions menú 

 

4.3.2.2.4- Perfil 

El perfil d’usuari és la pantalla que permet veure les característiques de l’usuari i configurar 

diferents apartats. 
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En qualsevol pantalla de l’aplicació on es mostra un nom d’usuari, si es clica a sobre, l’usuari 

és redirigit al perfil d’aquest. 

En aquesta part s’exposa el perfil d’usuari de l’aplicació. Realment hi ha tres tipus de perfils:  

 perfil  d’usuari: és el perfil de l’usuari que ha iniciat sessió  

 perfil  d’usuari following: és el perfil d’un usuari, al qual l’usuari que ha iniciat sessió 

segueix  

 perfil d’usuari que no és following: és el perfil d’un usuari, al qual l’usuari que ha iniciat 

sessió no segueix. 

 

Perfil d’usuari 

En aquest punt s’exposa el perfil d’usuari, el qual ha iniciat sessió a l’aplicació. 

El perfil està dissenyat de manera que, a la barra superior, es mostra el nom de l’usuari i 

també consta d’un menú que permet:  

 canviar l’àlbum actual 

 tancar  sessió 

 

A sota la barra superior, hi ha la foto de perfil, que és comentarà en detall més endavant, i al 

costat hi ha tres etiquetes, on es mostra el nombre d’àlbums als quals l’usuari participa, el 

nombre de followers i el nombre de following. 

 

I finalment, l’usuari pot veure totes les fotos les quals ell n’és el propietari a través d’una llista 

vertical. 

Aquesta pantalla és un Fragment anomenat FragmentProfile.java. 
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Figura 74: Pantalla perfil d’usuari 

 

Menú de la barra superior 

En aquest apartat es detalla el disseny i funcionalitat de la barra superior. 

La barra superior consta de la icona de l’aplicació i al costat hi ha el nom de l’usuari actual. 

A la part dreta de tot hi ha un menú desplegable que consta de dues opcions:  

 tancar  sessió 

 canviar l’àlbum actual 

 

 

Figura 75: Pantalla perfil d’usuari amb el menú desplegat 

 

 

 



                                                                                                             PhotoCloud: Aplicació Android per compartir fotografies 

Página | 76  

 

Tancar sessió 

Aquesta opció del menú permet a l’usuari tancar sessió i és redirigit a la pantalla d’iniciar 

sessió. 

És una manera de fer que l’aplicació no s’iniciï de forma automàtica o perquè l’usuari vol 

iniciar sessió amb un altre compte. 

 

Canviar l’àlbum actual 

Un dels punts forts de l’aplicació és que les fotografies es pengen automàticament al núvol, a 

l'àlbum per defecte. 

Aquesta opció del menú mostra una petita finestra, un “Dialog”, on és veuen tots els àlbums 

de l’usuari, permetent a l’usuari escollir l’àlbum en què, per defecte, es penjaran les fotos. 

Si l’usuari no té cap àlbum, l’aplicació no li permetrà fer cap fotografia. 

 

 

Figura 76: Pantalla per canviar d’àlbum actual 

 

Com es pot veure a la figura 76, es veuen tots els àlbums als quals l’usuari pot escollir i 

l’àlbum que hi ha actual, per defecte marcat amb una icona. 

 

Imatge de perfil 

La imatge de perfil és la fotografia que l’usuari vol vincular amb el seu compte, per mostrar-la 

als altres usuaris  juntament amb el nom d’usuari. 

 

Aquesta imatge de perfil permet que l’usuari canviï de forma senzilla i ràpida. 
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Simplement, l’usuari ha de clicar sobre la imatge durant uns dos segons i es desplega un 

menú amb les diferents opcions: 

 Fer fotografia: fer fotografia amb la càmera i posar-la de perfil 

 Escollir una imatge de la galeria 

 Importar de Facebook o Twitter (opció només disponible si l’usuari ha  vinculat al 

compte amb una de les dues xarxes socials mencionades). 

 

 

 

Figura 77: Opcions de canviar de foto de perfil 

 

Visualització de les fotos de l’usuari 

En el perfil, a sota de la imatge de perfil es mostren totes les fotografies de les quals l’usuari 

n’és el propietari. 

Les fotografies es mostren amb el mateix disseny i funcionalitat que en el punt 2.1.3.1- 

Visualitzar l’àlbum en format de llista vertical. 

 

Aquesta part ha estat desenvolupada mitjançant un Listview, amb el seu adapter 

corresponent ShowPhotosInProfileAdapter.java. 

Quant l’usuari clica una fotografia, s’executa una nova Activity anomenada 

ShowFullScreenPhotoProfile.java. 

 

 

 

 



                                                                                                             PhotoCloud: Aplicació Android per compartir fotografies 

Página | 78  

 

Perfil d’usuari Following 

El perfil d’un usuari following és molt semblant al anterior en tema de disseny, ja que consta 

d’una barra superior però en aquest cas només es mostra la icona de l’aplicació i el nom de 

l’usuari. 

A continuació també es mostren les tres etiquetes on es pot visualitzar el nombre  

d’àlbums, followers i following i la imatge de perfil. 

 

A sota les tres etiquetes, es mostra un botó que diu “Following”, que vol dir que l’usuari 

segueix aquell usuari. Si l’usuari el clica deixarà de seguir-lo. 

 

A sota d’aquest botó es mostra la llista d’àlbums que comparteixen els dos usuaris. 

Una llista la qual permet entrar als àlbums i visualitzar-los. 

 

 

Figura 78: Pantalla usuari Following 

 

Perfil d’usuari que no és following 

El perfil d’un usuari que no és following és pràcticament com l’anterior però el botó dirà 

“follow”. I si l’usuari el clica, seguirà a aquest i no es mostren els àlbums comuns entre ells. 

 

Encara que dos usuaris comparteixin àlbums, però no sigui followers, no es mostraran els 

àlbums comuns. 
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Figura 79: Pantalla usuari que no és Following 

 

El perfil d’un usuari following o follower, és el mateix fitxer, anomenat 

FragmentProfileOtherUser.java. 

 

En la figura 80 s'exposa el diagrama de classes del perfil de l’usuari actual. 
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Figura 80: Diagrama de classes perfil usuari 

 

En la figura 81 s'exposa el diagrama de classes del perfil d’usuari que no correspon a 

l’actual. 

 

 



                                                                                                             PhotoCloud: Aplicació Android per compartir fotografies 

Página | 81  

 

 

Figura 81: Diagrama de classes perfil usuari 

 

4.3.2.2.5- Fer fotografia 

Aquest capítol està dedicat a l’explicació de la funcionalitat del botó del centre del menú, 

corresponent a fer una fotografia. 

 

En qualsevol pantalla on estigui visible el menú de la part inferior de la pantalla l’usuari pot 

fer una fotografia al moment. 

Quan l’usuari clica el botó, s’executa una nova Activity, anomenada 

UploadPhotoActivity.java, que el primer que fa és comprovar si l’usuari té un àlbum per 

defecte per pujar les fotos. En el cas que no tingui cap àlbum per defecte, es mostra una 

finestra on li dóna instruccions per escollir un àlbum per defecte. 

En cas contrari, si l’usuari té un àlbum assignat, l’aplicació mostra la càmera per fer la foto. 

Un cop l’usuari ha fet la foto, aquesta es mostra a l’Activity, i permet posar-li un títol. 

També consta de dos botons, un per descartar la foto, i un per pujar-la automàticament. 

Aquesta pantalla és la mateixa que en la de penjar una fotografia importada de la llibreria. La 

figura 59 exposada més amunt, és un exemple d’aquesta. 

 

En la figura 82 es resumeix el funcionament en un diagrama de flux de l’acció de penjar una 

fotografia nova, feta mitjançant la càmera nadiua de l’aplicació. 
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Figura 82: Diagrama de classes perfil usuari 

 

En la figura 83 s’exposa el diagrama de classes corresponent a fer una fotografia mitjançant 

la càmera nadiua de l’aplicació. 
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Figura 83: Diagrama de classes per fer fotografia 

 

4.3.3- Controlador: 

El controlador és l’encarregat de donar dinamisme a l’aplicació, és a dir, posar en 

correspondència les dades del model segons les necessitats de la vista. 

En aquest projecte el controlador està format per un únic fitxer anomenat Controller.java i 

que hereta de “Application”. Aquesta herència és deguda a què, com ja s’ha comentat 

abans, una de les característiques de la classe “Application” és que emmagatzema l’estat 

global de l’aplicació i permet ser executada des de qualsevol punt de l’aplicació. 

 

Aquesta classe consta de dos atributs: 

 currentUser: és una instància d’un objecte del model que té com a objectiu 

emmagatzemar les dades de l’usuari que està connectat al sistema. 

 parseFunctions: que és una instància d’un objecte del model que serveix per accedir a 

la base de dades a través de les consultes i construir els objectes del model amb els 

resultats de les consultes. 

 

Conté un ampli nombre de funcions, ja que ha de satisfer totes les necessitats d’omplir les 

vistes amb les dades del model. 

 

En la figura 84 s’exposa el diagrama de classes del controlador. 
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Figura 84: Diagrama de classes del controlador 
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5- Base de dades 

 

En aquest capítol s’exposa de forma detallada cada taula i com són els seus atributs. 

 

5.1- Descripció de les taules 

5.1.1-User 

Aquesta taula ja ve creada per Parse de forma predefinida. Els seus atributs són aquells que 

defineixen la configuració bàsica de cada usuari. 

 

objectId(String): cadena alfanumèrica que permet identificar l’objecte de forma única en 

tota la base de dades. 

username(String): nom d’usuari utilitzat per l’usuari per ser identificat en el sistema 

password(String): la contrasenya està formada per un conjunt de caràcters que ha definit 

previament l’usuari i li permeten connectar-se a l’aplicació. 

createdAt(Date): data de creació de l’usuari 

updateAt(Date): data de l’última modificació de l’usuari 

currentAlbum(JSONObject): aquest camp correspon a l’àlbum per defecte en què es 

penjaran les fotografies que faci l’usuari. Consta d’un JSONObject que està format per dos 

atributs: l’identificador de l’àlbum i el títol d’aquest. 

albumsNumber(Number): nombre d’àlbums dels quals l’usuari en forma part. 

profilePictureUrl(String): enllaç d’on està emmagatzemada la imatge de perfil. 

photosNumber(Number): nombre de fotografies que ha penjat l’usuari. 

followersNumber(Number): nombre d’usuaris que segueixen a l’usuari actual. 

followingNumber(Number): nombre d’usuaris que segueix l’usuari actual. 

 

5.1.2-Album 

Aquesta taula ha estat definida per poder emmagatzemar la informació corresponent als 

àlbums que creen els usuaris a dins l’aplicació. 

 

objectId(String): cadena alfanumèrica que permet identificar l’objecte de forma única en 

tota la base de dades. 

idAdmin(String): identificador de l’usuari que ha creat l’àlbum. 

createdAt(Date): data de creació de l’àlbum 
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updateAt(Date):  data de l’última modificació sobre l’objecte àlbum de la base de dades. 

albumTitle(String): títol de l’àlbum. 

membersNumber(Number): nombre de membres que formen part de l’àlbum. 

photosNumber(Number): nombre de fotografies que s’han penjat a l’àlbum. 

 

5.1.3-AlbumMember 

Aquesta taula serveix per definir els membres que formen part d’un àlbum. 

objectId(String):  cadena alfanumèrica que permet identificar l’objecte de forma única en 

tota la base de dades. 

idAlbum(String): identificador de l’àlbum. 

createdAt(Date): data de creació de l’objecte 

updateAt(Date): data de l’última modificació sobre l’objecte àlbum de la base de dades. 

idUser(String): identificador de l’usuari que és membre de l’àlbum. 

 

5.1.4-Comment 

Aquesta taula serveix per emmagatzemar els comentaris que és facin respecte les 

fotografies, és a dir, a cada fila s’hi guarda un comentari realitzar per un usuari respecte a 

una foto concreta. 

objectId(String): cadena alfanumèrica que permet identificar l’objecte de forma única en 

tota la base de dades. 

createdAt(Date): data de creació del comentari. 

updateAt(Date):  data de l’última modificació sobre l’objecte Comment de la base de dades. 

idUser(String): identificador de l’usuari que ha fet el comentari. 

idPhoto(String): identificador de la fotografia que s’ha comentat. 

comment(String): cadena de caràcters que formen el comentari. 

 

5.1.5-Friendship 

Aquesta taula serveix per definir la relació entre dos usuaris. 

 

objectId(String): cadena alfanumèrica que permet identificar l’objecte de forma única en 

tota la base de dades. 

createdAt(Date): data de creació de l’objecte 

updateAt(Date): data de l’última modificació sobre l’objecte a la base de dades. 

idUser(String): identificador de l’usuari 



                                                                                                             PhotoCloud: Aplicació Android per compartir fotografies 

Página | 87  

 

idFriend(String): identificador de l’usuari seguit. 

 

5.1.6-Like 

Aquesta taula serveix per emmagatzemar els “m’agrada” dels usuaris a les fotografies de 

l’aplicació. Cada fila de la taula guarda l’identificador d’usuari que li agrada una fotografia 

concreta. 

objectId(String): cadena alfanumèrica que permet identificar l’objecte de forma única en 

tota la base de dades. 

createdAt(Date): data de creació de l’objecte. 

updateAt(Date): data de l’última modificació sobre l’objecte a la base de dades. 

idUser(String): identificador de l’usuari que li agrada la fotografia. 

idPhoto(String): identificador de la fotografia. 

ownerAlbum(String): identificador de l’àlbum al qual pertany la fotografia. 

 

5.1.7-Photo 

Aquesta taula permet emmagatzemar la informació pertanyent a una fotografia a la base de 

dades. Cal destacar que en aquesta taula no s’emmagatzema el fitxer de la fotografia sinó 

l’enllaç on està desada. La taula està dissenyada d’aquesta manera per optimitzar el procés 

de descàrrega, ja que sinó cada cop que és fes una consulta a la taula, retornaria també les 

fotografies, i l’aplicació aniria més lenta. 

objectId(String): cadena alfanumèrica que permet identificar l’objecte de forma única en 

tota la base de dades. 

createdAt(Date): data de creació de la fotografia. 

updateAt(Date): data de l’última modificació sobre l’objecte a la base de dades. 

ownerAlbum(String): identificador de l’àlbum al qual pertany la fotografia. 

photoFileUrl(String): enllaç per descarregar la fotografia. 

title(String): títol de la fotografia. 

likesNumber(Number): nombre de “m’agrades” 

commentsNumber(Number): nombre de comentaris. 

ownerUser(String): identificador de l’usuari propietari de la fotografia. 
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5.1.8-PhotoFile 

Aquesta taula serveix per emmagatzemar totes les fotografies de l’aplicació, tant les que 

l’usuari fa amb la càmera de forma nadiua, com les que puja de la galeria i de la imatge de 

perfil. 

objectId(String):  cadena alfanumèrica que permet identificar l’objecte de forma única en 

tota la base de dades. 

createdAt(Date): data de creació de la fotografia. 

updateAt(Date): data de l’última modificació sobre l’objecte a la base de dades. 

photo(File): fitxer que conté la fotografia. 
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6-Planificació 

 

Primer de tot, cal destacar que jo mai havia desenvolupat per Android i per tant no tenia 

cap coneixement sobre la plataforma. És per aquest motiu que a finals del curs passat em 

vaig posar en contacte amb el professor Santi Seguí per comentar-li que volia fer el Treball 

Fi de Grau sobre aquesta plataforma. El professor em va donar indicacions per on començar 

la meva formació. Durant l’estiu vaig realitzar una primera aproximació a Android. 

 

El Treball Fi de Grau consta de 18 crèdits, és a dir, unes 450 hores. Per tant, per dur a terme 

un projecte s’ha de realitzar una planificació de cara a optimitzar al màxim les hores 

disponibles. Durant el projecte, he dedicat 5 hores diàries en els dies laborables, durant 18 

setmanes. 

 

Aquest projecte s’ha dut a terme en quatre fases: fase inicial, fase de disseny, fase de 

desenvolupament i per últim la documentació i memòria.  

 

A la fase inicial, es va realitzar el primera anàlisi de requeriments i casos d’ús, per tant,  és 

va fer una primera aproximació general de les funcionalitats del projecte. Això va servir per 

poder fer una formació sobre Android centrat en les especificacions del projecte a 

desenvolupar. 

En aquesta fase també es va fer la instal·lació del software necessari i la cerca del servidor 

més adient per aquest projecte. 

 

A la fase de disseny es va dur a terme el disseny de l’aplicació, tant a nivell de funcionalitats 

com a nivell de d’interfície d’usuari. També és va definir la base de dades del projecte. 

 

A la fase de desenvolupament és on es va implementar el projecte mitjançant el disseny de 

la fase anterior. Al final d’aquesta fase es va realitzar un test exhaustiu de l’aplicació amb 

usuaris reals. 

 

I finalment, en l’última fase s’ha preparat la documentació de la memòria del projecte i 

l’exposició oral. 
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Figura 85: Diagrama de Gantt 
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7-Estudi econòmic del projecte 

 

En aquest capítol es porta a terme un estudi sobre el cost del projecte. 

Tot el projecte no té un cost uniforme sinó que depèn de quina de les quatre fases correspon 

el preu varia. 

La fase inicial es divideix en dues parts: 

 Anàlisi de requeriments i casos d’ús: En aquesta part és computen 36 € per cada       

hora.  

 Formació i preparació de l’entorn de treball: En aquesta part és computen 0€, ja que 

és una inversió del desenvolupador que també utilitzarà per a futurs projectes.  

 

La fase de disseny ja és una fase més específica i és un fase clau pel bon desenvolupament 

del projecte, ja que un bon disseny inicial permetrà dedicar més hores a la fase de 

desenvolupament.  

En aquesta fase es computen 36 euros per cada hora. 

 

La fase de desenvolupament és la més complexa, ja que és la part on realment 

s’implementa el disseny. En aquesta fase es computen 30 euros per cada hora. 

 

I per últim, la fase de documentació i memòria, que és computen 0€, ja que la documentació 

realitzada en aquest projecte és de caire acadèmic. 

 

Fase Hores Preu Inversió 

Fase inicial 

Formació i preparació de l’entorn 

Anàlisi de requeriments i casos d’ús 

 

110 hores 

15 hores 

 

0€/h 

36€/h 

 

0€ 

540€ 

Fase de disseny 25 hores 36€/h 900€ 

Fase de desenvolupament 220 hores 30€/h 6600€ 

Documentació i memòria 80 hores 0€/h 0€ 

Total 450 hores - 8040€ 

Figura 86: Taula de costos del projecte 
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8-Conclusions 

 

Un cop finalitzat el projecte, puc dir que s’han assolit els objectius definits a la fase de 

disseny del projecte de forma satisfactòria. 

Un dels objectius més importants que he assolit, consisteix en aprendre una tecnologia nova 

i desconeguda per  a mi, com era Android i poder realitzar des de zero un projecte 

d’aquestes característiques.  

Vull destacar que, gràcies a l’aprenentatge dut a terme en aquest projecte, actualment em 

sento capacitat per poder treballar en el sector d’Android. De fet, un dels objectius per fer 

aquest projecte era per poder especialitzar-me en aquest sector. 

 

Actualment l’aplicació consta de totes les característiques especificades en la fase de 

disseny del projecte i inclús algunes que inicialment no estaven definides, però s’ha cregut 

interessant afegir-les. 

 

8.1-Futures ampliacions 

A la fase inicial, quan és va fer un primer anàlisi de requeriments, es van definir un conjunt 

de funcionalitats, però a la fase de disseny, quan es va fer l’estudi real de les funcionalitats a 

desenvolupar, algunes es van descartar per falta de temps, ja que tot projecte ha de tenir un 

límit. 

 

Una d’aquestes funcionalitats, era les notificacions Push, per avisar a l’usuari de les diferents 

actualitzacions de l’aplicació. Per exemple, es volia enviar notificacions quan un usuari 

pengés una foto nova a l’àlbum, quan s’ afegia d’amic a un altre o quan es fes un nou 

comentari a una foto, entre d’altres. Des del meu punt de vista, aquesta és la funcionalitat 

més important que li falta de les de tota la llista. 

 

Una futura actualització consistiria en la part del disseny de la interfície de l’aplicació, ja que 

actualment el disseny es agradable i entenedor per part de l’usuari, però amb l’ajuda d’un 

dissenyador especialitzat l’aplicació podria millorar molt en la part visual.  

 

Una altra funcionalitat interessant a tenir en compte per afegir en un futur, consisteix en oferir 

a l’usuari el poder compartir les fotografies a través de les xarxes socials de Facebook i 
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Twitter. Aquesta funcionalitat, però, xoca una mica amb la filosofia del projecte, doncs pretén 

tenir un caire més privatiu pel que fa a les fotografies.   
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