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Resum

Cada cop més, la societat es veu influenciada per les xarxes socials. Aquestes exposen
des de notícies, que circulen abans per la xarxa que pels diaris, fins a novetats de les
amistats de l'usuari passant per dades molt diverses. Tot i això, el camp de les xarxes
tipus discovery és un camp encara poc estudiat i del qual és possible que se'n parli en els
propers  anys.  El  present  Treball  de  Final  de  Grau  presenta  el  procés  de  disseny  i
desenvolupament d'una xarxa social tipus discovery orientada a dispositius mòbils, des
del moment en què es té la idea, fins a l'obtenció d'una plataforma funcional. En aquest
treball s'ha dut a terme el projecte d'enginyeria de Software que suposa fer evolucionar
la idea mitjançant l'estudi de l'estat de l'art per a entendre les tecnologies implementades
a l'actualitat, l'enginyeria de requeriments, el disseny funcional, tècnic i, finalment, el
desenvolupament  de  la  plataforma,  obtenint  com  a  resultat  la  plataforma  social
plantejada.

Al final del projecte, es reflexiona sobre les dificultats que suposa una plataforma que
diàriament ha d'abastir milers de milions de consultes, a altes velocitats, així com les
dificultats que ha suposat el desenvolupament de la plataforma en si i els pros i els
contres d'aquest tipus de serveis a nivell tècnic. El treball deixa també la porta oberta a
poder ser ampliat, contenint un apartat de treball futur, el qual inclou des de possibles
serveis addicionals de la plataforma, fins al desenvolupament de possibles models de
negoci.

Abstract

Social  networks are  more influential  to  society as time goes  on.  Everyday, a  lot  of
information is shared through these networks: news have been surfing the web before
appearing in the conventional press, news of a user's friends, and any other imaginable
kind of data. However, discovery social networks are a not frequently studied, although
maybe in the  next  years  we will  hear  more  about  them.  This  Final  Degree  Project
documents the design process and the development of a discovery type social network.
The network is oriented to smartphones. The project documents the process from having
the  idea,  to  finishing  a  functional  platform.  This  project  carried  out  the  Software
Engineering process. The process aims to develop an idea by studying state-of-the-art in
order  to  understand  the  technologies  which  are  currently  used;  the  requirements
engineering,  functional  and technical  design;  and  finally  the  platform development,
getting as result the planed social platform.

The project gives us a handful of conclusions. The project reflects about the difficulties
when developing for a platform that,  each day, must provide support for billions of
requests  at  high  speeds;  the  difficulties  that  found  when  developing  the  created
platform; and the pros and cons of this type of services at a technical level. This work
provides can be extended, containing a section of future work, which includes adding
possible new services to the platform and possible business models to be implemented.
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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Introducció

El present TFG cerca crear una xarxa social tipus “Discovery” orientada a dispositius
mòbils  que,  aprofitant  una  tecnologia  sense  fils del  dispositiu  (com   bluetooth  o
Wifi-Direct), detecti a qui té aprop l'usuari i generi contingut en base a la gent amb la
que es troba i coincideixi en el seu dia a dia.

Aquesta  xarxa social  pretén basar-se en una aplicació que,  instal·lada al  teu telèfon
mòbil i mitjançant un senyal sense fils d'aquest, anirà enviant missatges en  broadcast
fins a rebre resposta d'algun altre dispositiu que també tingui l'App instal·lada (és a dir,
d'una altra persona). En aquest moment, la xarxa Social sabrà que has coincidit amb
aquella persona X, i quedarà un registre de què heu coincidit, emmagatzemant l'hora i el
lloc (mitjançant GPS). Aquesta informació serà la clau per a generar el contingut de la
xarxa i per a començar a interactuar amb els demés usuaris.

A  mesura  que  es  coincideixi  amb  altra  gent,  la  xarxa  social  permetrà  a  l'usuari
comunicar-se amb aquesta i generar “vincles”. Entre d'altres accions, la xarxa haurà de
permetre enviar missatges privats, missatges públics (és a dir, podran ser vistos per altra
gent) i Pings a aquestes persones amb les que l'usuari es creui.

Cada persona que es registri a la xarxa, tindrà un espai personal, el qual omplirà amb la
seva informació. Ara bé, la informació cara a la resta d'usuaris de la xarxa es mostrarà
en “targetes”.  Es  tracta  d'una  “analogia”  digital  de les  targetes  de  visita  clàssiques.
D'aquesta manera, un usuari definirà tants camps d'informació personal com desitgi, ara
bé, ensenyarà cara al públic només la informació que vulgui, continguda en una “targeta
digital”, i escollirà quina targeta és adient per a cada persona. És a dir, si una persona
hipotètica es creués amb el seu cap de feina, a aquesta persona li interessarà que el seu
cap vegi una “targeta professional” quan aquest intenti interactuar amb ell per la xarxa
social,  mentre  que,  si  la  mateixa  persona es  creua  amb un amic  de  tota  la  vida,  li
interessarà que aquest amic interaccioni amb ell veient una targeta més “Amigable” per
la xarxa social. 

Per  defecte,  tots  els  usuaris  disposaran  d'una  “targeta  pública”,  que  serà  la  que
ensenyaran a la resta d'usuaris quan interactuïn per primer cop. Aquesta targeta també
podrà  ser  personalitzada  i,  en  cas  de  no  interessar  que  un  desconegut/da  vegi  la
informació de l’usuari, simplement s’haurà de deixar en blanc.

La manera de crear vincles en aquesta xarxa social serà gràcies a les targetes. Es tindrà
opció d'enviar la targeta personal i  de quedar-se una targeta d'algú amb qui l’usuari
s’hagi  creuat.  L'usuari  disposarà  d'una  llista  amb  les  targetes  que  ha  decidit
emmagatzemar (de la gent que ha conegut) i una altra llista de la gent que ha decidit
guardar la targeta de l'usuari concret. Aquesta última llista és la que permetrà especificar
quin rol de targeta s’assigna a l'usuari. 

A més  de  la  informació  personal,  l'usuari  també  disposarà  d'un  espai  amb  el  que
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interactuar amb la resta de gent. Aquest espai s'anomena “Box” i n'hi haurà dos: un de
privat  i  un de públic.  El  Box (o caixa)  privat,  serà  on es  podrà  enviar  i  respondre
missatges privats a la resta de gent. El Box Públic consisteix en un espai on es podrà
deixar missatges que podrà veure la resta de gent i on els usuaris, també podran publicar
contingut per a què el vegi la resta de la gent. Aquest contingut podrà ser vist tant per la
gent que mantingui la targeta, com per la gent que es tingui aprop.
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2. DEFINICIÓ D'OBJECTIUS

2.1. Objectius

L'objectiu a assolir en el present treball de final de grau consisteix en l'anàlisi, disseny i
desenvolupament  d'una  xarxa  social  orientada  a  dispositius  mòbils.  Aquesta  xarxa
pretén adquirir un enfoc tipus “Discovery” en que, emprant les tecnologies sense fils i
GPS del dispositiu, generi el contingut de la xarxa en base a la coincidència amb altres
dispositius que també tinguin l'aplicació instal·lada.

La xarxa requerirà d'una aplicació que els usuaris tindran instal·lada al seu dispositiu
mòbil. Aquesta aplicació enviarà i rebrà missatges en broadcast, mitjançant un senyal de
transmissió de dades sense fil (com Bluetooth o Wifi-Direct) del dispositiu, a la recerca
d'altres dispositius que disposin de l'aplicació instal·lada. En cas de coincidir amb un
altre dispositiu, la xarxa Social ha de generar un registre i actualitzar el contingut. El
paper  del  GPS  consisteix  en  obtenir  la  geo-localització.  La  funcionalitat  discovery
d'aquesta  xarxa  consistirà  en  la  generació  de  contingut  a  la  xarxa  en  base  als
encreuaments de la gent a la seva vida quotidiana. Un exemple de possible contingut
generat a la xarxa per un encreuament podria ser “En John ha coincidit amb la Marta a
Plaça Catalunya”.

Inicialment, en aquest treball es durà a terme una anàlisi de l'estat de l'art, amb l'objectiu
d'entendre quines són les tecnologies emprades en l'actualitat en el  panorama de les
plataformes socials, exposant les diverses tècniques i solucions, tant de Software com de
Hardware, emprades en algunes de les xarxes socials més comunes a l'actualitat.

Amb l'objectiu de realitzar un correcte anàlisi  de l'estat  de l'art,  s'escolliran diverses
xarxes socials amb dos criteris: per popularitat; o bé per similitud referent a la xarxa
social  plantejada  en  aquest  treball.  Per  a  cadascuna  d'aquestes  xarxes  socials,
s'analitzarà l'estat  de l'art  basant-se objectivament  en els  punts específics que siguin
rellevants  per  a  la  xarxa  social  a  crear. Els  punts  específics  que  l'anàlisi  haurà  de
comprendre, com a mínim, són: la interacció de l'usuari amb la xarxa Social, l'ús de les
tecnologies sense fil i GPS que realitza la xarxa, arquitectura de la infraestructura del
sistema distribuït,  arquitectura de l'aplicació mòbil,  gestió i  anàlisi  de les dades que
realitza la plataforma social i el  model de Negoci de l'empresa. El resultat obtingut de
l'estudi de l'estat de l'art suposarà la creació d'una taula que especifiqui les diferències
entre la xarxa social a desenvolupar i la resta de xarxes Socials.

Per  tal  de  presentar,  cara  als  usuaris,  una  plataforma  atractiva,  còmoda,  útil  i  no
intrusiva, s'haurà de dur a terme diverses entrevistes amb els usuaris finals, dintre de
l'apartat d'especificació de la xarxa social a crear. 

De les entrevistes amb els usuaris en aquest projecte es pretén obtenir informació molt
diversa, la qual pot ser englobada en dos grans apartats: 

• Xarxes  Socials  i  intrusió  en  les  dades  personals:  Pretén  donar  informació
sobre  què  els  agrada  poder  realitzar  als  usuaris  en  una  xarxa  social  i  què
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esperarien poder fer en una xarxa social tipus discovery com la que es planteja
en aquest treball.  Ademés, pretén fer una estimació de fins a quin punt considera
l'usuari final que la xarxa social resulta intrusiva amb la gestió i l'ús de les seves
dades.

• Proves  d'usabilitat:  Aquesta  entrevista  està  orientada  al  disseny  de  la
enginyeria  d'interacció  de  l'aplicació  mòbil  d'usuari.  Un  cop  especificat  el
sistema  i  requeriments  de  la  xarxa,  es  durà  a  terme  aquesta  prova  per  tal
d'adquirir una interfície atractiva que disposi d'una corba d'aprenentatge el més
reduïda possible.

Havent definit les necessitats dels usuaris referents a les seves expectatives sobre la
xarxa social  a desenvolupar, s'haurà de definir  una arquitectura adient per a aquesta
xarxa. 

Així doncs, tot i no tenir una arquitectura i necessitats encara definides, si que es pot
establir una primera aproximació als aspectes objectius de què constarà la xarxa social
en qüestió. Aquesta primera aproximació als aspectes que definiran la xarxa social, pot
ser classificada pels següents punts d'aquest apartat.

2.2. Interacció Mitjançant una tecnologia sense fils

La xarxa haurà de mostrar als implicats la informació relativa als encreuaments  que
hagin tingut els usuaris en el transcurs del temps. L'exposició d'aquest punt es defineix
amb major detall a l'apartat “La línia del temps”. 

Per tal  de detectar els  encreuaments,  l'aplicació instal·lada al  dispositiu  mòbil  haurà
d'emetre  missatges en broadcast,  mitjançant  un senyal  sense fils  del  dispositiu,  a  la
recerca d'altres dispositius amb l'aplicació instal·lada també. Paral·lelament, l' aplicació
també haurà de poder escoltar els missatges que puguin provenir d'altres dispositius, per
tal de poder ser trobat.  Un cop l'aplicació rebi resposta, els terminals es posaran en
contacte  amb  el  servidor,  donant  constància  de  l'encreuament  per  a  deixar  registre
d'aquest  fet.  La  tecnologia  GPS s'encarregarà  de  indicar-nos  en  quin  lloc  físic  s'ha
produït l'encreuament.

En aquest projecte s'haurà d'investigar un protocol de transmissió que garanteixi aquesta
comunicació, a més a més de cert grau en la seguretat de les comunicacions. 

La  seguretat  suposa  un  punt  important  en  la  comunicació,  ja  que  evitarà  que  la
intercepció,  modificació,  fabricació  o  intercepció  de  cap  comunicació  per  part  de
terceres persones, suposi cap risc tant per a la seguretat del sistema de la xarxa social,
com per a comprometre la informació personal dels usuaris de la xarxa.

Així doncs, l'ús de la tecnologia GPS i, sobre tot, d'una tecnologia de transmissió de
dades  sense  fils,  com Bluetooth  o  Wifi-Direct,  suposen un punt  important  per  a  la
generació de contingut a la xarxa social.
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2.3. La Línia del temps

Suposa l'abstracció del concepte temporal i els encreuaments amb altres usuaris que es
produeixen  en  el  transcurs  d'aquest.  En  aquesta  “línia”  s'hi  representaran  els
encreuaments de cada usuari en el seu dia a dia. A la xarxa social, els usuaris hauran de
poder veure aquesta abstracció del seu dia a dia, i poder saber amb qui han coincidit
aquell dia i on, etc.

2.4. Informació Personal i ús de targetes

Els usuaris, com a tota xarxa social, podran incloure dades personals. Aquestes dades
podran mostrar-les (o no) a la resta d'usuaris en format de “targeta de contacte digital”.
L'usuari podrà definir diverses targetes, cada targeta contindrà les dades que l'usuari hi
vulgui col·locar. La resta de la gent de la xarxa social, per defecte, veurà una targeta
“pública” o “predeterminada”, el contingut de la qual també el definirà el propietari. En
el cas de que consideri que algú ha de disposar d'una targeta diferent, assignarà a aquell
usuari com a “apte” per a que pugui veure la targeta adient. Per exemple, si un usuari
coincideix amb algú de la feina, preferirà que aquesta persona pugui veure una targeta
“Professional”, mentre que si aquest mateix usuari coincideix amb algun amic, voldrà
que el seu amic pugui veure una targeta “Personal” o més adient per a la seva relació
social.

A partir del moment en que un usuari A coincideixi amb un usuari B, l'usuari A podrà
assignar a l'usuari B per veure una targeta concreta, guardar la targeta que l'usuari B
decideixi que A pot veure i recomanar a l'usuari B que es quedi la targeta que mostra A
per a B. Paral·lelament, l'usuari B podrà realitzar les mateixes accions respecte l'usuari
A. Un usuari,  en principi,  no sabrà quina targeta  li  assignarà el  propietari  d'aquesta
(Pública, Professional,...), només veurà una única targeta amb la informació que l'usuari
propietari hi hagi definit. Això permetrà al propietari actualitzar el rol/tipus de targeta
que assignarà a un usuari concret en funció de l'usuari i l'evolució de la relació que
mantinguin aquests. D'igual manera, la informació de les targetes haurà de poder ser
actualitzada i/o modificada. 

2.5. Les Caixes o “Box”

Els usuaris podran interactuar entre ells mitjançant les diverses possibilitats d'interacció
que  ofereixin  les  targetes;  també  podent  comunicar-se  i  expressar-se  mitjançant
missatges i contingut multimèdia. És aquí quan entren en joc el “Box Privat” i el “Box
Públic”.  Es  tracta  d'una  abstracció  de  “caixes”,  en  les  quals  hi  podrem “col·locar”
contingut i publicacions per a que ho vegin altres usuaris.  Els Boxs suposen l'espai
personal de cada usuari, on podran rebre contingut, tant privat com públic.

Cada  usuari  disposarà  d'un  Box  Públic  i  d'un  Box  Privat.  El  Box  Públic  és  on  el
propietari i la resta de gent amb la que hagi coincidit, podrà inserir contingut que podrà
ser vist per “tots” els usuaris de la xarxa social. Si un usuari A insereix contingut al Box
públic d'un altre usuari B, la resta d'usuaris que coincideixin amb A podran veure que B
ha publicat contingut al Box Públic de A.
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El contingut del Box Privat només serà visible per a l'usuari propietari d'aquest Box i
per  a  l'usuari  que  hagi  publicat  el  contingut.  Es  tractaria  d'un  espai  reservat  per  a
publicar contingut privat entre usuaris.

Durant les entrevistes amb usuaris, caldrà analitzar si això és viable i, entendre fins a
quin punt als usuaris objectius de la xarxa els hi interessa realment que la resta d'usuaris
puguin  veure  el  contingut  del  Box públic  o  enviar  Contingut  al  box privat.  Caldrà
estimar si els usuaris volen poder regular això, com ho volen fer, o si no els resulta
atractiu aquest concepte de compartició d'informació.

2.6. La llista de Contactes

És l'espai on es llistaran, per a ser consultades o rebutjades, les targetes que un usuari
hagi decidit conservar, així com també s'hi llistarà la gent que hagi guardat la targeta
d'aquest usuari, fent referència a la targeta que s'hi hagi assignat per a cada un. Tenint la
llista de gent que ha mantingut la targeta de l'usuari, aquest mateix usuari podrà moderar
el rol de targeta assignat per a cada usuari concret. 

2.7. Espai Actualitat

Suposa l'espai on es veuran publicacions del Box Públic de la gent de la qual l'usuari
hagi mantingut la targeta, així com de la gent que aquest usuari tingui aprop. D'altra
informació com els encreuaments de gent, gent que ha mantingut targetes i de qui,...
també hi apareixerà reflectida en aquest apartat.

Caldrà realitzar un estudi per a saber quins aspectes interessen als usuaris per a que no
se'ls mostri informació menyspreable, si interessa que els usuaris puguin regular l'accés
de  la  informació  a  aquest  apartat  de  la  seva  aplicació  i,  fins  i  tot,  considerar  la
possibilitat  de  què  cert  contingut  s'ubiqui  en  posicions  més  rellevants,  determinant
aquestes posicions mitjançant tècniques de data mining respecte a les dades que generi
la interacció de l'usuari.

2.8. Anàlisi de dades i Data mining

Un punt que pot resultar interessant en aquest projecte és el de la recol·lecció i anàlisi de
les dades generades per la xarxa Social, donat que aquestes poden servir per millorar
aspectes  de la  experiència  d'usuari,  realitzar  estudis  molt  diversos  i  donar peu a  un
model de negoci.

Com ja s'ha comentat, aquestes suposen les principals característiques de la xarxa Social
a desenvolupar. Ara bé, per a assolir-los, abans caldrà realitzar diversos estudis per tal
d'assegurar  que  al  públic  objectiu  li  resulten  atractius  aquests  aspectes,  si  cal
redefinir-los, afegir-ne de nous o bé si cal desestimar-ne algun. Durant l'evolució del
projecte,  aquests  aspectes  evolucionaran  fins  a  adquirir  la  consistència  adient  per  a
formar la xarxa social que s'adapti a les necessitats dels usuaris finals.
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3. ESTAT DE L'ART

3.1. Anàlisi de plataformes Socials Actuals

Amb l'aparició del denominat “web 2.0”, a internet ha aparegut una gran “biosfera” de
xarxes  socials.  Cadascuna  segueix  una  experiència  d'usuari  i  un  paradigma o  “art”
diferent. Per a dur a terme aquest projecte, primer de tot resulta necessari investigar què
hi ha actualment al mercat, quins problemes pretenen solucionar i de quina manera. 

Per aquest motiu, aquest apartat es troba acotat a les xarxes socials (tipus discovery o
no)  més  conegudes  i  a  aplicacions  que  presentin  alguna  similitud  a  la  xarxa  a
desenvolupar plantejada o qualsevol aspecte que pugui resultar interessant comparar.

A continuació,  es  descriu  l'estat  de  l'art  de  les  següents  xarxes/aplicacions  socials:
Facebook,  Foursquare,  Whatsapp,  Twitter,  Tinder,  LinkedIn,  SnapChat,  Woowos,
StreetPass de N3DS.

Els punts a analitzar seran els següents:

• Interacció de l'usuari amb la xarxa Social

• Ús de les tecnologies sense fil i GPS

• Arquitectura de la infraestructura del sistema distribuït de la Xarxa

• Arquitectura de l'aplicació mòbil

• Gestió i anàlisi de les dades 

• Model de Negoci

a) Facebook

Facebook ha esdevingut un dels referents quan es parla
de xarxes Socials. Facebook va ser creat el 2006 per
Mark  Zuckerberg,  i  inicialment  va  ser  una  xarxa
orientada a crear una comunitat  on-line universitària,
primerament orientada a la comunitat de Harvard i que,
posteriorment, aquesta comunitat on-line va anar ampliant el seu territori expandint-se
per universitats fins a arribar a qualsevol usuari, fos universitari o no. Des dels seus
inicis, aquesta xarxa ha incrementat el seu nombre d'usuaris així com la complexitat de
la seva estructura i funcionalitats que ofereix.

El registre a Facebook es duu a terme mitjançant una adreça de correu electrònic. La
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seva principal plataforma és web, tot i que s'està intentant obrir camí al mercat dels
telèfons  intel·ligents.  Aquesta  xarxa  social  ofereix  a  cada  usuari  un  espai  propi
anomenat “mur” on l'usuari propietari i, si aquest ho permet, també els seus amics i/o
altres usuaris de la plataforma, pot publicar contingut molt divers per a que la resta de
gent  ho vegi.  Facebook disposa d'un gran apartat  d'opcions  de privadesa per  a  que
l'usuari pugui regular qui pot veure què del seu espai personal. En aquesta xarxa social,
els  usuaris  es  relacionen  formant  “amistat”  i  també  se'ls  permet  la  organització
d'aquestes amistats  mitjançant “llistes”,  en les quals es permet englobar les amistats
segons els criteris escollits.

Facebook permet als usuaris l'enviament de missatges privats, tocs (o PINGS) i LIKE's
(o punts de favoritisme) referent a contingut.

Facebook no fa  ús  de tecnologies  sense  fil  de
manera  directa  per  a  interactuar  amb  altres
usuaris, però si que fa servir la geolocalització
per a indicar des d'on ha interactuat cada usuari.
La  geolocalització  pot  funcionar  sobre  GPS
depenent  del  dispositiu  des  del  qual  s'hi
accedeixi.

La  complexitat  de  l'estructura  del  sistema  de
Facebook,  amb  el  creixement  d'aquest,  ha

incrementat  des del  2006,  moment en què aquesta  xarxa estava orientada a  què els
usuaris contactessin principalment amb usuaris de la mateixa facultat, i es feia servir un
servidor dedicat per a cada una o poques comunitats universitàries, depenent del seu
volum. Actualment, l'alta complexitat de Facebook i l'objectiu de no voler separar per
comunitats, si no posar-les totes en contacte, ha obligat a Facebook a idear una altra
estructura.

El  “Front-end”  de  Facebook  es  composa  per  clústers  que  coordinen,  gràcies  als
respectius balancejadors de càrrega, diversos servidors web, un servidor d'escriptura que
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realitza un pas intermig abans d'accedir-hi a un Clúster Hadoop, que és el que treballa a
temps real per a introduir les dades. Un Clúster platinum que treballa amb Hadoop i
Hive s'encarrega de coordinar  les bases  de dades.  Hi  ha diversos  tipus  de bases  de
dades, però principalment s'empren servidors MySQL i també hi ha un clúster de RACs
de servidors Oracle. 

Referent a l'arquitectura de Software, es pot dividir el sistema “bàsic” en 4 capes, els
servidors  web, una  capa  de  serveis (missatgeria,  petites  aplicacions  concretes  com
optimització de cerques,...), memcached i la capa de bases de dades, obviant la capa de
balanceig de càrrega i caus (caches) de cada clúster.

Els servidors web de Facebook funcionen en C++. Mitjançant Hip Hop, una eina de
software  lliure  creada  inicialment  per  a  desenvolupadors  de  Facebook,  l'equip  de
desenvolupament  web  de  Facebook  amplia  la  xarxa  escrivint  php  i  aquesta  eina
s'encarrega de traduir aquest codi php a C++ en temps real, garantint d'aquesta manera
tant un ràpid desenvolupament com una gran eficiència d'execució als seus servidors.

La capa de serveis és la que s'encarrega de tasques concretes, com per exemple el servei
de xat o bé optimitzacions per a augmentar l'eficiència d'execució del servei. Aquests
serveis poden ser desenvolupats en diversos llenguatges,  que siguin adients per a la
tasca  que  hagin  de  desenvolupar.  Facebook  disposa  de  molts  serveis  que  realitzen
tasques molt concretes. Alguns exemples de llenguatges de programació emprats per a
aquests  serveis  són  C++,  java,  erlang  i  Python,  entre  d'altres.  Per  tal  de  connectar
correctament  aquests  serveis  i  garantir-ne  la  compatibilitat  entre  els  diferents
llenguatges,  s'empra  Thrift,  un  framework  de  software  pensat  pel  desenvolupament
cross-language.

Memcached és una capa que serveix de memòria cau per a molts serveis de la capa de
serveis, com per exemple el servei “News Feed” (L'encarregat de la plana de novetats,
ubicada a l'inici de cada usuari de Facebook). Memcached és una taula hash distribuïda
que  emmagatzema  les  dades  més  recents  que  s'hagin  introduït  a  la  base  de  dades
MySQL. És capaç de gestionar més de 50 millons de consultes alhora i es caracteritza
per la seva “simplicitat”. Presenta baixa latència i un alt rendiment de servei.  Aditya
Agarawal,  director  d'enginyeria  de  Facebook  defineix  aquesta  capa  com  “Moltes
desenes de terabytes de RAM en ús: Milers de servidors!”. El punt negatiu d'aquesta
capa, ademés de l'alt consum que el cap d'enginyeria destaca en les seves conferències,
és que és molt fàcil de corrompre, degut a la inestabilitat d'aquest sistema i les altes
velocitats a les que ha de treballar. Per exemple, si un usuari publica un fet i l'esborra,
Memcached potser l'introduirà al seu domini, ara bé, no es garanteix segur que l'esborri
fins passat un temps.

La  capa  de  bases  de  dades  es  gestiona  mitjançant  moltes  bases  de  dades  simples
MySQL, que contenen bàsicament, una clau i un valor. Aquest valor fa referència a una
altra base de dades o bé a un recurs concret. D'aquesta manera Facebook estalvia molt
de temps, sempre que sigui possible, esquivant les consultes llargues. La majoria de
contingut s'emmagatzema en fitxers de text simple, i mitjançant aquest sistema de claus,
s'organitza i s'hi dona accés indicant-ne la ubicació. 
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Facebook  disposa  d'aplicació  mòbil  per  a  la  majoria  de  dispositius  mòbils:  iOS,
Android, Windows Phone,... Per tal de garantir un desenvolupament igualitari entre tots
els  dispositius  mòbils,  així  com  facilitar  el  manteniment  del  codi,  es  va  decidir
desenvolupar les primeres versions de l'app en HTML5 en combinació amb CSS3 i
jQueryMobile. D'aquesta manera es volia garantir que totes les versions creixerien al
mateix temps, seguint un paradigma similar al d'una pàgina web vista de manera local.
La crítica i els mals resultats de l'aplicació, que no podia competir amb una aplicació
desenvolupada en un llenguatge natiu de programació orientat específicament per a cada
plataforma, van fer que Facebook decidís desenvolupar aplicacions natives per a cada
entorn.

Facebook analitza diverses dades dels usuaris, de la interacció d'aquests amb la xarxa
així com també del contingut que hi publiquen. Aquesta xarxa social aprofita aquest
contingut  per  a  introduir  anuncis  que ens  puguin  interessar. El  model  de negoci  de
Facebook consisteix en la publicitat cpc, que se'ns presenta en base als nostres gustos,
informació personal i  al  contingut  que generem. Facebook permet  que les empreses
creïn “fan-pages” dintre de la seva xarxa, permetent així que les empreses puguin veure
diversos estudis sobre l'abast que tenen les seves campanyes de publicitat a Facebook
així  com  obtenir  feedback  sobre  els  seus  productes   per  part  directa  de  l'usuari
mitjançant els comentaris d'aquests.

Facebook disposa d'una API per a que tercers puguin oferir aplicacions que funcionin
sobre aquesta plataforma.

b) Foursquare

Foursquare  és  una  xarxa  tipus  discovery.  Aquesta
xarxa  social  va  ser  creada  per  Dennis  Crowley  i
Naveen  Selvadurai,  llençada  al  mercat  per  primer
cop el Març del 2009.

Foursquare permet realitzar “tips” (o recomanacions) sobre llocs físics que visites. Apart
de publicar tips, la gent pot mirar els tips de la resta de gent referent als llocs. Permet
també la publicació d'imatges i d'altre contingut referent als llocs visitats. També permet
relacionar-te amb altres usuaris de la xarxa establint un vincle d'“amistat”.

L'ús de la geolocalització empra GPS depenent de si el dispositiu mòbil en disposa o no.
Foursquare no empra Bluetooth ni Wifi-Direct per a interactuar amb altres dispositius. 

FourSquare funciona sobre el servei EC2 d'Amazon, amb centenars de servidors que
executen  una  versió  limitada  de  CentOS Linux.  Fa  servir  NGINX per  a  enrutar  les
sol·licituts i servir contingut estàtic. Per tal de balancejar la càrrega de les sol·licituts
web i de les APIs s'empra HAProxy. Les dades s'emmagatzemen en MongoDB, emprant
també  MemCache per a alguns càlculs d'alt cost. Les dades de major concurrència o
“actives” van a parar a un clúster de Hadoop. Algunes tasques personalitzades, però, fan
servir també el concepte de framework MapReduce però de manera més “simple”, fent
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servir consultes de  Hive i un planificador de tasques, això ja més orientat a executar
tasques habituals al sistema. 

Per  a  la  cerca  de  tips,  usuaris  i  esdeveniments  s'empra  Solr i  ElasticSearch.  La
indexació geogràfica empra la  Biblioteca s2 de Google per a emmagatzemar  l'ID de
cel·la de l'índex de cerca. Per a convertir les dades de geocodificació a coordenades
s'empra  PostGIS i   les dades de  geonames.org, permetent ubicar llocs en un mapa i
posar-los a disposició de cerques basades en la ubicació. Les imatges es guarden en
Amazon S3 i el contingut és servit amb Akamai.

Quasi tot el codi del portal web, l'API i el processament per lots està escrit en Scala. La
web i l'API es creen sobre el framework de treball web Lift. Pel contingut dinàmic de la
web s'empra també jQuery, Backbone.js. També fan servir platilles de “Soy”.

Per  a  l'automatització de creació  de tasques  de creació,  implementació  i  operacions
s'empren algunes comandes de Python i Bash.

Els  mapes  els  extreuen de  MapBox,  que empren dades  de  OpenStreetMap i  d'altres
col·laboradors. Els mapes interactius són generats emprant la biblioteca de codi lliure
Leaflet.

Foursquare  es  troba  disponible  per  a  iOS,  Blackberry,  Android  i  Windows  Phone.
Disposa de diferents divisions de desenvolupadors dedicades a desenvolupar i mantenir
el codi per a cadascuna de les plataformes, tot i que molts components formen part de
projectes open source.

Les dades que analitza FourSquare són molt diverses, però s'obtenen principalement
mitjançant els tips. Aquests tips indiquen la ubicació de cada persona i, gràcies a això,
s'introdueixen promocions que puguin interessar a l'usuari depenent de la zona, amistats
i tips de les seves amistats. En definitiva, les dades de FourSquare són processades per a
retro-alimentar l'experiència dels usuaris en aquesta xarxa en base a la ubicació en la
que es trobin.

El model de negoci consisteix en la publicitat de promocions i ofertes cara als usuaris,
per  part  de  terceres  empreses  que,  mitjançant  la  plataforma  per  a  negocis  de
FourSquare, són presentades als usuaris depenent de la ubicació en la que es trobin o
referent a la que estiguin investigant a través d'aquesta xarxa Social.

c) WhatsApp

WhatsApp  és  una  plataforma  de  missatgeria  instantània  orientada
exclusivament  per  a  dispositius  mòbils,  més  concretament,
smartphones. El registre d'aquest servei es duu a terme a través d'un
número  de  telèfon  mòbil,  al  qual  arriba  un  missatge  sms  per  a
garantir  que el  dispositiu  és un telèfon mòbil  i  no pas un sistema
operatiu mòbil executat a través d'un simulador.

Aquesta  plataforma  permet  l'intercanvi  de  contingut  amb  tots  aquells  contactes  de
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l'agenda del dispositiu mòbil que també disposin de l'aplicació WhatsApp instal·lada al
seu telèfon.  El  contingut  que permet  enviar  és molt  divers,  essencialment  el  seu ús
majoritari consisteix en l'intercanvi de missatges de text. Ara bé, també permet enviar
contingut multimèdia com: gravacions de so, imatges, vídeos, emoticones, ubicacions i
fitxes de contactes.

WhatsApp permet la formació de “grups” que consisteix en unes “sales de chat” entre
diverses  persones.  Aquestes  sales  són  controlades  per  un  dels  components,  que
adquireix un rol d'“Administrador”, el qual li permet moderar els components del grup,
actualitzar la imatge identificativa del grup, així com el nom d'aquest.

Les  plataformes  per  les  que  funciona  actualment  són  iOS,  Android,  BlackBerry,
Windows Phone i Nokia.

WhatsApp empra GPS per a trobar la geolocalització de l'usuari a l'hora de què aquest
vulgui enviar la seva ubicació a algun contacte.  Aquesta plataforma no fa ús de les
tecnologies sense fil per a interactuar amb altres dispositius. 

WhatsApp no ha fet públic el funcionament del seu sistema distribuït.  Ara bé, hi ha
diversos  projectes  d'enginyeria  inversa  que  estudien  el  seu  funcionament  per  tal  de
realitzar aplicacions compatibles i així suplir la carença d'una API en aquest sistema.

Segons diverses fonts terceres [WWA02], la comunicació entre els clients i els servidors
de whatsApp es duu a terme per sobre de SSL per a encriptar la informació. Aquests
missatges  són  emmagatzemats  en  una  cua  al  servidor  fins  a  detectar  que  el  client
receptor d'aquests missatges es torna a connectar i, en aquest moment, el servidor envia
el  missatge cap  al  destinatari  adient.  De manera molt  similar  funciona el  client:  en
disposar de missatges per a enviar però no de connexió amb els servidors de Whatsapp,
aquests missatges són emmagatzemats en una pila per a ser tramitats al servidor un cop
recuperada la connexió.

El sistema de registre, inicialment associava el número de telèfon amb el número IMEI
del  dispositiu  mòbil  que  es  registrava.  En  l'actualitat,  però,  això  ha  canviat  i  els
servidors de WhatsApp associen un número de 5 dígits que l'usuari rep per sms amb un
número de telèfon i un dispositiu mòbil. Cada cop que es registra un mateix número de
telèfon  des  d'un  nou dispositiu,  l'anterior  número  de  5  dígits,  associat  per  a  aquell
número de telèfon i també per a un altre dispositiu, queda invalidat automàticament.

WhatsApp no duu a terme cap anàlisi de dades d'usuari, donat que va en contra de les
polítiques de l'empresa: Brian Acton i Jan Koum, els fundadors de WhatsApp, els quals
provenien  prèviament  de l'empresa Yahoo, van decidir  no seguir  el  model  d'aquest
“gegant de la publicitat” que es dedicava al rastreig de dades dels seus usuaris. Les
úniques anàlisi que suposadament duen a terme consisteixen en el tràfic de missatges,
per tal d'optimitzar el balanceig dels seus servidors, però no per a centrar-lo en un model
de negoci ni per a analitzar-ne el contingut.

El model de negoci de WhatsApp es centra en la venta de la subscripció anual al servei
de l'aplicació. Per als usuaris, l'ús del servei durant el primer any resulta gratuït. A partir

12



de l'any, presenta un cost de 0.99$USD per any de subscripció.

d) Twitter

Twitter és una xarxa social que consisteix en l'emissió digital
pública de micro-missatges (text de longitud de 140 caràcters).
Va ser ideada per Jack Dorsey i duta a terme el 2006.  Aquest
concepte de xarxa social basada en micro-missatges és el que
actualment també es coneix com a xarxa social basada en “microblogging”. 

La  base  de  la  interacció  amb  twitter  consisteix  en  la  redacció  i  emissió  de
micro-missatges públics a la plataforma. Com a usuaris, Twitter permet a aquests seguir
a altres  usuaris  (s'ha popularitzat  molt  l'expressió anglesa,  “follow”,  per a  expressar
aquest concepte en aquest context), així com ser seguit per la resta d'usuaris de la xarxa.
El fet de què una persona A segueixi a una persona B, implica que a l'espai inicial de
Twitter  de  la  persona  A,  un  cop  hagi  decidit  seguir  a  B,  li  apareixeran  els

micro-missatges (també anomenats Tweets) públics publicats per B.

Twitter et permet marcar com a “preferit” qualsevol tweet, així com reenviar-lo als teus
seguidors fent el que s'anomena un “retweet”. Twitter, mitjançant tweets, permet també
fer referència a altres usuaris de la xarxa indicant el símbol “@” annex al nom de qui es
vulgui  mencionar.  Un  altre  concepte  inportant  d'aquesta  xarxa  són  els  “tags”.  Que
permeten destacar paraules, afegint el símbol “#” abans de la paraula a destacar. Aquests
tags permeten fer un seguiment de tots els tweets que hagin fet menció d'aquell tag. 

Twitter no fa ús de tecnologies sense fil, de manera directa, per a interactuar amb altres
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dispositius de la plataforma. Ara bé, sí que empra GPS per a conèixer la geolocalització
de l'usuari a l'hora d'enviar un  tweet, en cas de què el dispositiu des del qual envii el
missatge, disposi d'aquesta comunicació.

Twitter també disposa d'un sistema de micro-missatges similar per a enviar missatges
privats a usuaris de la mateixa xarxa.

Des de 2006, l'arquitectura de Twitter ha anat evolucionant per tal de poder acollir una
gran massa d'usuaris que ha anat creixent. 

Una  aproximació  a  l'arquitectura  actual  de  la  plataforma Twitter  és  la  plantejada  a
l'esquema 3.1.c . La capa més alta de totes suposa la interfície d'usuari, capa per a la
qual  hi  ha  una  gran  biosfera  de  clients,  degut  a  l'obertura  d'una  API  per  a
desenvolupadors.  Diversos  desenvolupadors  han realitzat  aplicacions  de  client  per  a
accedir a Twitter. El servei de Servidor és l'encarregat de gestionar les peticions rebudes
pels clients. Aquesta suposa la capa del sistema distribuït que dóna resposta als clients,
així com consulta amb la resta de capes del sistema. Aquest bloc de la plataforma fa
servir Ruby on Rails, un framework  desenvolupament web, per a gestionar les peticions
web. El motiu d'aquesta decisió va ser que els creadors de Twitter tenien experiència en
desenvolupament amb aquest framework.

La capa intermitjana és l'encarregada d'optimitzar totes les peticions tant d'escriptura
com de lectura a la base de dades de tweets. Es fa servir com a un sistema d'encuament,
per tal de no sobrecarregar el servei de Back-end del sistema. Es va desenvolupar una
eina  pròpia  anomenada  Kestrel  per  tal  de  desenvolupar  aquesta  tasca.  Kestrel  està
desenvolupat en scala i aquest llenguatge funciona sobre la Java Virtual Machine. 

La  capa  d'enginyeria  de  Cerca  fa  servir  Lucene,  això  permet  tenir  tots  els  tweets
indexats i garantir una cerca més ràpida que no pas mitjançant consultes directament
sobre SQL.

La  capa  de  Back-end,  inicialment  emmagatzemava  els  tweets  en  MySQL,  però
actualment ho fa mitjançant Memcached. Es segueix fent servir MySQL com a base de
dades de Back-ups i missatges antics.

Twitter  disposa  d'aplicacions  pròpies  natives  per  a  Android,  iOs,  Nokia,  Windows
Phone, Windows 8, Blackberry7, Blackberry10, Mac,... així com, extraoficialment, hi ha
una  infinitat  d'aplicacions  de  tercers  que  fan  servir  l'API  de  Twitter. Tant  les  apps
oficials  com  les  apps  de  tercers  fan  servir  la  mateixa  API.  L'arquitectura  de  les
aplicacions no és pública.

La gestió i anàlisi de les dades de Twitter es basa en l'anàlisi del contingut dels Tweets
dels seus usuaris per tal de poder inserir publicitat per a cada usuari en base al contingut
que segueix i que produeix. Ademés d'aquestes dades, també realitza data mining d'altra
informació com la ubicació geogràfica dels seus usuaris. Aquesta anàlisi de les dades
permet a Twitter identificar el “rol” de cada usuari.
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El model de negoci de Twitter consisteix en la inserció de tweets publicitaris que reben
els  usuaris  d'aquesta  xarxa.  Twitter  “ven”  la  possibilitat  d'emetre  publicitat  pel  seu
canal. Disposa d'un apartat web únicament orientat a empreses que vulguin publicitar-se
a través d'aquest mitjà social. Les empreses poden definir a quin rol va adreçat cada
tweet publicitari, així com decidir el pressupost que volen invertir en publicitat a través
de Twitter.  El cost d'aquesta publicitat es paga en funció de la quantitat de gent que
visualitza aquell missatge, la quantitat de punts de favoritisme que la gent hi dóna, els
retweets, mencions, ... De la mateixa manera, Twitter permet també que els comptes de
Twitter puguin ser promocionats, per tal d'adquirir publicitat com a marca, etc.

e) Tinder

La primera versió de Tinder va ser alliberada al setembre de 2012.
Aquesta xarxa Social està orientada a dispositius mòbils i pretén
relacionar als usuaris situats en ubicacions geogràfiques pròximes
que  compleixin  certs  requisits:  Rang  d'edat,  sexe  determinat  i
estiguin dintre d'un rang de distància geogràfica determinat.

Per a accedir a Tinder, l'usuari ha de donar-se d'alta mitjançant el
seu perfil de Facebook i, en aquell moment, l'usuari també dóna permisos a Tinder per a
accedir a informació diversa del seu perfil de Facebook. 

Inicialment,  un  cop  un  usuari  és  registrat  a  Tinder,  el  perfil  de  Tinder  s'actualitza
extraient  informació  del  perfil  d'usuari  de  Facebook  d'aquest  mateix:  5  fotografies
aleatòries del perfil de Facebook, el sexe de l'usuari, el seu gènere d'interès objectiu, els
interessos  de les pàgines de fans i el llistat d'amistats de l'usuari. 

La  interacció  usuari-Tinder  consisteix  en  valorar  perfils  de  Tinder  de  la  gent  que
acompleix els requisits establerts per l'usuari. A l'usuari se li van presentant diferents
perfils de gent, i aquest va valorant-los en funció de si li agrada o no la persona que se li
planteja. Quan un usuari està valorant, només té accés a una plana amb les imatges de
perfil de la persona a la que està valorant, així com també s'hi exposen les amistats
comunes  i  els  gustos  compartits.  Un  usuari  només  pot  valorar  cada  perfil  amb
“m'agrada”  i  amb  “no  m'agrada”.  Si  un  usuari  A valora  a  un  usuari  B  amb  un
“m'agrada” i alhora l'usuari B valora a l'usuari A amb un “m'agrada”, la xarxa estableix
que aquestes persones són compatibles i s'obre una aplicació de xat que permet que
aquests dos usuaris es posin en contacte. Si, pel contrari, un dels dos usuaris avalua a
l'altre mitjançant un “no m'agrada”, aquesta aplicació de xat mai s'obrirà.

Tinder no fa ús de la tecnologia Bluetooth, ni Wifi-Direct, però sí que empra GPS per a
establir la geolocalització de l'usuari. En funció de la geolocalització, s'estableix el radi
de cerca de parelles compatibles.

Tinder no ha publicat la seva arquitectura. Tinder disposa de servidors propis des dels
quals es dóna resposta, en base a la geolocalització de l'aplicació client que realitza la
consulta, quins altres clients hi ha aprop que compleixen els requisits establerts. Aquests
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mateixos servidors guarden la informació extreta inicialment de facebook, així com la
nova, establerta en el transcurs de l'experiència de l'usuari amb la xarxa social.

Aquesta xarxa disposa d'aplicació mòbil per a les plataformes Android i iOS. No ha
alliberat informació sobre com s'ha desenvolupat aquesta aplicació ni si s'ha fet servir
un llenguatge natiu per a aquestes plataformes o bé mitjançant tecnologies híbrides com
l'eina  PhoneGap,  la  qual  permet  programar  apps  multiplataforma  mitjançant
HTML5+CSS3+jQuery Mobile.

Les dades que recol·lecta Tinder són, per a cada usuari: 

• l'IMEI del dispositiu mòbil

• La  posició  geogràfica  del  dispositiu  (només  quan  l'usuari  el  posa  en
funcionament)

• L'adreça IP de l'ordinador (en cas d'accedir a la pàgina web)

• Informació  diversa referent  al  dispositiu  des  del  que s'hi  accedeix (Tipus  de
dispositiu, navegador, S.O.,...)

• Les preferències de l'usuari (Zona horària, llengua, preferències de privacitat,
preferències de productes,...)

• La URL de la pàgina web que s'hagi visitat abans d'entrar a la web de Tinder

• Els botons, controls i publicitat que l'usuari hagi clicat. 

• Durant  quanta  estona  s'ha  estat  fent  servir  Tinder  i  quines  característiques  i
serveis s'han emprat.

• L'estat online i offline de Tinder.

A més, Tinder també analitza la informació que extreu del perfil d'usuari de Facebook.
La informació que extreu dels comptes varia en relació als permisos d'accés que l'usuari
hi assigni a l'aplicació des de Facebook. La informació detallada es troba a la secció de
privacitat de la pàgina oficial de Tinder [WTS00].

El model de negoci de Tinder consisteix en la introducció de promocions (publicitat) als
seus usuaris. Aquesta publicitat podrà ser encaminada cap a un tipus d'usuari concret.
De moment, però, aquest aspecte no ha estat gaire explotat, degut a la relativa recent
aparició d'aquesta xarxa, que es troba en procés d'adquisició d'usuaris. Tinder obté al
voltant de 200.000 noves descàrregues de la seva App diàriament. 
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f) Linkedin

La idea de crear una xarxa social per a empresaris, empreses i
professionals, LinkedIn, neix a finals del 2002 per part de Reid
Hoffman.  Aquest  contacta  amb  part  d'un  antic  equip  de
SocialNet i  PayPal per a treballar en una nova idea.  Sis mesos després, ja al  2003,
LinkedIn surt a Internet. Al principi només tenien al voltant de 20 altes diàries. La seva
comunitat va créixer de manera notable a finals del 2003.

A l'usuari, en registrar-se a LinkedIn, se li demana informació bàsica: adreça de correu
electrònic, nom, edat i professió. Després d'haver confirmat la seva adreça de correu
mitjançant una invitació que és enviada a l'adreça especificada, l'usuari adquireix accés
a la xarxa. L'usuari, dintre d'aquesta xarxa, pot buscar altres usuaris, feina, empreses ,
grups professionals, universitats i articles. A LinkedIn, es pot establir relació amb altres
usuaris,  amb  el  que  s'anomena  “connectar”.  En  el  moment  en  què  dos  usuaris
connecten, aquests adquireixen permisos per a poder veure més informació del perfil,
l'un  de  l'altre.  LinkedIn  també  permet  als  seus  usuaris  accedir  a  grups,  publicar
missatges i enviar missatges privats entre d'altres accions.

LinkedIn no fa ús de les tecnologies GPS ni de cap tecnologia sense fils de manera
directa per a interactuar amb altres usuaris.

LinkedIn fa servir un framework propi per a desenvolupar el codi de la seva plataforma
anomenat  rest.li.  Aquest  framework  de  Java  combina  REST i  JSON.  LinkedIn  va
alliberar aquest framework per a facilitar la tasca a desenvolupadors, així com, sobre tot,
facilitar  l'accés  a  la  seva  API  als  desenvolupadors  que  programaven  aplicacions
orientades a la seva plataforma.

L'arquitectura del servidor, segueix una estructura per capes. 
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La  primera  capa  (R2)  és  la  que  rep  peticions  HTTP+JSON  del  client.  Empra  una
llibreria anomenada R2, que està pensada per a acoblar-se amb rest.li  i  proveeix de
serveis de transport HTTP. 

Mitjançant  Rest.li,  s'analitza  la  sol·licitud,  es  crea  una  nova  instància  de  la  classe
determinada de la que es tracta, s'invoca els mètodes pertinents a l'acció demanada i es
retorna una resposta en forma d'objecte “recordTemplate”. Rest.li serialitza la resposta i
la tramita cap al client sol·licitant.

D2 és un balancejador de càrrega ubicat al costat de client.

Per a optimitzar les cerques, LinkedIn fa servir Lucene. El balanceig de càrrega dels
seus clústers de servidors es duu a terme mitjançant HELIX. Per a emmagatzemar dades
fan servir bases de dades distribuïdes que es coordinen mitjançant Apache Hadoop.

Al blog de desenvolupadors de LinkedIn, hi ha informació molt diversa sobre la seva
estructura, tant la passada, l'evolució fins a la actualitat, així com alguns dels plans de
futur pel desenvolupament d'aquesta plataforma. Referent a la base de dades, LinkedIn
ha anat evolucionant, a dia d'avui, fa servir una combinació entre Oracle i MySQL, però
no s'especifica per a què es fa servir cada tipus de base de dades.

LinkedIn disposa d'aplicació per a iOS, Android, web mòbil i altres dispositius mòbils
alternatius.  L'  aplicació  de  iOS  ha  estat  desenvolupada  en  javascript,  HTML5 i  un
llenguatge natiu de iOS (o bé C++ o bé Objective C). L'aplicació d'android ha estat
desenvolupada en llenguatje natiu (o bé java o bé C++). Les aplicacions de web mòbil,
així  com  les  orientades  a  una  varietat  de  dispositius  mòbils  alternatius,  han  estat
desenvolupades mitjançant Javascript i HTML5

LinkedIn presumeix de no exercir  una anàlisi de dades abusiu cara als seus usuaris.
LinkedIn especifica totes les dades que recull, de quina manera i per a què les empra a
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la seva web de gestió de privacitat.

LinkedIn extreu dades de tota la interacció de l'usuari amb la seva plataforma: clics,
generació  de contingut  del  perfil,  escrits,  connexions  entre  usuaris,  vistes  de  perfil,
navegació per la plataforma,,... així com de la informació del dispositiu des del qual
l'usuari hi accedeix: navegador web, adreça ip, sistema operatiu del client,...

Aquesta  informació  és  emprada  per  a  generar  recomanacions  de  feina  als  usuaris,
recomanacions de treballadors a les empreses, recomanacions de grups, etc.

El model de negoci de LinkedIn consisteix bàsicament en la subscripció d'usuaris  a
comptes  prèmium.  Disposa  de  diferents  tipus  de  compte,  cadascun  orientat  a  unes
necessitats concretes. Els diferents comptes de pagament desbloquegen característiques
que els comptes estàndard tenen limitades, com el nombre de vegades que l'usuari pugui
veure qui ha visitat el seu perfil, la possibilitat d'enviar missatges inMail, etc.

LinkedIn també ven característiques per separat.  Per exemple, l'usuari  pot pagar per
missatge inMail el  que vulgui enviar, així com per altres característiques mitjançant
micropagaments.

LinkedIn també ven publicitat a terceres empreses. Aquestes terceres empreses escullen
el rol a qui anirà destinat el seu anunci i paguen per vegades que s'hagi vist l'anunci,
impacte d'aquest i cpc.

g) SnapChat

SnapChat és una xarxa Social orientada a dispositius mòbils que en el
darrer any ha tingut bastant ressò, tant per l'extensió territorial que ha
adquirit  entre  el  sector  juvenil,  com  per  les  múltiples  queixes  per
manca  de  seguretat  respecte  a  la  protecció  de  la  informació  dels
usuaris de la plataforma.

Inicialment, l'usuari ha de donar-se d'alta al servei mitjançant el seu número de telèfon
mòbil. Per tal de confirmar la seva alta, l'usuari rep un codi de verificació, mitjançant un
SMS. A partir d'aquell moment, l'usuari pot agregar a la seva llista d'amics els contactes
de què disposa a la llista de contactes. Paral·lelament, la gent que té el seu contacte a la
llista  de  contactes  del  dispositiu,  també  el  pot  agregar  com  a  amic.  La  interacció
principal  a  Snapchat  consisteix  en  l'enviament  de  missatges  multimèdia  que,
principalment, consisteixen en una fotografia presa a l'instant, a la que se li pot afegir
una frase curta (no superior a una línia) així com un dibuix mitjançant una eina pròpia
de  dibuix  que  ofereix  Snapchat.  Aquests  missatges  presenten  una  caducitat  que  el
mateix usuari defineix, és a dir, un cop l'emissor envii el missatge, el receptor rebrà el
missatge i, en el moment en què obri el missatge, s'iniciarà un compte enrere que, en
finalitzar,  destruirà  el  missatge.  El  temps  del  compte  enrere  és  definit  per  l'usuari
emissor.  Degut  a  diversos  casos  de  Spam i  publicitat  no  oficial  a  través  d'aquesta
plataforma, Snapchat ha afegit una opció per tal de protegir-se d'aquestes intrusions que
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permet  a  l'usuari  definir  de qui vol rebre missatges,  si  només dels seus amics  o bé
prefereix rebre missatges de qualsevol usuari de la plataforma.

SnapChat no fa ús de cap tecnologia sense fils del dispositiu de manera directa, però sí
que fa servir la tecnologia GPS per a saber la ubicació de l'emissor, tot i que aquesta
informació no es mostra a la resta d'usuaris, sinò que és emprada pel seu estudi.

El sistema distribuït de Snapchat funciona sobre el servei de App Engine de Google. La
base  de  dades  que  empren  és  Google  Cloud  Datastore.  Aquesta  emmagatzema
temporalment les imatges que són enviades per un emissor però que encara no han estat
tramitades cap a l'usuari receptor. També empren una cache dedicada de Google per a
tramitar  els  enviaments  de  fotografies  entre  usuaris  que  estiguin  connectats
simultàniament.

Snapchat no ha donat informació al voltant de l'arquitectura que segueixen les seves
apps. Al blog de la plataforma han explicat el funcionament d'esborrat de “snaps” (o
fotografies), que consisteix en fer una simple crida a sistema per tal de què esborri la
imatge  un  cop  ha  transcorregut  el  compte  enrere.  Ademés  d'eliminar  la  imatge  del
dispositiu client, l'aplicació també comunica amb el servidor per a comunicar-li que la
imatge ja ha estat vista i, per tant, pot eliminar la imatge de la memòria.

Snapchat  fa  recol·lecció  de  totes  les  dades  tant  del  dispositiu  des  del  qual  l'usuari
accedeix a Snapchat com de la informació que aquest ha introduït al seu perfil d'usuari.
Snapchat  emmagatzema  temporalment  els  snaps però  segons  els  seus  termes  i
condicions només amb l'objectiu de poder entregar-los al seu destinatari corresponent.

L'ús d'aquestes dades és molt divers: mantenir i millorar el servei, enviar informació al
contacte, comunicar a l'usuari sobre productes que li puguin interessar, monitoritzar i
analitzar les tendències, detectar fraus o emissors de SPAM, ...

Snapchat no té encara un model de negoci definit/públic. Cara a la premsa, l'empresa
diu que prefereix assegurar  el  futur  de  l'aplicació i  que  un cop ho puguin garantir,
desenvoluparan un model de negoci acord a aquella situació.

h) Woowos

Es  tracta  d'una  aplicació  de  missatgeria  orientada
exclusivament  a  dispositius  mòbils.  Ha  estat
desenvolupada a Catalunya i  pretén evitar als  usuaris  les situacions de confusions a
l'enviar un missatge i equivocar-se de destinatari.

Els usuaris es poden registrar a Woowos mitjançant el seu número de telèfon mòbil. La
interacció és molt similar a la que presentava l'aplicació WhatsApp. Woowos ens permet
enviar  missatges  amb  els  contactes  que  també  tinguin  Woowos  instal·lat  al  seu
dispositiu,  així com la creació de grups de xat per tal  d'enviar missatges a tota una
comunitat.  Woowos  presenta  dues  diferències  respecte  a  WhatsApp:  Permet
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l'encriptació dels seus missatges mitjançant una contrasenya i també permet esborrar els
missatges remotament del dispositiu mòbil del destinatari des del dispositiu de l'emissor.
En cas de què la persona hagi llegit el missatge abans de què l'haguem pogut esborrar,
l'aplicació ens ho farà saber amb una emoticona simbolitzada per un “presoner”. Si la
hem pogut esborrar abans de què el receptor l'hagi rebut ens apareixerà una icona d'un
“lladre”. Ademés d'aquestes dues icones, l'aplicació empra una icona d'un carter per a
simbolitzar que s'ha enviat un missatge i la d'un espia per a simbolitzar que el receptor
ha desencriptat el missatge encriptat que se li havia enviat.

Aquesta  plataforma no empra les tecnologies  sense fils  per  a interactuar  de manera
directa amb altres usuaris ni GPS.

Woowos  és  relativament  recent  i  no  ha  publicat  gaire  informació  al  voltant  de
l'arquitectura que fa servir el seu sistema.

Woowos disposa d'apps per a Android i per a iOS.

L'única recol·lecció de dades que duu a terme Woowos és la necessària per a identificar
a l'usuari. A la seva pàgina de privacitat especifiquen que ells no rastregen les dades que
puguin contenir els missatges.

Woowos no té un model de negoci encara definit. Actualment es troba en fase beta i
s'està desenvolupant una secció més exclusiva cap al món de l'empresa de la qual sí que
s'espera poder muntar-ne un negoci. Tot i això, l'empresa no ha volgut especificar gaires
detalls sobre aquesta versió.

i) StreetPass (Nintendo)

Les versions 3DS i 3DS XL de Nintendo disposen d'un
servei  anomenat  StreetPass,  el  qual  detecta  els
encreuaments entre gent, permetent-los interactuar en jocs i xat un cop s'ha produït un
encreuament.

Un usuari posseïdor d'una Nintendo 3DS, detectarà a altres usuaris portant a sobre la
seva  videoconsola  en  estat  de  suspensió  i  el  mode  de  connexió  sense  fils  activat.
Mitjançant una tecnologia sense fils, el servei StreetPass detectarà a altres usuaris que
també  disposin  de  Nintendo  3DS en  el  mateix  estat.  A partir  d'aquest  moment,  els
usuaris poden interactuar amb l'avatar (o Mii) de la gent amb la que s'han encreuat,
podent  enviar  missatges  o col·laborar  en videojocs,  a  través  de  l'espai  “Mii  Plaza”,
disponible a la Nintendo 3DS.

Aquesta plataforma no empra tecnologia GPS, però si que empra tecnologies sense fils
per a la detecció d'altres usuaris posseïdors de N3DS. Tot i que l'empresa Nintendo no
ha alliberat l'estàndard de la comunicació que empra StreetPass ni de la tecnologia sense
fils que empra, es poden trobar moltes suposicions a la xarxa al voltant de si es tracta
d'una tecnologia sense fils pròpia inspirada en la tecnologia Bluetooth, una combinació
entre  Wifi  i  bluetooth,  tansols  Wifi,  Bluetooth  classe  A,...  StreetPass  també  permet
l'encreuament amb localitzacions geogràfiques, o relay points, els quals disposen d'un
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punt  wifi  configurat  per  Nintendo per  a  poder  detectar  encreuaments  d'usuaris  amb
punts estratègics (Restaurants, comerços,...).  Hi ha terceres fonts que han aconseguit
muntar un punt d'encreuament StreetPass mitjançant el router Wifi de casa  [WSP01].
Tot i  això,  en aquest treball  no s'ha verificat  el  seu funcionament.  Els Relay Points
serveixen per a poder relacionar gent que hagi passat per aquella ubicació en diferent
franja horària.

L'arquitectura de la plataforma fa ús d'eines de software privat propi i software lliure. La
plataforma de servidor funciona a Amazon Web Service. Per tal de gestionar el constant
flux  de  dades  de  StreetPass,  la  plataforma de  servidor  empra  l'eina  Apache  Hbase.
Apache Puppet s'encarrega de gestionar tasques automatitzades. 

Així doncs, una de les finalitats que té Nintendo referent a StreetPass és la recol·lecció
massiva de dades dels seus usuaris per tal de poder adquirir feedback de l'experiència
d'usuari  amb la  videoconsola i  amb jocs  concrets.  És  per  això  que empra  l'eina  de
software lliure Fluentd per a l'anàlisi massiu de dades.

Nintendo no ha  fet  pública la  arquitectura  de l'aplicació client.  Aquesta  només està
disponible per a la Nintendo 3DS. La aplicació client és la que s'encarrega de gestionar
la detecció d'encreuaments i després comunicar-ho al servidor quan té internet.

La gestió i l'anàlisi de les dades, com ja s'ha esmentat, es fa emprant l'eina Fluentd. Això
permet a Nintendo poder millorar els seus jocs, així com aspectes de la plataforma de
joc o de la interacció amb els usuaris. Nintendo no defineix cap especificació concreta
de per a què empra les dades més que per a millorar l'experiència de joc de l'usuari.

El model de negoci de Nintendo respecte a StreetPass és la venda de videojocs que
siguin compatibles amb aquest servei. Ara bé, Nintendo no ven el servei en si, si no com
un “addicional” per tal de poder interactuar amb altres usuaris en cas de que compris
jocs  que  en  siguin  compatibles.  Apart,  Nintendo  té  contractes  d'exclusivitat  amb
diverses empreses per a poder muntar els seus Relay Points. Aquests contractes no s'han
fet públics o no són de fàcil accés pels usuaris, desconeixent si suposen cap benefici
addicional per a la empresa o no.

3.2. Taula comparativa de l'estat de l'art

La taula  Taula 3.2.a agrupa i compara les característiques recollides al punt 5.1 i les
compara amb La xarxa social a desenvolupar.
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Perfil
d'Usuari
Públic

Si Si Si Si Si Si No No Si Si

Espai
Personal
Públic

Si Si No Si Si Si Si No Si Si

Missatgeria
Pública

Si No No Si No Si Si No Si Si

Missatgeria
Privada

Si No Si Si Si Si Si Si Si Si

Permet  fer
Pings/tocs

Si Si No No No No No No No No

Publicar
imatges

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si

Publicar
Videos

Si Si Si Si No Si Si Si No No

Ús  de
Geo-Localit
zació

Si Si No  Si Si No Si No No Si

Espai  de
Novetats

Si Si No Si No Si No No Si Si

Punts  de
Favoritisme

Si Si No Si Si Si No No No No

Comentaris
en
Contingut
Públic

Si Si No Si No Si No No No Si

Fan Pages Si Si No Si No Si No No Si No

Recomanaci
ons
automàtique
s

Si Si No Si Si Si No No Si No

Ordenació
d'usuaris
mitjançant
“grups”  o
“llistes”

Si Si Si Si No Si No Si No Si

Gestor  de
Privacitat

Si Si No Si No Si Si No No Si

Pàgines
específiques
pel  sector
Professional
(Empreses,
Marques,...)

Si Si No Si No Si No No No No

Interfaç
Web

Si Si No Si No Si No No No No
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App Mòbil Si Si Si Si Si Si Si Si No Si

Empra
Bluetooth

No No No No No No No No ? No

Empra GPS Si Si No Si Si No No No No Si

Tipus
Discovery

No Si No No Si No No No Si Si

Sector  al
que  està
orientat

No
especí-

fic

Gent
amb
telè-
fon

intel-
ligent

Gent
amb

telèfon
intel-
ligent

No
específi

c

Cerca
de

parella

Pro-
fessional

Juvenil
No

específic
Jove Jove

Rastreig  de
Dades

Si Si No Si Si Si Si No Si No

Model  de
Negoci

Publici
tat

Publi-
citat i
Micro
paga-
ments

Sub-
scrip-
ció al
servei

Publici
-tat

Publi-
citat

Publi-
citat,

Upgra-
de del

Servei, 

No No

Publi-
citat,
venda

de Jocs

No

Taula 3.2.a: Comparació de les plataformes
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4. ESPECIFICACIÓ DE LA XARXA SOCIAL A CREAR

4.1. Introducció

Si bé, a l'estudi de l'estat de l'art, s'ha decidit estudiar unes plataformes en funció de la
popularitat  i  la  similitud  de  tecnologies  que  aquestes  empren respecte  a  les  que  es
pretenen fer disposar a la plataforma a desenvolupar, en aquest nou apartat s'ha decidit
acotar  aquest  volum  de  plataformes,  descartant  les  plataformes  que  exclusivament
havien estat escollides amb motius tecnològics. Això ha estat així amb objectiu d'evitar
unes enquestes molt extenses que puguin dificultar-ne la participació, i dificultar-ne la
comprensió de les qüestions de la prova.

A més a més, s'ha decidit incloure altres plataformes populars entre els usuaris en aquest
apartat, com Google+, donat que s'ha considerat que aquestes podrien ser rellevants per
tal d'entendre millor els gustos de l'usuari i les motivacions de quin ús hi aplica a cada
xarxa social, tot i que d'altres plataformes ofereixin serveis iguals o similars. Aquestes
no han estat exposades a l'estudi de l'estat de l'art degut a que la interacció amb aquestes
és molt similar a la d'altres plataformes ja exposades.

Així doncs, aquest apartat té com a objectiu definir i estructurar la xarxa social a crear.
Un cop havent  analitzat  l'estat  de  l'art,  comparant  altres  plataformes  socials,  aquest
apartat pretén adquirir informació dels usuaris, podent així, en base a les necessitats que
aquests defineixin, modelar la idea i conceptes plantejats amb anterioritat al voltant de
la plataforma.

Per tal de definir les especificacions i el posterior desenvolupament de la Xarxa Social,
s'ha definit els següents passos a seguir:

1. Entrevistes amb usuaris: Què esperen d'una Xarxa Social?

2. Disseny Funcional.

3. Disseny Tècnic.

4. Implementació.

5. Proves amb usuaris.

4.2. Entrevistes amb Usuaris: Què esperen d'una xarxa Social?

En aquest apartat s'exposen, primerament, les dades que resulten necessàries especificar
amb els usuaris. En base a les dades necessàries, s'ha generat un formulari d'entrevista
amb l'objectiu  d'executar  aquesta  prova  amb una  mostra  significativa  d'usuaris.  Els
resultats  de  les  entrevistes  seran  analitzats  per  tal  d'extreure  els  diferents  perfils  i
necessitats que els usuaris presentin entorn a la xarxa.  D'aquestes anàlisis es podran
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obtenir unes conclusions que afectaran directament a les següents fases d'especificació
de la Xarxa Social. Així doncs, els punts tractats es poden esquematitzar en:

1. Dades a obtenir

2. Formulació del qüestionari

3. Execució i resultats de l'entrevista

4. Anàlisi dels resultats

5. Conclusions dels resultats

a) Dades a obtenir

L'entrevista haurà de reflectir tots els punts dubtosos i donar forma a la xarxa social,
entenent les necessitats dels usuaris. Aquesta entrevista, donat que el que pretén aquest
treball és dissenyar i desenvolupar una xarxa social orientada a telèfons mòbils, està
orientada a gent amb telèfon mòbil.

Les dades que hauria de definir l'entrevista amb l'usuari són:

• Perfil de l'usuari.

◦ Edat (o franja d'edat) de l'usuari.  Preguntes: 1.01

◦ Gènere de l'usuari.  Preguntes: 1.02

◦ Estatus Social: Estudiant, treballador,...  Preguntes: 1.03

◦ Situació sentimental.  Preguntes: 1.04

◦ Número de telèfons mòbils en ús que té.  Preguntes: 1.06

◦ Fa  servir  targeta  de  contacte  a  la  feina?  I  en  la  seva  vida  personal?
Preguntes: 1.05

• Dades al voltant del dispositiu mòbil de l'usuari.

◦ Sistema Operatiu del telèfon mòbil.  Preguntes: 2.03, 2.03.a

◦ Marca del dispositiu.  Preguntes: 2.01
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◦ Model del telèfon mòbil.  Preguntes: 2.02

• Dades al voltant de l'ús que hi dóna l'usuari al telèfon mòbil.

◦ Disposa de tarifa de dades?  Preguntes: 3.01

◦ Per  a  què  empra  el  telèfon  mòbil:  Trucades,  SMS,  missatgeria,  correu
electrònic, Jocs, xarxes socials, navegació per internet, Apps,...  Preguntes:
3.02

◦ Si  porta  o  no  el  senyal  Bluetooth  activat  al  seu  dispositiu  habitualment
Preguntes: 3.03

◦ Si  porta  o  no  el  senyal  GPS  activat  al  seu  dispositiu  habitualment.
Preguntes: 3.04

◦ En quins àmbits fa ús del dispositiu (Feina, esbarjo, casa, ...)?   Preguntes:
3.05 3.06

• Dades al voltant de les xarxes Socials.

◦ Disposa de perfils en Xarxes Socials? En quines?  Preguntes: 4.01

◦ Per  a  què  empra  cadascuna?  (mantenir  contacte  amb  amics,  obtenir
informació i notícies,...)  Preguntes: 4.03

◦ Què espera obtenir l'usuari de les xarxes socials?  Preguntes: 4.03

◦ Si hi accedeix des del seu telèfon intel·ligent.  Preguntes: 4.02

◦ Des  d'on  hi  accedeix  més:  telèfon,  tableta  o  ordinador,  quina  interfície
prefereix i per què?  Preguntes: 4.04, 4.05, 4.06

◦ Fa  servir  les  xarxes  socials  per  a  enviar  missatges  privats  als  seus
contactes/amics?   Preguntes: 4.07

◦ Fa  servir  missatges  públics  (per  exemple  missatges  al  mur  a  Facebook,
tweets  citant  un  usuari  a  Twitter,  ...)  per  a  comunicar-se  amb  gent?
Preguntes: 4.08

◦ Elements que l'usuari considera essencials en una xarxa Social.  Preguntes:
4.09
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• Dades al voltant de la xarxa Social a crear. Suposant que aquesta xarxa existís i
l'usuari hi tingués un perfil...

◦ Li agradaria que quedés constància de: amb qui s'ha trobat durant el dia, hora
i lloc?  Preguntes: 5.06, 5.07, 5.08

◦ De ser així, li agradaria que la resta de gent amb perfils a la mateixa xarxa
pogués veure-ho lliurement o li agradaria poder moderar qui ho pot veure?
Preguntes: 5.09

◦ En cas de voler moderar-ho, quin col·lectiu creu que hauria de poder veure
els seus encreuaments diaris i/o de quina altra manera li agradaria moderar
l'accés a aquesta informació (lloc, franja horària,...)?  Preguntes: 5.09

◦ Li agradaria que a l'inici li sortís informació/curiositats de la gent del seu
voltant, o només de la gent que hagi marcat com a amistat? Preguntes: 5.01,
5.02

◦ Troba intrusiu que la gent que tingui al seu voltant (10-20m), i que també
disposi de la xarxa, pugui veure el que publica a la xarxa social tot i no ser
considerats “amics/coneguts”?  Preguntes: 5.03, 5.04

◦ Li  agradaria  poder  limitar  aquest  aspecte?  De  ser  així,  en  base  a  què
(ubicació de l'usuari, hora, perfils determinats,...)?   Preguntes: 5.05

◦ Estaria  l'usuari  disposat  al  processament  de les  seves  dades  per  a  que el
motor  de  la  xarxa  pogués  generar  contingut  per  tal  de  millorar  la  seva
experiència  d'usuari  (recomanar  llocs,  ubicar  més  visiblement  contingut
d'usuaris amb els que hi hagi major “preferència/relació”, etc)?  Preguntes:
5.10, 5.11

L'entrevista ha estat dividida en 5 blocs principals:

El primer bloc permet obtenir una aproximació al perfil d'usuari que s'està entrevistant.
Aquest punt permet identificar diferents perfils d'usuaris objectius.

El  segon bloc fa referència al perfil del dispositiu mòbil que empra el perfil d'usuari
concretat a l'apartat anterior. Això permet entendre la biosfera de telèfons dels usuaris a
qui va orientada la aplicació.

El  tercer bloc fa referència a l'ús del telèfon per part de l'usuari.  Permetrà saber les
tasques que el propietari hi desenvolupa, en quins moments el porta, per a quins àmbits
el fa servir, etc.
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El quart bloc pretén aportar informació al voltant de quant introduït està l'usuari a les
xarxes socials, per a què les empra i què pretén extreure'n d'elles.

El  cinquè bloc,  fa referència a la xarxa social  a dur a terme. Aquest punt té com a
objectiu estimar els punts establerts als objectius i polir-los en funció de l'interès que
generin en l'usuari objectiu.

Òbviament, si un objectiu no resulta atractiu per a tots els diferents perfils objectius
estudiats, caldrà que aquest sigui desestimat o reestructurat. En el cas de què per a un
perfil concret un aspecte resulti atractiu, però en canvi per a un altre no, voldrà dir que
els usuaris han de poder moderar-lo, mitjançant un control de privacitat. Aquest estudi
permet, a més a més, identificar nous aspectes que puguin resultar interessants cara als
usuaris que potser no hagin estat observats a l'establir els objectius.

b) Formulació del qüestionari

En  base  a  les  necessitats  d'especificació  amb  els  usuaris,  s'ha  generat  el  present
formulari.

El  formulari  s'ha  entregat  com a Annex.  Mirar  Annex  12.1.  Test  emprat  durant  les
entrevistes amb usuaris.

c) Execució i resultats de l'entrevista

L'execució de l'entrevista s'ha dut a terme amb 66 usuaris d'entre 17 i 58 anys d'edat, els
quals composen una mostra de diversos “possibles perfils“ els quals podrien ser usuaris
potencials de la plataforma.

S'adjunten  com  a  annexos  les  dades  resultants  de  l'execució  de  cadascuna  de  les
entrevistes.
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d) Anàlisi dels resultats

Com a resultats globals de les entrevistes, es poden apreciar els següents punts:

Perfil i ús del dispositiu

El mercat dels dispositius mòbils es troba
àmpliament  habitat  pel  sistema  operatiu
Android  (70%  dels  entrevistats),
seguidament  d'iOS  (23%  dels
entrevistats).  Tot  i  això,  els  resultats  de
l'entrevista  determinen  que  la  majoria
d'usuaris  d'aquest  sistema  operatiu
majoritari  desconeix  quina  és  la
distribució que el seu dispositiu té.

Aproximadament  9  de  cada  10
entrevistats  que  disposa  de  telèfon
intel·ligent disposa d'una tarifa de dades contractada.

Les  tasques  que  els  usuaris
desenvolupen  mitjançant  el  seu
smartphone són molt diverses.

Així doncs, es pot també apreciar com
els  perfils  d'edat  més  baixa  tenen
major tendència a emprar apps i altres
aspectes  més  “avançats”  de
l'Smartphone com l'ús del GPS per a
geolocalització en mapes,... 

En la  majoria  de  casos  els  usuaris  empren  els  seus  Smartphones  per  a  missatgeria
instantània, així com també en menor mesura per a a enviar i rebre e-mails.

Només un 6% dels entrevistats duen
el  senyal  Bluetooth  encès  al  seu
dispositiu  per  defecte,  i  el  12%  el
GPS.

Els usuaris entrevistats empren el seu
dispositiu  en  la  majoria  d'àmbits  en
els  que  es  desenvolupen.  De  fet,  al
voltant  del  38%  dels  entrevistats
considera que duu a sobre sempre el
seu dispositiu mòbil,  i  al voltant del
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52%  dels  usuaris  consideren  que  quasi  sempre  el  duen  a  sobre.  Els  entorns  que
lleugerament destaquen respecte de la resta, referent a entorns en els que els usuaris
empren el seu dispositiu: l'entorn dels amics, el familiar i durant els desplaçaments.

Ús de xarxes Socials

L'accés  a  xarxes  socials,  per  part  dels  usuaris  entrevistats,  deixa en clara  evidència
l'hegemonia  de  Facebook  respecte  a  la  resta  de  xarxes  socials,  donat  que  tots  els
entrevistats  disposen d'un perfil  en aquesta  xarxa.  Instagram i  Twitter  segueixen en
menor  grau  a  Facebook a  la  capçalera.  L'ús  que hi  assignen els  usuaris  a  aquestes
xarxes, però, són molt diferents.

Els usos que hi donen els usuaris a les xarxes Socials, referent a les dades obtingudes de
les entrevistes, han estat resumits a la taula Taula 4.2.a.

Tot i l'àmplia extensió d'aquestes xarxes, es pot apreciar que no tots els usuaris empren
els seus perfils des del seu dispositiu mòbil.

Cal destacar que els perfils més joves són els que major tendència presenten a accedir a
les xarxes socials mitjançant el seu dispositiu. 

Els motius que els perfils  de major
edat  determinen  per  a  accedir
preferentment  des  d'un  ordinador  a
les xarxes socials respecte a emprar
un smartphone, van des de la reduïda
dimensió de les lletres de la pantalla
dels  Smartphones  fins  a  la
complexitat  de  les  interfícies  que
presenten. 
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Gràfic 4.2.e: Ús de les plataformes socials des del
dispositiu mòbil

Gràfic 4.2.d: Ús de les Xarxes Socials



Xarxa Social Ús principal que hi donen els usuaris

Facebook • Mantenir contacte amb els seus amics, familiars i coneguts.
• Enviar missatges privats per tal de fer treballs (Estudiants).
• Estar actualitzat referent a la gent que l'usuari ja coneix.
• Cercar Cites.
• Penjar Imatges i vídeos.

Instagram • Publicar fotografies i rebre comentaris i aportacions d'altres 
usuaris.

• Accedir a perfils concrets de fotografies específiques 
generalment per temàtiques.

Twitter • Veure titulars dels diaris.
• Mantenir-se informat sobre entitats i personalitats concretes.
• Donar opinió al voltant d'afers i notícies.
• Trobar ofertes i promocions.

Tuenti • Mantenir contacte amb amics

Flickr • Publicar fotografies
• Cercar fotografies d'interès

Tinder • Trobar cites
• Trobar Parella

LinkedIn • Cercar feina.
• Estar connectat amb la xarxa Professional.
• Generar i mantenir Contactes professionals.

SnapChat • Enviar missatges graciosos entre amics.
• Establir contacte amb amics.

FourSquare • Cercar llocs que visitar depenent de la gent coneguda per 
l'usuari

Google+ • Pel Correu electrònic/ missatgeria
• Per feina
• Per la universitat

Taula 4.2.a: Ús principal que hi donen els usuaris a cada plataforma social

Els perfils de menor edat, tot i ser els que més accedeixen a través del seu dispositiu
mòbil a xarxes socials, no presenten una preferència per a aquest dispositiu global per
totes  les  xarxes  socials.   Els  usuaris  més  joves  prefereixen  accedir  a  determinades
xarxes socials  mitjançant  el  seu smartphone i  a d'altres mitjançant  el  seu ordinador.
Exemples de preferència d'accès mitjançant el telèfon són Instagram o Snapchat, aquest
últim només té aplicació per Smartphone i no té aplicació oficial d'escriptori.

El motiu que els sectors més joves, en la seva majoria, consideren determinant per a
accedir  a les xarxes socials des del seu smartphone és la mobilitat que els hi aporta. Un
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altre factor determinant és el temps d'espera d'encesa dels ordinadors personals. Com a
punt a favor que presenten els ordinadors respecte als telèfons intel·ligents, hi ha l'ús del
teclat físic.

L'accés a les xarxes socials mitjançant una tauleta no es troba encara gaire estès entre
els perfils entrevistats.

L'ús  de  la  missatgeria  privada  que  ofereixen  algunes  plataformes  Socials  es  troba
altament en ús per part dels usuaris a l'hora de comunicar-se amb els seus contactes. El
seu ús és lleugerament més pronunciat al sector juvenil, respecte als perfils de major
edat.

La missatgeria pública no s'empra tant com a eina de comunicació amb els contactes,
entre els usuaris de les xarxes socials que ofereixen aquests serveis.

Els serveis que una xarxa social ha de disposar de manera “essencial”, segons la majoria
d' usuaris, venen donats per la gràfica Gràfic 4.2.g.

En la gràfica s'aprecia majoritàriament com la missatgeria privada es superposa respecte
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Gràfic 4.2.f: Preferència d'ús de les plataformes socials/dispositiu

Gràfic 4.2.g: Rellevància dels elements d'una xarxa Social segons els usuaris



a la resta. Els perfils de gent soltera tenen major tendència a considerar com a punt
essencial d'una xarxa social la “informació de perfil”. Els perfils més joves presenten
una major atracció cara a considerar l'“espai personal públic” com a essencial respecte
als perfils de major edat. 

En general, els perfils al voltant de 20 anys, són els que major ús realitzen al voltant de
les  xarxes  socials  tipus  discovery, essent  Tinder  i,  sobre  tot,  Foursquare,  les  xarxes
socials tipus discovery que més empren. Tot i això, els entrevistats també mostren el seu
descontent al voltant de les xarxes socials tipus discovery. Els motius que al·leguen són
la pèrdua de dades  per  part  de Tinder  dels  seus contactes i  la  caiguda en desús de
Foursquare.

Els  contexts  en  els  que  els  usuaris  consideren  atractiu  l'ús  de  xarxes  socials  tipus
discovery venen determinats pel gràfic Gràfic 4.2.h.

Es pot apreciar que un alt percentatge dels enquestats no ha sabut respondre a aquesta
qüestió, així com també hi ha hagut un alt percentatge que directament no considerava
atractiu l'ús de xarxes socials tipus discovery. 

Els contexts que els usuaris han trobat majoritàriament interessants han estat: ''Festa
nocturna'', ''Festes populars'' i ''durant els desplaçaments''.

El sector d'entre 19 i 30 anys són els que majoritàriament consideren interessant l'ús de
les xarxes socials tipus discovery per a les festes nocturnes, així com les festes populars.

Un alt percentatge dels estudiants consideren interessant l'ús de les xarxes socials als
seus centres d'estudis.
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Gràfic 4.2.h: Context d'interès en l'ús de les xarxes Social tipus Discovery



Dades al voltant de la xarxa social a desenvolupar

Suposant un primer prototipus hipotètic de la xarxa social a desenvolupar...

Al 55% dels entrevistats no els importaria que els hi apareguessin novetats de gent “no
coneguda” pròxima a la seva ubicació. Un 22% dels enquestats no regularien l'accés
d'aquesta informació al seu inici, mentre que un 38% ho regularia en funció de l'edat de
la gent propera. 

El sexe de la gent propera i l'estat civil són
els següents factors pels quals es regularia
l'entrada  de  contingut  de  gent  pròxima  a
l'inici de la xarxa Social.

Els perfils de major edat són els que major
inconvenient  observen  a  l'hora  de  trobar
informació  de gent pròxima a la pantalla
d'inici de l'aplicació.

Tot i això, entre els perfils  d'edats
majors que no han vist inconvenient
en  aquest  punt,  hi  ha  una  gran
predisposició  per  a  poder  regular
l'entrada  d'informació  a  les  seves
pantalles d'inici en funció de l'edat.

Els  perfils  de  gent  soltera,  tant
treballadora com estudiant, mostren
o bé una intenció cap a no regular
aquesta entrada, o bé en funció de
l'edat,  el  sexe  i  l'estat  civil  de  la
gent pròxima.

Paral·lelament,  al  53%  dels  enquestats  sí
que els hi importaria que la seva informació
aparegués a  la  pantalla  d'inici  de la  xarxa
social de la gent “no coneguda” pròxima a
la seva ubicació.

D'aquesta  manera,  el  94% dels  enquestats
voldrien  poder  regular  com  es  mostra  la
seva informació cara a la resta de gent. 

El  35%  dels  enquestats  considera  que  la
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Gràfic 4.2.i: Interès en observar novetats de
gent pròxima

Gràfic 4.2.j: Paràmetres de regulació d'entrada
d'informació sobre la gent pròxima

Gràfic 4.2.k: Preferència a mostrar informació
pròpia a la gent pròxima



millor manera de poder regular l'accés de la seva informació a les pantalles d'inici de la
gent pròxima és mitjançant  Permisos per a cada publicació,  definint una publicació
com a pública (que pugui arribar a tots els usuaris pròxims), privada (que pugui arribar
només als usuaris que siguin amics, ...), etc. El 22% dels enquestats considera que la
millor manera de poder regular aquest aspecte és mitjantçant permisos associats a les
targetes de contacte. D'aquesta manera, les persones que tinguin una targeta X podran
veure  les  publicacions,  però  en  canvi,  les  de  la  targeta  Y no  podran  veure  les
publicacions. L'usuari propietari establirà quines targetes disposen de permisos per a
veure publicacions i quines no.

El 16% dels enquestats ha optat per emprar permisos específics per a cada usuari i un de
genèric pels usuaris desconeguts.

A les gràfiques  Gràfic 4.2.l,  Gràfic 4.2.m,  Gràfic 4.2.n es pot apreciar respectivament
les respostes per part dels enquestats a les preguntes referents a: si a l'usuari li suposava

cap  aversió  que  la  xarxa  social  guardés
constància de amb qui coincidia en el seu dia a
dia si aquella informació només era visible pel
mateix  usuari  i  l'altra  persona  amb  la  qual
havia coincidit;  si a l'usuari  li  suposava cap
aversió que la xarxa social guardés constància
de  amb qui  coincidia  en  el  seu  dia  a  dia  si
aquella  informació  només  era  visible  pel
mateix usuari, l'altra persona amb la qual havia
coincidit,  els  contactes  de  l'usuari  i  els
contactes  de  l'altre  usuari  amb el  qual  havia
coincidit; si a l'usuari li suposava cap aversió
que la xarxa social guardés constància de amb
qui  coincidia  en  el  seu  dia  a  dia  si  aquella

informació era visible per tots els usuaris de la xarxa social.

Els  usuaris  mostren  una  gran  preferència  a  poder  regular  qui  pot  veure  els  seus
encreuaments diaris. En els resultats dels tests hi ha diverses solucions proposades pels
enquestats.  Entre  elles,  hi  ha  l'assignació  de  permisos  individuals,  l'assignació  de
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Gràfic 4.2.m: L'usuari sent aversió a
mostrar els encreuaments als contactes

dels participants en l'encreuament

Gràfic 4.2.n: L'usuari sent aversió a fer
públics els seus encreuaments a la resta
d'usuaris de la xarxa, indiscriminadament

Gràfic 4.2.l: Aversió al registre
d'encreuaments essent només visibles pels

usuaris involucrats en aquells
encreuaments



permisos  associats  a  les  targetes  de  contacte  i  l'assignació  de  permisos  per  a  cada
encreuament.

Al 47% dels enquestats no els hi produeix aversió que la xarxa social empri les dades
generades  per  la  seva  experiència  d'usuari  per  a  generar  contingut.  Les  opinions
referents a l'elecció de cada usuari són molt diverses. Els usuaris que no estan a favor
del rastreig de dades argumenten motius relacionats amb la seva intimitat i vida privada,
així com una sensació de sentir-se “constantment espiat”. Usuaris que troben interessant
aquest aspecte ho defensen dient que així podrien millorar la seva experiència d'usuari,
sempre i quan aquestes recomanacions no siguin molestes. Els enquestats han proposat
diversos  límits  de  quantitat  de  recomanacions  així  com  exemples  de  Facebook  i
recomanacions/publicitat que consideren molestes. El 14% dels enquestats no han sabut
respondre.

e) Conclusions dels resultats

El sistema operatiu  per  a dispositius  mòbils  Android,  es  troba àmpliament  estès  al
sector de la telefonia respecte a la resta de competidors del mercat.

Degut a que el present TFG presenta un marc de temps limitat, i l'ús de tecnologies de
desenvolupament  híbrides  (com  per  exemple  Cordova,  ...)  encara  no  disposen  de
mòduls gaire estables orientats a gestionar les connexions sense fil  i GPS, s'ha decidit
desenvolupar el primer prototipus de la xarxa Social exclusivament pel sistema Operatiu
Android. 

L'ús que hi donen els usuaris al seu dispositiu mòbil és molt ampli, ara bé, es poden
trobar diverses tendències en l'ús, en funció de franges d'edat. Els perfils més joves són
els que empren més opcions del seu dispositiu, mentre que els perfils de major edat no
en fan tant ús de determinades opcions. 

En l'actualitat, en base als resultats de l'enquesta, es pot apreciar com no hi ha gaire
tendència  a  dur  els  mòduls  de  senyals  Bluetooth  i  GPS del  dispositiu  encesos  per
defecte. 

Tot i aquesta afirmació, es pot pensar que la tendència referent al baix ús per defecte
dels mòduls de Bluetooth i el GPS pot canviar en el futur, donat que el sector més jove
de la gent enquestada utilitza cada cop més eines avançades mitjançant el seu dispositiu,
així com l'alta recerca, per part de les empreses que fabriquen dispositius de telefonia,
en bateries de major capacitat. Altres punts a favor són l'aparició de dispositius  que
interaccionen amb els dispositius mòbils que es comuniquen amb aquest mitjançant el
senyal Bluetooth, com per exemple càmeres, auriculars sense fils o les Google Glasses.

La majoria d'usuaris afirmen que sempre porten el seu dispositiu mòbil a sobre i que en
fan ús en quasi tots els entorns de la seva vida diària.

Tots els usuaris entrevistats disposen de Facebook. Instagram i Twitter són les dues
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xarxes  amb major  accés  per  part  dels  enquestats.  Depenent  de  la  xarxa social  en
qüestió,  els  usuaris  tenen  preferència  per  una  plataforma  o  per  una  altra,  fent
referència a un Smartphone o a un ordinador. L'ús de tablet per a accedir a les xarxes
socials no està gaire estès entre els enquestats. Sí que es pot apreciar una tendència a
accedir en major grau a les xarxes socials mitjançant un smartphone per part dels
perfils de gent més jove respecte als perfils de major edat.

Diversos aspectes amb la seva respectiva importància pels usuaris es poden apreciar a
la taula  Gràfic 4.2.g. Podem apreciar analitzant les dades resultants de l'execució de
l'enquesta com el sector Juvenil té una major preferència per l'espai personal públic
que no pas el sector de major edat.

En base a les dades obtingudes d'aquesta taula, podem ordenar per prioritats els serveis
que els usuaris enquestats consideren essencials, i establir-los en ordre de prioritats per a
oferir a la xarxa social a desenvolupar:

1. Missatgeria Privada.

2. Publicació de fotografies.

3. Comentaris en contingut.

4. Espai d'inici amb novetats dels usuaris.

5. Informació de Perfil.

6. Espai Personal públic.

7. Publicació de Vídeos.

8. Fan Pages.

9. Publicació de geolocalització.

10. Les recomanacions automàtiques.

11. Possibilitat de fer “pings” o “tocs” a altres usuaris.

El  sector  d'entre  19  i  30  anys  considera  interessant  l'ús  de  xarxes  socials  tipus
discovery en festes nocturnes i festes populars.

Un  alt  percentatge  del  segment  estudiantil  entrevistat  troba  interessant  l'ús  de  les
xarxes tipus discovery en els seus centres d'estudis.

Aquests aspectes poden ser importants, donat que aquest segment d'usuaris poden ser
usuaris potencials de la xarxa que es pretén especificar. Al tractar-se d'una xarxa tipus
Discovery, aspectes de la xarxa poden estar orientats a aquest tipus d'entorns, o almenys
estar preparats per a donar suport a aquest tipus d'entorns. Alguns aspectes que  s'han de
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tenir en compte: encreuaments massius, possible pèrdua de cobertura degut a la ubicació
o a l'excés d'usuaris respecte a la capacitat del canal de telefonia.

El sector de major edat que considera interessant l'ús de xarxes socials tipus discovery,
veu útil el seu ús en els desplaçaments.

A un alt percentatge de gent no li produeix aversió observar, a la seva pantalla d'inici,
novetats de gent desconeguda que estigui en una ubicació pròxima a la seva, però si
que veu problema en què la seva informació sigui la que aparegui a les pantalles d'inici
de  la  gent  pròxima.  La manera que  millor  consideren els  enquestats  és  mitjançant
permisos específics per a cada publicació, tot i que mitjançant permisos associats a les
targetes  de  contacte  així  com  combinacions  mixtes  de  permisos  genèrics  per  a
desconeguts i permisos específics per a usuaris, també han tingut en menor mesura un
bon acolliment.

Cal que els usuaris puguin regular:

1. De quins usuaris pròxims es mostra informació a la seva pantalla d'inici.

2. A quins usuaris pròxims es mostra la seva informació.

En base a les dades aportades pels usuaris enquestats, la solució millor valorada respecte
a observar novetats d'usuaris pròxims a la pantalla d'inici és limitar l'aparició d'aquesta
informació respecte a l'edat. Inicialment aquest aspecte pot ser interessant pel primer
prototipus de la xarxa, posteriorment, es poden tenir en compte combinacions d'aquest
aspecte així com dels altres més valorats, en ordre respectiu de més a menys important:

1. Sexe de l'altra gent.

2. Estat Civil.

3. Gustos i ideologies comunes.

4. Freqüència  d'encreuaments.  (Si  dues  persones  coincideixen  habitualment,  hi
haurà més probabilitat de què apareguin novetats a l'inici,...).

Per  tal  de  regular  la  informació  que  l'usuari  presentarà  als  dispositius  de  la  gent
pròxima, els enquestats han trobat altament atractiva la possibilitat de regular aquesta
funció mitjançant  permisos específics per a cada publicació. Ara bé, la segona opció
més valorada és gestionar aquest aspecte de privacitat mitjançant  permisos associats a
cada targeta, permetent o no tenir accés a les publicacions depenent de la targeta que
tinguem. 

Una combinació mixta d'aquestes dues opcions és la quarta opció més valorada, que
gestiona  la  privacitat  mitjançant  permisos  associats  en  cada  publicació  cap  a  les
targetes, és a dir, a l'hora de generar una publicació, escollir els usuaris que podran
veure la publicació en funció de la targeta a la que estiguin associats. 
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D'aquesta manera, es podrà limitar quins usuaris poden veure quina publicació en funció
de la targeta que tinguin associada per part de l'usuari, així com per a quins col·lectius és
apte aquella publicació.

Un altre benefici resultant és que permet regular també l'accés que té la gent ubicada
pròximament,  no coneguda,  a  la  informació de l'usuari,  donant  o no permisos a  les
publicacions per a que les puguin veure els usuaris que veuen la “targeta pública”.

D'igual  manera,  hi  ha  certa  preferència  per  a  poder  regular  qui  pot  veure  els
encreuaments de cada usuari.

Quanta major visibilitat dels encreuaments cara a la resta d'usuaris components de la
xarxa, els usuaris mostren major reticència a la interacció amb la xarxa. És per aquest
motiu que aquest aspecte de la xarxa ha de poder ser regulat pels usuaris, per tal de què
no vegin compromesa la seva intimitat.

Una de les maneres més viables en base a les enquestes és definir - per defecte - que les
persones implicades en l'encreuament poden veure que s'han creuat, ara bé, que la resta
de gent pugui o no veure els encreuaments ho determinarà la targeta a la qual estigui
associat per a les persones implicades en l'encreuament.

Per exemple, es pot donar el cas en què dos usuaris A i B produeixen un encreuament.
Tant A com B poden veure que s'han encreuat un amb l'altre. Ara bé, un tercer usuari, C,
tot i que la targeta a la que A ha associat C permeti veure els encreuaments d' A, si la
targeta a la que B ha associat a C no permet veure els encreuaments de B, C no podrà
veure l'encreuament d' A i B.

Les combinacions d'interaccions entre dos persones que s'encreuen, A i B i un tercer
observador, es poden apreciar a la taula Taula 4.2.b, en funció dels permisos que A i B
associen a la targeta determinada per a l'usuari C. 

Targeta A Targeta B Usuari C

- - No pot veure l'encreuament
d'A i B

- + No pot veure l'encreuament
d'A i B

+ - No pot veure l'encreuament
d'A i B

+ + Pot veure l'encreuament d'A
i B

Taula 4.2.b: Capacitat de visualització d'un encreuament entre els usuaris A i B, per part d'un
usuari C en funció de les targetes que li han assignat

On la simbologia “+” fa referència a què la targeta que l'usuari A o B té associada a
l'usuari C permet veure els encreuaments i “-” fa referència a què la targeta en qüestió
no permet veure els encreuaments.
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5. DISSENY FUNCIONAL.

5.1. Introducció

L'objectiu  d'aquest  apartat  és  dissenyar  una  solució  que  aconsegueixi  satisfer  els
requeriments especificats pels usuaris i que alhora, com a solució, mantingui coherència
en conjunt  amb l'anàlisi de l'estat de l'art.

5.2. Què ha de permetre fer, la plataforma, als usuaris?

La xarxa ha d'implementar els següents serveis:

• Missatgeria Privada, el “Box Privat”.

• Espai Personal públic, el “Box Públic”.

◦ Publicació de contingut escrit.

◦ Publicació de fotografies.

◦ Comentaris en contingut.

• Espai d'inici amb novetats dels usuaris.

• Informació de Perfil i compartició d'aquest mitjançant de targetes.

• Timeline i encreuaments

• Gestió de Privacitat.

L'arquitectura de l'aplicació haurà de ser dissenyada, però, pensant en la possible futura
ampliació de la plataforma que progressivament pugui incorporar la resta de serveis
plantejats pels usuaris:

• Publicació de Vídeos i d'altre contingut multimèdia.

• Fan Pages.

• Publicació de geolocalització.

• Les recomanacions automàtiques.

• Possibilitat de fer “pings” o “tocs” a altres usuaris.
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Així com d'altres que puguin aparèixer en base a l'evolució que presenti la plataforma
un cop en funcionament.

5.3. Disseny de l' App

En  funció  dels  requeriments  especificats  pels
usuaris,  s'ha  dissenyat  un  prototipus  mitjançant
Mockups  per  tal  de  definir  una  interfície  que
pugui  satisfer  els  requeriments  especificats  als
apartats anteriors.

a) Pantalla d'”Inici de sessió”

Aquesta  pantalla  serà la mostrada al  principi de
tot, just  abans  ha de permetre que un usuari ja
registrat  pugui  accedir  a  la  xarxa,  mitjançant  el
seu e-mail i la seva contrasenya.

Aquesta  pantalla  també  ha  de  donar  accés  a  la
pantalla  per  a  donar-se  d'alta,  així  com  la
possibilitat  d'advertir  que  ha  perdut  la
contrasenya,  per  tal  de què se li  reestableixi  de
nou.

b) Pantalla “Donar-se d'alta”

Aquesta pantalla permetrà a l'usuari enregistrar-se
introduint  el  seu  nom  d'usuari,  el  seu  e-mail  i
confirmant la contrasenya. 

Per  tal  de validar  el  registre,  caldrà  que l'usuari
confirmi aquesta alta mitjançant un enllaç que li
serà enviat al seu correu electrònic.

Cara a un futur, es podria revisar aquesta validació
havent  que  confirmar  l'alta  mitjançant  un  codi
enviat per missatge SMS.

c) Pantalla novetats

Un cop el  registre s'hagi dut a terme de manera
exitosa, s'obrirà l'espai novetats, el qual mostrarà
les  novetats  dels  contactes.  En  cas  de  clicar  a
sobre  una  novetat  d'un  usuari,  s'obrirà  la  vista

corresponent a aquell post. Clicar la imatge de perfil d'un usuari propietari d'un post, ens
porta cap a la pantalla representada per la imatge Imatge 5.3.14. Aquesta nova pantalla
permet interactuar amb l'usuari.
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Imatge 5.3.1: Pantalla d'inici de sessió

Imatge 5.3.2: Pantalla donar-se d'alta



d) Pantalla específica d'un post

Aquesta pantalla dóna vista a un post concret i al conjunt de comentaris relacionats amb
aquest. A més a més, també permet que aquest post sigui comentat.

e) La pantalla de menú principal

Aquesta pantalla permet a l'usuari accedir a tots els
serveis  de  l'App.  Es  mostren  aquests  serveis  en
format de llista.

El menú es pot apreciar a la imatge Imatge 5.3.5, el
qual  llista  en  ordre  accessos  cap  a  les  vistes  de
“Espai  novetats”,  “Targetes  d'usuari”,,  “Contactes”,
“Time  Line”,  “El  Box”,  “Configuració”  i  “tancar
sessió”.

f) Pantalla del Box

Aquesta pantalla permet enviar missatges i contingut
a altres usuaris, ja sigui de manera pública (podent
ser vist per tercers, en funció de la targeta que hagi
estat assignada a aquests), mitjançant el box públic, o
privada  (essent  només  visible  per  les  persones
implicades en la conversa), mitjançant el box privat. 
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Imatge 5.3.3: Pantalla Específica
d'un Post

Imatge 5.3.4: Pantalla Espai
Novetats

Imatge 5.3.5: Pantalla Menú principal



Les imatges Imatge 5.3.6 i  Imatge 5.3.6 fan referència a les pantalles del Box públic i
del Box Privat, respectivament.

Cada  misatge  del  box  públic  permet  a  l'usuari
propietari canviar els permisos de les targetes que hi
tenen accés mitjançant el botó de targetes. També pot
veure els comentaris que ha tingut aquella publicació
apretant la icona de comentaris.

Tant el box públic com el box privat permeten la nova
generació de contingut clicant el botó NEW.

La  interacció  amb  el  Box  Privat  és  similar  a  la
interacció duta a terme amb un xat privat. En clicar en
una  sala  del  box  privat,  s'obrirà  la  pantalla
corresponent  per  a  parlar  amb  els  usuaris
corresponents d'aquella sala. Aquesta interacció es pot
apreciar a la imatge Imatge 5.3.8.
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Imatge 5.3.6: Pantalla Box Públic

Imatge 5.3.8: Pantalla Conversa del
Box Privat

Imatge 5.3.7: Pantalla Box Privat



g) Pantalla de les targetes

Representat a la imatge Imatge 5.3.10, fa referència al llistat de targetes disponibles per
l'usuari així com a l'opció de poder crear-ne més clicant el botó per a afegir una nova
targeta.

Quan es selecciona una targeta, la interacció passa a la pantalla  Imatge 5.3.9. Aquesta
vista permet veure els camps continguts i la informació associada a una targeta. Per a
editar una targeta, es pot clicar al botó indicat, ja sigui en aquesta pantalla, o bé al botó
d'edició disponible a la fila representativa de la targeta en qüestió a la pantalla prèvia,
Imatge 5.3.10.

La pantalla d'edició d'una targeta concreta es pot apreciar en la imatge Imatge 5.3.11.

Aquesta  pantalla  permet  editar  la  targeta,  afegint  o  extraient  els  camps  que  siguin
necessaris.

Per a eliminar una targeta, simplement caldrà clicar el botó d'eliminar que s'ubica a la
filera respectiva de la targeta a esborrar, a la pantalla de la llista de targetes.
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Imatge 5.3.10: Pantalla Les meves
Targetes

Imatge 5.3.9: Pantalla Vista d'una
targeta



h) Pantalla de la informació de perfil

Entre  el  menú  i  la  pantalla  de  les  targetes,  s'hi
ubicarà  una  pantalla  intermitjana  que  donarà
accés, ademés de a les targetes, a la informació de
perfil.

Al  seleccionar  el  perfil,  es  mostrarà  la  pantalla
Imatge 5.3.13, la qual llista tota la informació de
perfil  de  l'usuari  i,  de  manera  molt  similar  a  la
interacció amb la llista de targetes, aquesta també
permet  la  seva  edició  i  eliminació.  Aquesta
pantalla, però, no permet una vista exclusiva del
camp en clicar-ne a sobre. Això és degut a que, a
diferència  de  les  targetes,  els  camps  de  perfil
poden  mostrar-se  a  la  llista,  sense  saturar  la
pantalla amb contingut excessiu.

Clicant al botó encarregat de crear un nou camp de perfil,  condueix la interacció de
l'usuari cap a la pantalla interpretada a la imatge Imatge 5.3.12. En aquesta pantalla, per
tal de poder especificar un nou camp d'informació de perfil, s'ha de definir un nom (El
qual només serà visible pel propietari del camp de perfil), el tipus de camp de què es
tracta (Telèfon, text, nom, imatge de perfil,...), una 
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Imatge 5.3.11: Pantalla Edició d'una
targeta

Imatge 5.3.12: Pantalla Afegir nou camp
d'informació de Perfil

Imatge 5.3.13: Pantalla Informació de
perfil



etiqueta identificativa (per exemple: tel., o telèfon, o...) i el contingut del camp en sí.

L'edició d'un dels camps, obrirà la mateixa pantalla  Imatge 5.3.12, però ja emplenada
amb les dades del camp a editar.

i) Pantalla del Time Line

Aquesta  pantalla  mostra  els  encreuaments  diaris  de  l'usuari  amb  altres  usuaris  de
Contackt. La vista és la mateixa que l'emprada per a les novetats, amb la diferència de
que en comptes de tenir un camp per a contingut de text o imatge, s'hi posarà el nom del
lloc, o fins i tot, una miniatura d'un mapa.

En  cas  de  clicar  a  sobre  de  qualsevol
encreuament,  s'obrirà una pantalla representativa
de l'usuari amb el que s'ha produït l'encreuament.
Aquesta  vista  ens  permetrà  interaccionar
directament  amb  l'usuari.  Un  prototipus  de  la
pantalla mencionada és la pantalla representada a
la imatge Imatge 5.3.14.

j) Pantalla vista d'un usuari

Aquesta  pantalla  permet  interaccionar  amb  un
usuari en concret. Conté la informació del perfil
d'aquell usuari (en funció de la targeta que hagi
assignat  a  l'observador),  així  com  botons  que
permeten: enviar missatges a través del seu box,
assignar-hi una targeta i  guardar la seva targeta. A
més a més, a la imatge Imatge 5.3.14 es mostra un
botó  més  amb  un  símbol  d'exclamació,  el  qual
està pensat per a enviar un toc a aquell usuari, en
el  cas  de  que  finalment  s'hi  afegeixi  la
funcionalitat.

k) Pantalla de Configuració

Aquesta  pantalla  contindrà  tots  els  aspectes  de
configuració referents a l'app i a la interacció de
l'usuari  amb  la  plataforma   que  siguin
modificables i no tinguin espai a cap altre pantalla
presentada. 

Per  tal  de  poder  distingir  entre  la  configuració
local i la configuració del servidor, s'ha definit una
altra pantalla per a englobar les configuracions del
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Imatge 5.3.14: Pantalla Vista d'usuari

Imatge 5.3.15: Pantalla Configuració



servidor referents a l'accés de sessió. Aquesta pantalla és la representada a la imatge
Imatge 5.3.16.
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Imatge 5.3.16: Pantalla Configuració
d'informació d'inici de Sessió



5.4. La plataforma servei a servei

A continuació, s'exposen els serveis que haurà d'implementar la plataforma per tal de
satisfer els requeriments dels usuaris.

a) Missatgeria Privada, El “Box Privat”.

Els usuaris disposaran d'un espai per a poder enviar missatges privats a altres usuaris. 
Aquests missatges només seran visibles entre les persones implicades en la 
comunicació. Aquesta comunicació privada pot ser entre:

• Usuari A – Usuari B. (2 usuaris)
• Usuari A – Conjunt d'usuaris. (Conjunt d'usuaris)

L'espai que permetrà enviar missatges privats s'anomenarà “Box Privat”.

b) Espai Personal públic, el “Box Públic”.

Els usuaris disposaran d'un espai anomenat “Box Públic”, el qual tindrà com a finalitat 
permetre als usuaris la compartició de contingut de manera “massiva” amb la resta 
d'usuaris. Aquest box permetrà la publicació de 2 continguts:

• Publicació de Contingut escrit.
• Publicació de Fotografies.

La publicació de Contingut consistirà en la publicació d'una imatge o d'un missatge i en
associar  després  aquesta  publicació  amb  quines  targetes  en  permetran  la  seva
visualització. D'aquesta manera aquesta publicació esdevindrà visible per les persones
que disposin d'aquella targeta.
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Diagrama 5.4.a: Publicació d'un nou missatge al Box (públic
o privat)



A més a més, els usuaris que disposin de visibilitat per a un contingut, el podran 
comentar.

c) Espai d'inici amb novetats dels usuaris.

En aquest espai es podrà veure les publicacions del Box públic de la gent de la qual s'ha
mantingut  una  targeta,  així  com de  la  gent  que  s'ubiqui  “pròxima” a  l'usuari  en  el
moment d'accedir a la pàgina d'inici. Aquestes publicacions, com ja s'ha mencionat a
l'apartat anterior, es podran comentar. També es podran observar encreuaments de la
gent de la qual s'ha mantingut la targeta, que es mostraran en funció de la privacitat dels
usuaris.
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Diagrama 5.4.b: Generació d'espai inici per a un usuari concret



d) Informació de Perfil i compartició d'aquesta mitjançant de targetes.

L'usuari disposarà d'un espai on podrà introduir la seva informació personal. En aquest
espai es podrà introduir diversos camps d'informació referent a l'usuari, que es podran
diferenciar per tipus: Nom, Cognoms, Pseudònim, Imatge de perfil, Número de telèfon,
Número de telèfon mòbil, Adreça, Adreça de correu electrònic, Estat civil, entre d'altres.

L'usuari propietari del perfil podrà definir diversos camps de cada tipus, exceptuant el
camp del nom i dels cognoms. Per a cada nou camp d'informació, l'usuari haurà de
definir 3 valors:

“Tipus de camp” – “Nom del camp” – “Valor del camp”

Per exemple, suposem que l'usuari té dos números de telèfon, un per a les activitats de
lleure  i  un  altre  per  a  activitats  professionals,  i  que  vol  introduir-los  al  seu  perfil.
Aleshores aquest usuari podrà definir dos camps:

Telèfon mòbil – Telèfon Personal – 600 000 000

Telèfon mòbil – Telèfon Professional – 600 000 001

D'aquesta manera, la xarxa social podrà saber que s'ha introduït dos camps de número
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Diagrama 5.4.c: Adquisició de la targeta d'un usuari B per part
d'un usuari A



de  telèfon.  Un  s'anomena  “Telèfon  Personal”  i  un  altre  s'anomena  “Telèfon
Professional”.

La manera que tindrà l'usuari de mostrar aquesta informació és mitjançant les targetes
de contacte.

A cada targeta s'hi associarà els camps que l'usuari cregui que ha de disposar. D'aquesta
manera,  si  l'usuari  crea  una  targeta  professional,  posarà  el  camp  de  “Telèfon
Professional”, mentre que si l'usuari crea una targeta pels amics, hi introduirà el camp
de “Telèfon Personal”. Cada camp es pot introduir en diverses targetes. En ser modificat
un camp, les targetes que disposin d'aquell camp, seran actualitzades.

e) Timeline i 
encreuaments

L'usuari  disposarà  d'un  apartat
on  podrà  observar  els  seus
encreuaments  amb  altres
usuaris en funció del temps.

Els  encreuaments  es  duran  a
terme mitjançant l'intercanvi de
paquets  per  Wifi-Direct  entre
dispositius  amb   l'aplicació
instal·lada.  El  senyal  GPS
emmagatzemarà la ubicació de
l'encreuament.

f) Les targetes de contacte.

Els usuaris han de poder:

• Generar targetes

En funció de les necessitats de l'usuari, aquest podrà generar diverses targetes,
les quals podran contenir:

▪ 1 imatge de perfil

▪ Diversos  camps  d'informació  alfa-numèrica  obtinguda  del  perfil  d'usuari
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Diagrama 5.4.d: Creació d'un camp d'informació de perfil



(Nom, cognoms, número de telèfon mòbil, )

▪ Imatge de fons o Color de Fons.

• Adquirir una targeta d'un altre usuari.

• Recomanar a un altre usuari que es quedi la seva targeta.
• Saber quins usuaris han guardat la seva targeta i quina tenen associada.
• Poder canviar la targeta que s'ha associat a un usuari per una altra.
• Saber a quins usuaris se'ls ha assignat una targeta diferent de la pública.

g) Gestió de Privacitat

La xarxa permetrà als usuaris regular la privacitat referent a:

• Sobre quins usuaris pròxims veurà informació a la finestra d'inici mitjançant uns
rangs d'edat.

Aquests rangs d'edat seran estipulats per l'usuari que regula l'accés d'informació
d'usuaris propers mitjançant un apartat de “Privacitat”. 

• A quins usuaris es mostra la seva informació.

A l'hora de publicar contingut públic, l'usuari haurà d'estipular quines targetes
podran visualitzar-lo. 

L'usuari ha de poder editar els permisos referents a quines targetes poden veure
el contingut un cop realitzada una publicació de contingut públic.

• Gestionar  qui  pot  veure  els  encreuaments  de  l'usuari  en qüestió,  a  través  de
l'apartat de “Privacitat”.

Aquesta característica serà regulada a través de les targetes, assignant a aquestes
el poder o no veure els encreuaments diaris de l'usuari propietari de la targeta.
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6. DISSENY TÈCNIC

6.1. Introducció

Un cop havent definit la solució, a l'apartat de disseny funcional, s'ha constituït aquest
apartat amb l'objectiu d'assolir una arquitectura, des del punt de vista del hardware i el
software, que doni suport a la solució proposada a l'apartat previ. 

És important mencionar que s'ha descartat l'opció d'emprar Bluetooth com a tecnologia
sense fils per a detectar altres usuaris, degut a les limitacions d'aquesta tecnologia en
quant  a  l'alt  consum  de  bateria  i  sobretot  limitacions  d'aquesta  en  l'entorn  dels
dispositius  mòbils.  La  tecnologia  sense  fils  finalment  emprada  per  a  la  detecció
d'usuaris  ha  estat  Wifi-Direct,  degut  a  la  seva  eficiència  i  a  les  no  tant  limitades
condicions que ofereix aquesta al panorama de sistemes operatius mòbils.

6.2. De quins suports requerirà  la plataforma?

El Servei requerirà de les següents parts:

• Aplicació de Servidor.

• Aplicació mòbil.

Una possible solució al problema plantejat és el plantejat a l'esquema Esquema 6.2.a.

a) Solució proposada: Plataforma Distribuïda
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Esquema 6.2.a: Solució proposada, Sistema distribuït de la plataforma



a.a) Plataforma de Servidor

Conté els següents components:

• Bases de Dades: Apache Hadoop.

Per tal de poder garantir concurrència i escalabilitat a la plataforma s'emprarà la
base de dades Apache Hadoop funcionant sobre distribucions d'Ubuntu Server.
Aquesta  base  de  dades  permet  el  seu  creixement  linial  afegint-ne  servidors,
mantenint altes velocitats d'accés tot i presentar un increment de les dades. Les
consultes a aquesta base de dades es fan mitjançant el llenguatge SQL. Per tal
d'agilitzar l'accés a base de dades, caldria establir 3 capes de bases de dades. Una
primera capa d'accés ràpid, però de poc volum de dades que defineixi accés a
informació que sigui vital pel funcionament de la plataforma: Comptes d'usuari i
credencials. Una segona capa, molt ràpida i preparada per a dades massives, que
contingui  la  informació  necessària  pels  posts  més  visitats  i/o  recents.  I  una
tercera capa, amb possibilitat d'accés més lent però a informació massiva, la qual
emmagatzemaria contingut obsolet, antic o de menor requeriment per part dels
clients.

Tot i  això,  per tal  d'estalviar en espai i  agilitzar les cerques a l'estructura de
Bases de dades, la xarxa CDN ha d'assumir el major pes referent al volum de
dades,  mentre  que  les  bases  de  dades  adquiriran  un  paper  clau  referent  a
l'organització del contingut a la CDN.

• Emmagatzemament de dades: CDN.

Clústers de Servidors dedicats per a emmagatzemament els quals formin una
xarxa CDN que requereixi de les duplicitats necessàries per tal de poder satisfer
les necessitats  dels  clients que requereixin de contingut.  Aquesta xarxa CDN
presentarà una estructura tipus P2P, i no servirà contingut cara al client, sinò a
les peticions realitzades pel Back-End.

• Gestió de còpies de seguretat: CDN.

La CDN s'encarregarà de gestionar còpies de seguretat del contingut i bases de
dades de la xarxa, per tal d'evitar pèrdues de dades per un mal funcionament dels
equips etc.

• API  RestFul,  Back-End:  respostes  jSON  retornades  per  PHP  sobre  MV
Hip-Hop sobre Apache Web-Server amb ús de OpenAuth 2 i Open-SSL tot en
conjunt  funcionant  en  una  distribució  d'Ubuntu  Server  preparada  per  a
treballar amb aquestes eines.

Desenvolupada  en  PHP, per  tal  d'aprofitar  els  beneficis  que  suposa  el  ràpid
desenvolupament sobre aquest llenguatge d'alt nivell, però alhora fent funcionar
aquesta aplicació sobre una màquina virtual Hip-Hop, que tradueix PHP a C++
(i, en les seves versions recents el compila simultàniament) aprofitant els baixos
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temps d'execució que suposa l'execució de programes desenvolupats en aquest
últim llenguatge, reduint així els temps de resposta de les peticions. Una API
Restful no manté sessions, d'aquesta manera s'evitarien errors produïts per les
pèrdues de cobertura dels dispositius mòbils, o els canvis de xarxa a la qual es
trobi connectada el dispositiu client (de WIFI a 3g, o viceversa, per exemple).
Per tal de mantenir l'estat entre servidor i client, es farà servir Open-Auth2, que
mitjançant  l'ús  de  “tokens”  temporals  en  les  comunicacions,  el  servidor  pot
identificar amb quin client està comunicant-se. El gestor de les peticions web
seria un servidor web Apache que, amb objectiu de garantir la seguretat en les
comunicacions,  hauria  de  treballar  amb  comunicacions  segures  mitjançant
encriptació SSL, emprant l'eina Open SSL. Les respostes que retornaria aquest
servidor serien en jSON, degut a la simplicitat que suposa pel client interpretar
aquestes respostes.

• Caché de consultes: Memcached.

En les comunicacions amb el servidor en una xarxa social, la majoria de cops es
demana informació repetida: posts dels mateixos usuaris, contingut que està sent
“moda” en el moment,... És per això que es necessita una eina com Memcached,
que permet optimitzar la cerca de consultes que ja s'han realitzat, identificant-les
i retornant el contingut que ja havia estat demanat prèviament.

• Balancejadors de càrrega: Zend Load Balancer.

Per tal de poder repartir correctament l'accés als servidors d'accés a Back-End, a
cada Clúster de servidors de la API hi haurà d'haver un balancejador de càrrega
per tal d'evitar la saturació de les màquines per un accés massiu a unes poques,
per comptes de repartir aquesta càrrega entre totes les màquines disponibles del
clúster.

• Serveis externs:  Thrift, comunicació inter-language.

Apart,  aquesta  solució  requerirà  del  desenvolupament  de  serveis  dedicats  a
solucionar parts de la plataforma en concret. El box privat n'és un exemple, al
tractar-se  d'una  aplicació  de  xat,  requerirà  d'un  servei  dedicat  per  tal  de
garantir-ne una velocitat de resposta ràpida, sent desenvolupat nativament en un
llenguatge que presenti un baix temps d'execució un cop compilat, com C. Per
tal  de  què  la  plataforma  pugui  augmentar  els  serveis  que  ofereixi  en  cas
necessari, resulta de caire recomanable emprar un framework com Thrift el qual
s'encarrega  de  les  comunicacions  interllenguatge.  Mitjançant  aquesta  eina,
garantim  la  comunicació  entre  serveis  que  hagin  estat  desenvolupats  en
llenguatges diferents a PHP, el qual composa la API del Back-End.

a.b) Aplicació Mòbil

• Desenvolupada en C++: facilitant l'accés a altres plataformes.
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Per tal de facilitar el  re-factoring del codi per a altres plataformes com iOS, o
Widnows-Phone en  un  futur. S'encarregarà  d'executar  consultes  POST, GET,
PUT i DELETE per a fer peticions cap a la API, encarregada del Back-End de la
plataforma del servidor. Aquesta App detectarà una geo-localització aproximada,
aprofitant la tecnologia GPS, així com detectarà altres dispositius emprant el
protocol  NSD  sobre  Wifi  Direct.  NSD  (Network  Service  Discovery)  és  un
protocol que permet la detecció de serveis en una xarxa. La combinació d'aquest
servei  sobre  la  tecnologia  Wifi-Direct  permet  detectar  serveis  que  ofereixin
dispositius sense necessitat de connectar-s'hi. D'aquesta manera, podem saber si
un dispositiu ofereix el servei que busquem sense necessitat de connectar-nos-hi,
sempre i quan l'altre dispositiu vulgui fer públic el seu servei també per NSD
sobre Wifi-Direct. Altres opcions plantejades han estat:

◦ Cordova (Phone-Gap): basada en jQuery Mobile, HTML5 i CSS3, la qual
també  permetria   un  desenvolupament  multi-plataforma  per  a  altres
dispositius mòbils. S'ha descartat aquesta opció donat que no ofereix suport
per a l'ús de NSD sobre Wifi-Direct.

En aquest punt del projecte s'ha descartat l'ús de la tecnologia Bluetooth per a detectar
els encreuaments degut principalment a les altes limitacions de seguretat del Sistema
Android cara a establir connexions amb altres dispositius. Altres motius han estat els
beneficis respecte a la duració de la bateria que ofereix NSD sobre WIFI-Direct així
com la velocitat de transmissió o l'increment del rang de distància de detecció.

No obstant, donades les limitacions de temps i de recursos que presenta el projecte, així
com la desconeixença de l'abast del projecte en funció a nombre d'usuaris, s'ha decidit
implementar  una  solució  més  ajustada  a  aquests  paràmetres,  facilitant  en  els  casos
possibles,  però,  la  seva  escalabilitat  futura  en  cas  de  voler  incrementar  el  nombre
d'usuaris, cara a poder evolucionar cap al model presentat a l'esquema  Esquema 6.2.a.
La solució ajustada desenvolupada en el projecte és la presentada a l'esquema Esquema
6.2.b.
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b) Solució emprada: Plataforma Centralitzada

b.a) Plataforma de Servidor

La plataforma de Servidor circularà sobre una mateixa màquina, contenint aquesta els
diferents components que donaran suport al servei de Back-End. El sistema operatiu
escollit  per  a aquesta  màquina ha estat  Ubuntu Server 10.04,  degut  a que durant  la
carrera s'ha tractat en diverses ocasions amb aquest sistema operatiu en servidors, així
com que es tracta d'una de les versions més estables i una de les opcions més comunes
per part de moltes empreses de hosting i lloguer de servidors en els seus plans de lloguer
de servidors amb sistema operatiu Ubuntu. Els components que tindrà aquest servidor
seran:

• Bases de Dades: Mysql.

Per tant  de poder  garantir  l'evolució  futura  cap  a  la  plataforma plantejada  a
l'esquema  Esquema  6.2.a,  s'ha  escollit  aquesta  base  de  dades,  donat  que
comparteix el llenguatge SQL amb Hadoop. Altres opcions plantejades han estat:

◦ MongoDB: Aquesta  base de dades  No-SQL presenta un millor  rendiment
referent a l'emmagatzemament i accés a dades massives en comparació amb
MySQL, ara bé, els motius pels quals s'ha descartat han estat deguts a què
presenta  una  estructura  No-SQL,  la  qual  dificultaria  l'evolució  de  la
plataforma cara a  emprar  Hadoop.  Un altre  motiu pel  qual  s'ha descartat
aquesta opció ha estat la llicència AGPL 3.0 i  el cost de la llicència d'ús
comercial de la base de dades.

◦ Lucene: S'ha descartat l'ús d'aquest indexador-cercador com a gestor de base
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de dades degut a què no empra llenguatge SQL, dificultant així la possibilitat
de migrar en un futur cap a l'ús de Hadoop.

• API  Back-End:  PHP mitjançant  FRAPI,  funcionant  sobre  un  servidor  web
Apache.

L'API estarà desenvolupada en PHP degut a què es tracta d'un llenguatge d'alt
nivell i amb objectiu d'agilitzar el desenvolupament i facilitar la gestió de les
accions de l'API, s'emprarà el framework php Frapi, el qual conté diverses eines
per a gestionar i generar una API Restful. L'aplicació de servidor escollida per a
executar l'API ha estat Apache 2.2, donat que és l'aplicació de servidor escollida
per  a  la  plataforma  plantejada  a  l'esquema  Esquema  6.2.a.  Altres  opcions
referents a l'aplicació de servidor que puguin servir la API han restat:

◦ Nginx: Aquesta opció presenta millor compatibilitat amb el framework Frapi
degut a què aquest framework està optimitzat per a treballar amb aquesta
aplicació de servidor web. Tot i  això,  ha estat  descartada degut a què en
altres  projectes,  durant  el  transcurs  de  l'experiència  acadèmica,  ja  s'ha
treballat amb Apache i aprendre el funcionament i configuracions d'Nginx
suposarien un cost de temps addicional. 

• Seguretat: Encriptació SSL emprant el mòdul de SSL d'Apache i Open SSL  així
com ús de les noves llibreries mysqli de php.

Per tal  d'encriptar  les  comunicacions  entre  el  servidor  i  els  clients  s'emprarà
SSL, mitjançant el mòdul SSL d'Apache. L'eina Open SSL permetrà generar els
certificats necessaris. La nova llibreria mysqli de php presenta diverses eines que
ajuden a evitar l'ús de tècniques d'injecció de consultes SQL (també conegut
com SQL injection). És per aquest motiu que s'emprarà aquesta llibreria per tal
d'afavorir la protecció de la base de dades d'atacs mal intencionats.

• Cau (Cache) de consultes: APC.

APC és una eina de memòria cau de respostes a consultes que ja ve integrada en
PHP i  que  Frapi  implementa  per  defecte.  Frapi  també  conté  facilitats  per  a
implementar Memcached, la cau plantejada a l'esquema Esquema 6.2.a, però per
simplicitat, s'ha decidit mantenir APC com a cau principal de Frapi. Memcached
presenta  un major  rendiment  respecte  a  APC, però  també major  complexitat
d'implementació.

• CDN: Memòria interna de la màquina del servidor.

Degut a les limitacions de recursos i de temps, s'ha decidit emprar la memòria
del servidor per a emmagatzemar la informació dels usuaris. La mateixa API,
amb suport de la gestió duta a terme per la base de dades, accedirà al disc del
servidor per a trobar el contingut. Una altra opció estudiada alternativament era:
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◦ Programa de gestió  de  contingut:   Mitjançant  Thrift,  la  API  es  podria
comunicar amb aquesta aplicació per tal d'adquirir el contingut i servir-lo als
clients. Aquest és un punt important que caldria afegir cara a l'escalabilitat
del projecte. Tot i això, en la primera versió de la plataforma de servidor, s'ha
descartat  degut  a  la  dificultat  de  la  implementació  de  les  comunicacions
Thrift,  així  com  la  simplicitat  que  suposa  pel  servidor  no   emprar  una
aplicació  de  gestió  de  contingut  en  una  mateixa  màquina  que  ja  ha  de
suportar la resta de components que composen la plataforma.

• Gestió de còpies de seguretat: Delegada a l'empresa de lloguers del servidor.

Es delegarà la gestió de Còpies de seguretat del servidor a l'empresa a la qual es
llogarà el Servidor o a una empresa externa que ofereixi aquest servei. Realitzar
còpies de seguretat a la mateixa màquina resulta impensable degut a què en cas
de pèrdua de la màquina, també es perdria la còpia de seguretat de les dades. Per
tal de gestionar les còpies de seguretat, s'hauria de contractar un altre servidor, i
això suposaria un cost addicional, apart del cost en temps de preparar el sistema
de  gestió  de  còpies  de  seguretat.  És,  per  aquest  motiu,  que  s'ha  decidit
externalitzar aquest servei.

b.b) Aplicació Mòbil

• Desenvolupada en Java: Ràpid desenvolupament degut a la gran disponibilitat
de documentació a la xarxa sobre el desenvolupament amb l'SDK d'Android.

Mitjançant l'SDK d'Android. Aquesta aplicació es comunicarà amb el servidor
mitjançant peticions POST, GET, PUT i DELETE i rebrà respostes del servidor
en estructura jSON. Aquesta App definirà una geo-localització aproximada d'on
es  troba  l'usuari  (o  dispositiu),  així  com  també  farà  ús  del  Framework  de
Wifi-P2P (Basat en NSD sobre Wifi-Direct) per a detectar a usuaris pròxims que
disposin  de  l'aplicació  instal·lada.   L'opció  anterior  ha  estat  descartada  pel
següent raonament:

◦ C++:  El  benefici  de desenvolupament  de l'aplicació  en aquest  llenguatge
suposaria  principalment  el  fàcil  refactoring del  codi  per a  poder  exportar
l'aplicació cap a altres plataformes. Alhora també presenta baixa velocitat de
desenvolupament degut a ser un llenguatge de major baix nivell respecte a
java, però sobretot degut a la poca informació que hi ha actualment sobre
aquest  llenguatge i  l'ús  d'aquest  en el  desenvolupament  d'aplicacions  que
emprin NSD sobre Wifi-Direct en Android. Degut a les limitacions de temps
d'aquest  projecte  s'ha  decidit  descartar  l'ús  d'aquest  llenguatge  en  el
desenvolupament de la primera versió.
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• Per què Android? 

La decisió de desenvolupar inicialment la aplicació únicament per a Android, ha
estat  presa  en  funció  del  temps  de  que  es  disposa  pel  desenvolupament  del
projecte,  així  com també degut  a  la  majoria  que ha resultat  presentar  aquest
Sistema Operatiu a les enquestes. Tot i això, no es pretén prendre com a objectiu
exclusiu desenvolupar per a Android, si no com a una cota inicial estipulada pels
límits que presenta el treball de final de grau.

L'ús  de  tecnologies  híbrides  o  de  fàcil  refactoring ha  estat  descartat  degut,
principalment, al efímer desenvolupament dels mòduls de comunicació sense fils
o bé per la baixa informació respecte a aquest tipus de tecnologies associat a
l'entorn de programació. Resulta contraproduent desenvolupar nativament una
aplicació multi-plataforma que hagi estat desenvolupada nativament per a cada
plataforma desitjada, tenint en compte que això suposaria el manteniment per
separat del codi de cadascuna de les aplicacions desenvolupades. Cal remarcar
que l'objectiu és arribar a una plataforma el més similar possible a la exposada a
l'apartat  6.2.a,  la  qual  permetria  un  desenvolupament  multi-plataforma,  amb
mínim cost de manteniment del codi, però que alhora no s'ha dut a terme en
aquest projecte pels motius ja mencionats referent a tecnologies híbrides entre
S.O.

Així doncs, degut a aquests motius (limitació temporal del projecte i resultats de
les enquestes), tot i que altres sistemes operatius mòbils també presentin eines
per a poder desenvolupar la aplicació, com en el cas d'iOS i el seu Framework
Multipeer Connectivity [WIW00], s'ha decidit només desenvolupar la App per a
Android. Si bé aquest no és un objectiu final, si que és un objectiu acotat per tal
de poder formular un prototip inicial i poder estimar la viabilitat del projecte i la
acollida de la plataforma per part dels usuaris.

• Per què Wifi-Direct? 

La idea inicial del projecte era encarrilar el desenvolupament de la App per a
emprar  una  tecnologia  comuna  com  Bluetooth.  Les  limitacions  que  aquesta
tecnologia  presenta  en  l'entorn  dels  dispositius  mòbils,  però,  és  molt  gran.
Bluetooth presenta diverses possibles vulnerabilitats de seguretat així com un
gran consum de bateria tant en la transmissió com en l'escolta del canal. És per
aquest  motiu  que  els  sistemes operatius  mòbils  actuals  en limiten  el  seu ús,
garantint així seguretat de les dades de l'usuari i una major duració de la bateria
del dispositiu.

Paral·lelament, Wifi-Direct és una tecnologia que farà relativament poc que està
sent incorporada als dispositius mòbils. Android disposa de suport per a aquesta
tecnologia des de la seva versió 4.0, iOS a partir de la versió 7.0 disposa de
AirDrop,  la  qual  és  una versió  amb connectivitat  limitada  exclusivament  als
dispositius Apple, la versió 10.2.1 de Blackberry OS disposa també de suport per
a Wifi-Direct,...
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Si bé en l'actualitat, la majoria de dispositius mòbils donen suport a Bluetooth,
s'ha  demostrat  a  les  enquestes   que  aquesta  tecnologia  sense  fils  es  troba
habitualment en desús per part dels usuaris, portant el mòdul apagat. 

No obstant això, la principal motivació per decantar l'elecció de la tecnologia
cap a Wifi-Direct ha estat principalment deguda a les limitacions que presenta
Bluetooth als sistemes operatius mòbils. Algunes d'aquestes limitacions són:

◦ La impossibilitat  de transmetre cap tipus de dades entre dispositius sense
haver establert una connexió abans.

◦ La ocultació del dispositiu al canal automàticament transcorregut un temps
establert  pel  sistema operatiu  el  qual  només  pot  ser  tornat  a  mostrar  de
manera consentida per l'usuari, clicant un botó en un panell que el sistema
operatiu genera automàticament com a seguretat. 

Les  limitacions  de  la  tecnologia  sense  fils  Bluetooth  han  estat  la  principal
motivació per a des-estimar-ne el seu ús. Si bé l'ús de Wifi no es va establir a les
enquestes, seria bo realitzar un estudi per tal de saber si els usuaris porten obert
amb normalitat el senyal Wifi del dispositiu, reforçant així la decisió presa en
cas afirmatiu. Wifi-Direct presenta altres característiques favorables respecte a
Bluetooth,  com la possibilitat  d'enviar un mínim de dades sense establir  una
connexió  entre  dispositius,  major  rendiment  referent  al  consum de la  bateria
respecte a l'ús, establir connexions amb diversos dispositius simultàniament, així
com un major rang de distància efectiu per a la detecció d'altres dispositius.

Les limitacions de Bluetooth, en conjunt amb que Wifi-Direct és una tecnologia
relativament  nova,  han  suposat  la  motivació  principal  per  a  l'elecció  de
Wifi-Direct  en  aquest  projecte,  ja  que  permetrà  investigar-ne  el  seu
funcionament i tractar amb aquesta tecnologia emergent, apart dels beneficis que
suposa el seu ús pel desenvolupament de la App en si.
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7. IMPLEMENTACIÓ

7.1. Introducció

En aquest apartat s'exposa el desenvolupament de la plataforma. Aquest apartat pretén
exposar i raonar les configuracions de la plataforma, així com exposar l'arquitectura des
d'un nivell més baix respecte a l'apartat de disseny tècnic.

7.2. Plataforma de Servidor

La  plataforma  de  servidor  s'encarregarà  d'assegurar  el  correcte  funcionament  de  la
plataforma  així  com  interaccions  entre  usuari,  publicació  de  contingut,  gestió  de
permisos, ... de la Xarxa Social.

a) Bases de dades

Per tal de coordinar i dur a terme el correcte funcionament de la plataforma del servidor,
s'ha definit una base de dades principal, i unes bases complementàries que ajuden al
correcte funcionament de la plataforma.

Les bases de dades creades s'exposen a la taula Taula 7.2.a.

Nom de la base de dades Motivació

ContacktDB Aquesta és la base de dades principal de Contackt. 
Gestiona els permisos i directoris dels usuaris.

ContacktMailConfirmationDB Aquesta és la base de dades on, abans de ser 
confirmat el registre per e-mail, queda 
emmagatzemada la informació de l'usuari que ha 
volgut registrar-se.

ContacktRefreshDB Aquesta base de dades emmagatzema els tokens de 
dispositiu i d'usuari per a poder refrescar la sessió.

ContacktSessionsDB Aquesta base de dades gestiona les sessions dels 
usuaris i els tokens d'autenticació d'aquests, així com
la seva data d'expiració.

ContacktCrossPublishersDB Aquesta BD té com a funció registrar els tokens i 
timestamps de nous usuaris publicadors 
d'encreuament.

ContacktAuxCrossingsDB Aquesta base de dades té com a funció fer de Buffer 
temporal per a encreuaments que s'hagin produït 
abans de què cap publicador d'encreuament hagi 
registrat els tokens i timestamps de seguretat.

Taula 7.2.a: Bases de dades del Servidor
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a.a) Les bases de dades

A continuació  s'exposa  cada  base  de  dades  per  separat  i  s'exposa  el  seu  motiu  i
característiques.

a.a.1) ContacktDB

Aquesta és la base de dades principal de Contackt. La seva estructura es pot apreciar a
l'esquema Esquema 7.2.a. Aquesta conté les taules necessàries per a poder donar suport
als diversos serveis oferts per la xarxa social.

66



67

Esquema 7.2.a: Model Entitat Relació ContacktDB



Les diferents taules que composen aquesta base de dades es poden apreciar a la taula
Taula 7.2.b.

Nom de la taula Motivació

Users Gestió dels usuaris de la plataforma.

ProfileInfo Gestió de les dades de perfil per a cada usuari.

UerContacktCards Gestió de les targetes de cada usuari.

HasFields Relació entre les dades de perfil que conté cada 
targeta d'usuari.

CardAssignments Assignació de targetes a usuaris, així com guardar 
targetes d'usuaris concrets.

Crossings Enregistrar encreuaments i associar-los a 
identificadors d'usuari.

PublicPublications Gestió de publicacions del Box públic, així com 
associar-ne el fitxer que el conté la publicació en 
concret.

CanBeSeen Definir si pot ser vista una publicació per una targeta 
concreta.

PrivateBox Associar les converses privades dels grups de xat del 
box privat a un directori.

CanPublishPublicMessages Definir permisos de les targetes d'usuari per a poder 
escriure al box públic d'un usuari concret.

CanPublishPrivateMessages Definir permisos de les targetes d'usuari per a poder 
escriure al box privat d'un usuari concret.

PrivateChatParticipaints Definir participants d'una conversa del Box Privat.

Taula 7.2.b: Taules de la base de dades ContacktDB

Observant  les  taules,  es  pot  apreciar  que  moltes  d'aquestes  contenen  columnes  de
TIMESTAMP i, paral·lelament contenen columnes tipus INT que fan referència a un
altre TIMESTAMP en format UNIX. 

S'ha definit aquestes duplicitats per motius de gestió i organització d'actualitzacions de
la xarxa. Aquestes duplicitats poden fer referència a claus cap a altres taules, contingut
dintre  del  gestor  de  contingut  de  la  xarxa  o  bé  al  moment  de  temps  de  l'última
actualització o primer registre d'un contingut. Si bé inicialment pot donar-se el cas en
que aquestes marques temporals siguin coincidents, amb l'evolució de la interacció entre
usuaris dins la xarxa, aquests paràmetres canviaran. 

Un exemple molt clar d'aquest fet és el cas de PublicPublications, taula que conté tres
camps amb marques temporals:
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• publicationTimestampPublication (INT)

• publicationTimestampKey (INT)

• publicationTimestamp (TIMESTAMP).

Així doncs, mentre que la columna publicationTimestamp fa referència a la data inicial
de publicació del post, publicationTimestampKey és en conjunt amb publicBoxOwnerID
i  authorID la  clau  primària  de cada  publicació  i  que,  a  més  a  més,  donen accés  a
entendre  a  quin  PATH  relatiu  s'ha  d'accedir  per  a  obtenir  la  publicació.
publicationTimestampPublication fa  referència  a  l'última  data  de  modificació  de  la
publicació.

Aquest és un dels exemples que fan ús de la duplicitat de marques temporals, i s'exposa
amb objectiu de donar a entendre el seu funcionament. 

El motiu de què hi hagi només un camp tipus TIMESTAMP i la resta siguin tipus INT,
ha estat degut a què inicialment es va desenvolupar aquesta plataforma, en un entorn de
proves, emprant MySQL 5.5.35. Aquesta versió permet la duplicitat de columnes tipus
TIMESTAMP en una mateixa taula. Al traslladar la plataforma a un servidor real, però,
aquest  emprava  MySQL 5.1.73,  versió  que  no  permet  la  duplicitat  de  camps  tipus
TIMESTAMP en una mateixa taula, i es va haver d'adaptar la base de dades a aquest
nou sistema, intentant respectar sempre que es pogués, la resta de components de la
plataforma.

Els usuaris en aquesta base de dades són identificats per un identificador únic. Aquest
identificador  és  el  definit  a  la  taula  Users,  la  qual  mitjançant  aquest  identificador,
permet  associar-ne  la  informació  d'inici  de  sessió  de  l'usuari.  Aquest  identificador
s'associa amb la resta de taules en forma de clau forana o i en determinats casos formant
part de la clau primària d'aquesta nova taula. 

Hi  ha  altres  components  que  també  disposen  d'un  identificador  com el  cas  de  les
targetes.   Aquestes  targetes  disposen  d'un  identificador  propi  que,  en  conjunt  amb
l'identificador del seu propietari formen la clau primària de la taula que les identifica:
UserContacktCards. La targeta identificada amb l'id 1 fa referència a la targeta que es
mostrarà per defecte a la resta d'usuaris en cas de no tenir cap targeta assignada. Aquesta
targeta no pot ser esborrada per a garantir el bon funcionament de la plataforma.

Al gestor  de contingut  hi  ha un fitxer  que conté la  informació de cada targeta  i  la
informació de perfil que hi conté, per tal d'esquivar la gestió de la consulta (i els JOINS
que suposaria) per part de MySQL.

Les dades contingudes a ProfileInfo fan referència als camps d'informació de perfil que
l'usuari pot afegir a les seves targetes. L'ús del camp profileInfo s'adapta en funció del
tipus de dades que gestioni cada fila, donat que si bé en el cas de tractar-se d'un número
de telèfon es podria emmagatzemar en l'espai assignat a aquesta columna, en el  cas
d'una imatge o un altre contingut major, no. En els tipus de paràmetres que s'espera que
les dades siguin superiors, en aquest camp es defineix una adreça cap al fitxer que conté
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la informació. En aquesta primera versió de la plataforma, els casos en què es realitza
això és només estrictament en les imatges. La taula HasFields associa les targetes i els
camps d'informació que aquestes contenen.

La taula Crossings defineix els encreuaments entre usuaris. En aquesta taula s'ha deixat,
a més a més de la informació principal de l'encreuament (identificadors d'usuari, latitut,
longitut,  marques  de  temps),  un  identificador  pel  nom  del  lloc  on  s'hagi  produït
l'encreuament, amb motiu de si en un futur es volgués emprar aquest identificador cap a
una altra taula que identifiqui noms de llocs i no només la geo-localització. No obstant,
aquesta columna no s'empra en l'actualitat.

La taula  CardAssignments fa referència als permisos que un usuari assigna a un altre,
així com també serveix per a saber si un usuari guarda o no la targeta d'un usuari en
concret. 

La taula  PrivateChatParticipaints pretén definir els múltiples usuaris que pertanyen a
un mateix xat. D'aquesta manera s'identificarà quins usuaris pertanyen a un xat o no,
estant aquest representat per la taula PrivateBox.

a.a.2) ContacktMailConfirmationDB

Aquesta  base  de  dades,  conté  una  única  taula  que  s'empra  com  a  “Buffer”  per  a
emmagatzemar  les  dades  de  l'usuari  un  cop  s'ha
enregistrat a la xarxa, però no s'ha confirmat la seva alta.
El model entitat relació d'aquesta base de dades es pot
apreciar a l'esquema Esquema 7.2.b.

S'ha  decidit  posar  aquesta  taula  en  una  base  de  dades
apart degut a què no mostra relació amb la base de dades
principal, i necessita molts accessos de lectura, esborrat i
introducció seguits. Per tal de simplificar la base de dades
principal, s'ha decidit ubicar aquesta taula en una base de
dades apart.

La  informació  de  l'usuari  que  conté  la  taula
Confirmations és la mateixa que conté la taula  Users de
la base de dades principal sense l'identificador d'usuari. Apart, també conté la columna
randomKEY,  la qual és una cadena identificadora per a què l'usuari  confirmi el  seu
registre. La funció del camp insertTimestamp té com a objectiu identificar el moment
d'inserció per a què, en cas que no es confirmin les altes, no s'acumulin a la base de
dades i puguin ser esborrades expirat un temps prudencial, en funció del moment del
registre.

a.a.3) ContacktRefreshDB

La funció d'aquesta base de dades és contenir un token identificatiu de dispositiu per tal
de poder refrescar la sessió en funció d'aquest token i l'identificador d'usuari. El model
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Entitat Relació d'aquesta base de dades és l'exposat a l'esquema Esquema 7.2.c.

S'ha decidit refrescar la sessió d'aquesta manera amb objectiu de què el dispositiu mòbil
no hagi d'emmagatzemar la contrasenya real de l'usuari per
a refrescar la sessió automàticament un cop aquesta expiri.

S'ha definit  una nova base de dades degut  a  què aquesta
base de dades conté molts accessos de lectura,  però pocs
accessos d'edició, d'aquesta manera es garanteix el seu ràpid
accés sense ser afectat per temps d'espera produïts per altres
instàncies de clients de MySQL que estiguin treballant a la
base de dades principal.

a.a.4) ContacktSessionsDB

Aquesta base de dades gestiona les sessions que estan
actives  de  cada  usuari  en  funció  de  l'identificador
d'usuari,  un token i una marca temporal que indica el
moment  de  generació  del  token.   El  model  entitat
relació  d'aquesta  base  de  dades  es  pot  apreciar  a
l'esquema Esquema 7.2.d.

a.a.5) ContacktCrossPublishersDB

Aquesta base de dades fa de buffer temporal per tal
de  gestionar  els  registres  d'usuaris  generadors
d'encreuaments.  Un  usuari  publica  que  ell  està
actiu  oferint  la  possibilitat  d'enregistrar  un
encreuament  enregistrant  al  servidor  una  hora
d'inici  d'oferiment  del  servei,  una  clau  generada
aleatòriament  en  el  moment  d'iniciar  el  servei  i
l'identificador d'usuari. 

El model Entitat Relació d'aquesta base de dades es
pot apreciar a l'esquema Esquema 7.2.e.

CrossersData, l'única taula de la base de dades, presenta un alt volum d'accessos de
lectura i insercions. Degut a aquest motiu és necessari anar-la buidant amb objectiu de
reduir-ne  el  contingut  i  garantir  així  una  bona  velocitat  d'accés.  S'ha  estimat  aïllar
aquesta base de dades amb l'objectiu de tractar aquesta funcionalitat per separat, donat
que el registre d'un nou usuari generador d'encreuaments resulta totalment invisible cara
a l'usuari. Aquest només apreciarà els encreuaments que finalment es produeixin. 
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a.a.6) ContacktAuxCrossingsDB

Aquesta base de dades té com a funció exercir de Buffer
en  els  casos  excepcionals  en  què  es  publiqui  un
encreuament  abans  d'haver-se  publicat  el  registre  del
generador  d'encreuament  corresponent.  És  necessari
anar  esborrant  el  contingut  d'aquesta  base  de  dades
regularment  per  a  eliminar  possibles  encreuaments
fallits que s'hagin pogut produïr.

El model entitat relació d'aquesta base de dades d'una
única taula es pot apreciar a l'esquema Esquema 7.2.f.

a.b) Motor de la base de dades

Degut a què la plataforma de servidor haurà d'exercir
peticions concurrents de caire divers  a la base de dades (Insercions, modificacions,
eliminacions i/o lectures), s'ha estipulat fer servir MySQL amb motor  InnoDB, donat
que presenta major estabilitat que no pas MyISAM en entorns d'alta concurrència. 

b) Gestor de Contingut

b.a) L'estructura de fitxers.

El contingut a la plataforma que es guarda en fitxers és el següent:

• Targetes d'usuari.

• Publicacions al Box Públic.

• Publicacions al Box Privat.

• Comentaris de publicacions.

• Contingut multimèdia (Imatges)

Per tal d'organitzar tot aquest contingut, s'ha definit una jerarquia de fitxers, la qual pot
ser apreciada a l'esquema Esquema 7.2.g.

L'estructura  es  basa  en  un  directori  arrel  i  diverses  subcarpetes  definides  per
l'identificador d'usuari propietari d'aquesta, i dintre de cadascuna d'aquestes hi ha tres
carpetes: 

• cards: la  qual  conté  les  targetes  de  l'usuari  amb identificador, l'identificador
definit al nom de la carpeta pare.
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• privatebox: la qual conté converses o enllaços relatius a directoris que contenen
converses entre dos o més usuaris.

• publicbox:  carpeta  que  conté  els  posts  públics  que  s'han  produït  al  box  de
l'usuari definit per l'identificador de la carpeta pare.

Dintre de cada carpeta hi ha un directori  imgs, el qual té com a objectiu contenir el
contingut multimèdia que pugui anar associat als fitxers del directori pare d'aquest. A
més a més, el directori de les targetes conté un subdirectori anomenat styles, el qual no
és emprat encara, però que tindrà com a objectiu guardar els estils personalitzats per
l'usuari a les seves targetes.

Aquesta estructura de directoris i subdirectoris ha estat escollida com a solució ja que
abans es saturaria el servidor degut al nombre d'usuaris enregistrats que no pas arribaria
a caure degut a superar el nombre màxim possible de directoris/subdirectoris generats
pel  gestor  de fitxers  del  sistema operatiu.  El  tipus  de partició  en  el  que treballa  el
servidor és ext2, i aquesta permet 10¹  fitxers com a màxim.⁸

b.b) Formats dels fitxers

Cada format de fitxer defineix com interpretar-ne el seu contingut.

Els diferents formats definits a la plataforma s'exposen a la taula Taula 7.2.c.
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Format Explicació

.card Conté les dades de la targeta d'un usuari. 

.pubox Conté una publicació del Box Públic.

.prbox Conté una conversa privada o part d'aquesta.

.pucbox Conté comentaris associats a una publicació pública. Pot contenir-ne 
la totalitat o només una part d'aquests.

.style Defineix l'estil d'una targeta. A cada targeta se li pot assignar un estil.

Taula 7.2.c: Diferents Formats Definits a la plataforma

Si bé, en la primera versió de la plataforma no s'ha implementat encara els formats per a
definir estil de targetes, missatges privats ni comentaris de publicacions públiques, sí
que s'ha definit una estructura aproximada del que han de contenir. Tant el format de les
publicacions  públiques  com  el  de  les  targetes,  s'ha  implementat.  L'estructura  dels
formats es pot apreciar, respectivament a les imatges: Imatge 7.2.1 i Imatge 7.2.2.

Aquests  formats  defineixen  tota  la  informació  necessària  per  a  que  només  sabent
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Imatge 7.2.1: Exemple d'un post  públic



l'adreça cap al fitxer, l'API (o quelcom intermig) pugui adaptar-ne el contingut per a
poder ser transmés adequadament cap a l'usuari corresponent. Per exemple, els fitxers
dels posts públics defineixen quines targetes hi tenen accés. Tot i que actualment la
gestió de permisos la gestiona MySQL, si en un futur això canviés, els mateixos fitxers
ja contenen els permisos per tal de què l'API, arribat el cas, pogués descartar o no el seu
enviament  en funció dels permisos.  Això d'igual  manera passa amb les targetes,  les
quals  contenen  l'identificador  de  propietari,  entre  d'altres  redundàncies  respecte  a
MySQL. 

b.c) Versions de fitxers

A cada fitxer, per tal de garantir la seva evolució, s'ha decidit definir un número de
versió,  per  a  poder  garantir  la  innovació  i  la  retro-compatibilitat  amb  continguts
(publicacions,targetes,...) antic, per comptes de tenir que adaptar tot el contingut de la
plataforma cada  cop  que  es  defineixi  un  nou estàndard  per  a  aquell  format,  essent
aquesta opció molt costosa computacionalment. D'aquesta manera es garanteix que el
sistema pugui créixer mantenint la compatibilitat amb el contingut previ.

c) API Back-End

L'API  que  dóna  servei  de  back  end  està  principalment  gestionada  pel  framework
FRAPI, funcionant sobre Apache. S'ha llogat un servei de VPS a l'empresa 1and1 per tal
de poder desenvolupar-hi la plataforma. El domini adquirit per tal de poder executar la
plataforma, ha estat  getcontackt.com. Per tal de poder instal·lar FRAPI, primer de tot
s'ha tingut que configurar les eines que empra.

La documentació aportada en aquest apartat pot ser complementada amb l'annex 12.6.
Aquest  aporta  informació  adicional  al  voltant  de  la  configuració  dels  diferents
components, la qual s'ha estimat que no tenia cabuda a la memòria en sí, però si com a
annex.

c.a) Configuració d'Apache

La versió final  d'Apache emprada ha estat  la  versió 2.2.14,  degut a què el  servidor
virtual no permet l'actualització d'aquest software a la seva versió més actual de manera
trivial.

Frapi, per funcionar, requereix de dos sub-dominis, un per a l'accés cap a les accions de
l'API i  un altre per a  gestionar  les accions de l'API.  Aquests sub-dominis han estat
generats virualment a Apache. 

Els dos sub-dominis generats per a fer funcionar Frapi han estat:

• administracio.getcontackt.com  :  Domini  d'accés  a  la  plataforma
d'administració de frapi.

• api.getcontackt.com : Domini d'accés a les accions de la API.
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Frapi fa ús del mòdul rewrite, i per aquest motiu ha estat activat.

Per motius de seguretat, ha estat necessari desactivar el mòdul Index d'Apache, donat
que  d'altra  manera  es  podria  mostrar  informació  a  usuaris  no  desitjats,  com  les
contrasenyes de la API, accions o les credencials d'administració de Frapi.

c.b) Configuració de PHP

Per tal d'emprar Frapi, ha estat necessari instal·lar PHP5, amb els següents mòduls:

• php-apc

• php5-json

Així com els mòduls de que aquests requereixen per a funcionar.

A més a més, del mòdul APC ha estat necessari activar el component  fast_mod_cgi,
donat que Frapi en fa ús.

A més a més, s'ha definit la zona horaria del servidor, com a Europa/Madrid, per tal de
que la hora del servidor es pugui sincronitzar de manera correcta amb la dels clients, i
donar sentit a les diferents marques temporals de que requereixen les diferents accions
de la API.

c.c) Instal·lació de XDebug i PHPUnit

S'ha  instal·lat  les  eines  Xdebug  i  PHPUnit  per  tal  de  poder  fer  debbuging,  tests
automatitzats i detecció errors al codi desenvolupat en PHP de les accions de la API.

c.d) Configuració de Frapi

Les instruccions per a configurar Frapi es poden trobar a la secció d'instal·lació de la
seva web oficial[WFA02].

S'ha assignat els permisos adients a la estructura de carpetes de Frapi, tal com indica la
documentació del projecte.

Per motius de seguretat, ha estat necessari canviar les contrasenyes que Frapi incorpora
per defecte. 
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c.e) Desenvolupament de l'API

Mitjançant el taulell d'administració de Frapi, s'ha gestionat les diferents accions a crear.

El taulell  d'administració de Frapi disposa d'una secció anomenada  Actions.  Aquesta
secció ha estat emprada per a poder definir noves accions de l'API així com gestionar
accions ja existents. 

Cada acció de l'API, és representat per un fitxer en aquesta carpeta, el qual conté una
classe que hereta  de la  súper  classe  Frapi_Action,  i  alhora  implementa  la  interfície
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Imatge 7.2.4: Gestor d'Accions del taulell d'administració de Frapi



Frapi_Action_Interface,  degut  a  la  qual  s'implementen  els  mètodes  mencionats  a  la
taula Taula 7.2.d.

Nom del mètode Utilitat

executeAction() Resposta per defecte a una petició HTTP al mètode en cas de no 
trobar el tipus de handler especificat.

executeDelete() Donar resposta a les peticions tipus delete.

executeGet() Donar resposta a les peticions tipus get.

executePost() Donar resposta a les peticions tipus post.

executePut() Donar resposta a les peticions tipus put.

executeHead() Donar resposta a les peticions tipus head.

Taula 7.2.d: Mètodes de resposta a les peticions HTTP d'una Acció de Frapi

S'ha definit un conjunt d'accions les quals ofereixen el servei de l'API. La documentació
d'aquestes ve donada als annexos. Mirar Annex 12.3. Documentació de l'API.

El desenvolupament mitjançant Frapi és molt simple i ràpid. Per contra, frapi no permet
gaire complicació a l'hora d'afegir classes addicionals o intentar integrar nou contingut
degut a l'alt acoblament del codi font projecte Frapi i, sobretot, a la poca documentació
existent de desenvolupament del projecte al voltant d'afegir plugins, o modificacions.

S'ha intentat  fer  una  classe “intermitjana” que  heretés  de  Frapi_Action  i  de la  qual
poguessin  heretar,  les  accions  que  executessin  el  back-end  de  l'API  de  Contackt.
Aquesta classe es pot apreciar al diagrama UML Diagrama 7.2.a.

L'objectiu  d'aquesta  classe  ha  estat  mantenir  la  funcionalitat  del  sistema,  sense
necessitat  d'editar  codi  font  intern  del  codi  de  Frapi,  incorporant  a  les  classes  que
executen les accions de front end les eines necessàries per tal de poder interactuar amb
la plataforma.
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Malauradament, la solució finalment emprada ha consistit en l'addició dels mètodes i
atributs que inicialment havien estat dissenyats per a la classe Contackt_Action a la seva
súper  classe,  Frapi_Action.  No esquivant  d'aquesta  manera  l'edició del  codi  font  de
Frapi. Això suposa que en futures actualitzacions del Framework, s'haurà de tenir en
compte aquesta modificació per tal de què el sistema segueixi funcionant adientment.
Altres solucions estimades han estat delegar processos a una classe, la qual pugui ser
instanciada en els casos concrets que es requereixi.
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d) Seguretat

Per tal de garantir-ne la seguretat de la plataforma, s'han pres les mesures explicades en
aquest apartat.

d.a) Protecció contra Injecció SQL (SQL Injection)

Per tal d'evitar la injecció de consultes SQL no desitjades mitjançant els camps de la
interfície de la aplicació del client, s'han adaptat tots els accessos a les bases de dades
amb la nova llibreria Mysqli de PHP, mitjançant les comandes de preparació de consulta
i  paràmetres.  La  imatge  Imatge  7.2.5,  mostra  un  exemple  d'ús  d'aquesta  llibreria  a
l'API.

La  preparació  de  la  consulta  abans  d'executar-la  permet  limitar-ne  l'abast  del  que
aquesta  pugui  fer, així  com realitzar  l'enllaç posterior  a les variables.  Aquest  enllaç
posterior permet l'adaptació de les variables amb l'objectiu de què aquestes no puguin
ser interpretades com a consultes o part de la consulta en cas de contenir cap expressió
SQL entre el contingut de la variable.

S'ha definit un compte d'usuari de mysql el qual només pot executar consultes INSERT,
UPDATE, DELETE, SELECT a les bases de dades de la plataforma i el qual és emprat
per l'API. D'aquesta manera evitant que qualsevol cas no estudiat d'injecció SQL, només
pugui, com a màxim eliminar o alterar dades de la base de dades - casos de per sí ja
molt  greus  -  per  comptes  de  fer  també  modificacions  a  la  base  de  dades  emprant
expressions SQL tipus DROP o ALTER TABLE, entre d'altres.

d.b) Comunicacions amb encriptació SSL

Per tal  d'assegurar  la  informació dels  usuaris  durant  les  comunicacions,  s'ha  decidit
encriptar les dades mitjançant SSL. Per a generar la clau privada i firmar els certificats
s'ha emprat l'eina OpenSSL.

d.b.1) Heartbleed

Parlar d'aquest Bug, s'ha considerat de caire obligatori en funció al context temporal
d'aquest  treball,  donades  les  recents  notícies  al  voltant  d'aquest  bug  i  les  falles  de
seguretat que ha ocasionat als serveis que basaven la seva seguretat en OpenSSL o en
empreses de certificació que fessin ús d'aquesta. Tot i això, aquest treball es limita a
explicar què ha fet per tal d'evitar-ne els efectes. 

La versió d'OpenSSL que arregla aquest Bug va ser publicada el 7 d'Abril del 2014. És
per això que la solució que s'ha aplicat ha estat l'actualització de l'eina a la seva versió
més actual, la qual ja presenta una correcció pel problema.
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Es  pot  apreciar  major  informació  al  voltant
d'aquest apartat a l'annex 12.6.

d.b.2) Generació de clau i certificats SSL

S'ha  emprat  el  mateix  servidor  web  com  a
emissor de certificats. Això en un entorn real no seria el més aconsellable ja que és
relativament fàcil falsificar aquesta certificació i fer-se passar pel servidor web per tal
d'adquirir claus de l'usuari, donat que un altre servidor podria fer-se passar pel servidor
web i certificador, ja que no es tracta d'una empresa certificadora fiable. 

Tot  i  això,  aquesta  pràctica  sí  que  ofereix  cert  grau  de  seguretat  al  encriptar  la
comunicació, i ha evitat la contractació d'una tercera empresa, encarregada del servei
d'emissió de certificats.

Per  tal  d'assegurar  el  canal  de
comunicació,  ha  estat  necessària  la
generació d'una clau privada per a poder
signar, la generació d'una sol·licitud de
certificació i la firma de la sol·licitud.

S'ha  generat  un  certificat  per  cada
sub-domini.

d.b.3) Configuració del mòdul SSL d'Apache

Ha estat necessari instal·lar i activar el mòdul ssl d'Apache per tal de poder encriptar les
comunicacions mitjançant SSL. 

Per  tal  de  poder  activar  l'encriptació  SSL pels  dos  sub-dominis,  ha  estat  necessari
activar la virtualització de dominis també per al port 443.
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Imatge 7.2.6: Versió d'OpenSSL afectada
per Heartbleed

Imatge 7.2.7: Generació de CSR





7.3. Aplicació mòbil

L'aplicació  mòbil  ha  estat  desenvolupada  en  el  llenguatge  Java,  mitjançant  l'SDK
d'Android.

a) Paquets Java

Per tal d'organitzar tot el projecte, s'ha definit una estructura en paquets, els quals han
permès  la  organització  del  conjunt  de  classes  del  projecte,  en  funció  de  les  seves
utilitats.

Els conjunts de paquets es poden apreciar a la imatge Imatge 7.3.1.

El tipus de classes que contenen aquests paquets ve especificat a la taula Taula 7.3.a. En
aquesta taula es pot apreciar com cada paquet té un contingut orientat a donar suport a
una funcionalitat, o accions d'un àmbit concret.
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Nom del paquet Descripció

com.contackte.social.cli.source Conté les Activities, encarregades de la 
part gràfica de l'app.

com.contackte.social.cli.update.utils Agrupa les classes d'emmagatzemament 
que representen elements a la interfície o 
a la plataforma. Alguns d'aquests 
elements són les targetes, informació de 
perfil o usuaris. També conté classes que 
emplenen les classes contenidores amb 
informació extreta del servidor o de la 
memòria cau local. 

com.contackte.social.cli.update.UIAsyncTa
sks

Conté classes que són extensió de tasques
asíncrones. En la seva majoria serveixen 
o per a realitzar una comunicació amb el 
servidor, o bé un accès a un fitxer, que 
després ha de suposar un canvi a la part 
gràfica d'una Activity.

com.contackte.social.cli.UIclasses Conté les classes encarregades d'adaptar 
el contingut a llistes o spinners, emprats 
per algunes Activities.

com.contackte.social.wireless.source Conté el servei de detecció 
d'encreuaments de Contackt.

com.contackte.social.server.interfaces Aquest conté el fitxer AIDL per a les 
comunicacions amb un actualment 
depreciat servei local de l'app, el qual era 
encarregat de gestionar els tokens i 
identificadors per tal de poder compartir 
la informació entre l'app en sí i el servei 
de detecció d'encreuaments.

com.contackte.social.server.source Conté el servei ContackteManager, 
actualment no emprat degut a la 
inestabilitat de les comunicacions 
inter-process, mitjançant AIDL, 
d'Android.

com.contackte.social.wireless.interfaces Conté el fitxer AIDL per a les 
comunicacions amb el servei de detecció 
d'encreuaments. 

com.contackte.social.data.util.storage Conté la jerarquia de classes 
encarregades de representar i 
emmagatzemar les respostes de l'API.

com.contackte.social.cli.UIHolders Conté classes que fan referència a 
elements gràfics d'una Activity. D'aquesta
manera, mitjançant una tasca asíncrona, 
es pot accedir als elements de la classe 
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delegadora (Generalment una Activity) 
que l'hagin instanciat.

com.contackte.social.configuration.classes Agrupa les classes de configuració i 
gestió de l'aplicació local, les quals donen
accés als tokens de sessió, identificador 
d'usuari,... així com els receptors de 
missatges del sistema per a activar o 
desactivar el detector d'encreuaments en 
funció de si el wifi es troba encès o no, 
etc.

com.contackte.social.server.utils Conté totes les classes implicades en 
l'enviament d'una petició a l'api, incloent 
el conjunt d'accions de l'API, els handlers
encarregats d'agafar les respostes, ...

com.contackte.social.cli.UIListeners Conté listeners, emprats per botons, i 
altres elements gràfics a les activities. 
Només s'ha fet listeners en aquest paquet 
quan dues o més activities compartien un 
listener o requerien d'un listener molt 
similar.

com.contackte.utilities.net Conté utilitats diverses de xarxa, com la 
interpretació d'adreces MAC, o ip v4 o 
v6 etc. S'empra aquest paquet en la 
detecció de nodes amb Wifi-Direct.

com.contackte.social.wireless.utils Conté utilitats diverses per a la detecció i 
emmagatzemament de nodes de 
Wifi-Direct.

Taula 7.3.a: Especificació de contingut de cada paquet Java
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b) Activities

S'ha definit un conjunt d'activities, representatives dels mockups especificats a l'apartat
de disseny funcional. Algunes d'aquestes activities i la seva associació es poden apreciar
a les imatges Imatge 7.3.2 Imatge 7.3.3.

Aquestes Activities representen contingut del servidor o referent a la configuració local,
mitjançant la delegació de la obtenció a una altra classe. Les Activities, en general, no
gestionen  contingut,  només  el
representen,  amb objectiu de mantenir
una arquitectura el més similar possible
a  un  patró  MVC  (Model  Vista
Controlador).

c) Classes de configuració

Per tal de poder gestionar aspectes de la configuració local de l'aplicació, s'ha definit un
conjunt d'eines que en permetin la seva gestió.
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Imatge 7.3.2: Comparativa menú final vs Mockup

Imatge 7.3.3: Comparativa New Profile Field, Original vs Mockup amb exemple de Spinner



Les  principals  classes  encarregades  de  la  gestió  de  la  configuració  són  les  classes
representades al diagrama UML Diagrama 7.3.a. El conjunt d'aquestes classes serveix
per tal de gestionar i refrescar els  tokens de sessió, així com els  tokens de dispositiu,
emprats  per  a  refrescar  la  sessió  del  dispositiu  de  manera  automatitzada.  També
gestionen l'activació del servei de detecció de col·lisions amb Wifi-Direct i en un futur
l'activació de la geo-localització.

d) Classes per a la comunicació amb el servidor

Les  comunicacions  amb  el  servidor  són  quelcom  força  comú  en  aquest  tipus  de
projectes.  És per això que s'ha definit  un conjunt  de classes que gestionen aquestes
comunicacions,  així  com la  resposta  d'aquest.  Aquestes classes  es poden apreciar  al
diagrama Diagrama 7.3.b. On, quan una classe requereix iniciar una comunicació amb
el servidor, es delegarà la comunicació a la classe ComToServer. Aquesta gestionarà la
comunicació  amb el  servidor, així  com qualsevol  error  que pugui  ocórrer  (refrescar
sessió en cas de què aquesta hagi expirat, anular comunicació en cas de falta d'accés a la
xarxa, ...). Aquesta classe delega a ContackteJSONResponseHandler la interpretació de
la resposta JSON.

Aquesta nova classe, en funció del missatge rebut, identificarà de quin tipus de resposta
es tracta (usuaris, error, informació d'una targeta, un booleà,...) i, en funció del tipus de
resposta, crearà una classe contenidora, la qual és filla de la classe ContackteResponse.

La classe ComToServer analitzarà el tipus de classe retornada, que, en cas de ser un
error que ella hagi de gestionar, el gestionarà. Un cop analitzada la classe a retornar, la
retornarà i la classe delegadora adquirirà aquesta, ja sigui mitjançant un handler o com a
retorn  de  l'execució  del  mètode  doInBackground d'una  classe  extensió  de  tasca
asíncrona (o AsyncTask).
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Diagrama 7.3.a: UML, Classes encarregades del suport  i gestió de la configuració local
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Diagrama 7.3.b: UML, Classes implicades en les comunicacions amb el Servidor



e) Classes per a l'emmagatzemament de dades

Les classes que hereten de la súper classe ContackteResponse, en moltes ocasions són,
ademés d'emprades per a transaccionar la resposta des de la classe ComToServer cap a
una activity  (o classe que ho requereixi) aprofitant el cast de classes, emprades com a
classes contenidores. Aquestes classes però, en moltes ocasions requereixen de classes
contenidores encara més atòmiques, com per exemple la classe ContackteUsersProfiles,
la qual conté una llista de la classe User per tal de poder llistar una resposta del servidor
que contingui usuaris o informació de perfil al voltant d'aquells usuaris. La classe User
alhora fa servir la classe contenidora  Card per tal de mantenir la informació de perfil
que pugui tenir l'usuari concret, i aquesta, representa la informació mitjançant la classe
ProfileField, classe que representa un camp en el perfil/targeta. Aquestes associacions
es poden apreciar al diagrama Diagrama 7.3.c.

f) El servei de detecció d'encreuaments, amb Wifi o Wifi-Direct
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Diagrama 7.3.c: UML, dependències de la classe ContackteUsersProfiles



Finalment, el servei de detecció d'encreuaments ha estat desenvolupat basant-se en la
tecnologia sense fils Wifi-Direct. 

Inicialment es va pretendre desenvolupar aquesta tecnologia emprant Bluetooth, la qual
aportava  una  major  compatibilitat  respecte  a  les  distribucions  d'Android.
Malauradament, la gestió de la tecnologia Bluetooth a Android es veu més limitada que
no pas la gestió de Wifi-Direct. Algunes de les traves que imposa Android respecte a la
tecnologia  Bluetooth  són:  la  possibilitat  de  tornar  visible  el  dispositiu  de  manera
estrictament  consentida  per  l'usuari  i  amb  limitació  de  temps,  impedint  que  un  fil
d'execució autònom defineixi com a visible el dispositiu i tenint que refrescar aquesta
confirmació per part de l'usuari cada pocs minuts. També ha suposat un impediment
l'obligació de tenir que seleccionar un node bluetooth (o dispositiu) estrictament per part
de l'usuari, cada cop que es vulgui compartir informació amb aquest . 

Així doncs, s'ha decidit emprar la tecnologia Wifi-Direct, mitjançant el Framework P2P
de Wifi-Direct que s'incorpora des de la versió 4.1 d'android (API level 16).  Aquest
Servei fa ús de la tecnologia NSD (Name Service Discovery), la qual permet descobrir
serveis que empren altres dispositius,  i  que,  en conjunt  amb Wifi-Direct,  ho permet
sense necessitat d'establir-hi una connexió.

Tot  i  que  Wifi-Direct  també  presenta  la  limitació  de  què  estrictament  l'usuari  hagi
d'escollir manualment un dispositiu abans de poder compartir informació o connectar-se
a un servei ofert per aquest, NSD pot compartir informació per sobre d'aquesta capa de
seguretat,  podent  compartir  dades  en un format  molt  similar  a  l'estructura  de dades
MAP.

Així doncs, s'ha aprofitat aquest punt per tal de poder detectar encreuaments. 

A continuació s'exposen dos dels esquemes plantejats per a la comunicació final. Tot i
que s'hagin definit altres protocols per a la detecció d'encreuaments, aquests han estat
els dos més rellevants i emprats finalment.

f.a) Protocol A 

Aquest Protocol va ser el seleccionat inicialment, quan es desconeixien les limitacions
de la tecnologia Bluetooth. El protocol iniciava una comunicació entre els nodes, tenint
una negociació abans de publicar un encreuament a la xarxa. Tots els nodes implicats en
la comunicació, enviaven la informació al Servidor, per tal de verificar que efectivament
s'havia produït un encreuament, evitant així la corrupció de dades que pogués generar
un usuari falsificador d'encreuaments. El diagrama de seqüència d'aquest protocol es pot
apreciar al  diagrama  Diagrama 7.3.d.  Així com la  descripció dels seus missatges es
poden apreciar a la taula Taula 7.3.b.

Malauradament per a implementar aquest protocol, és necessari establir una connexió.

Així doncs, s'ha implementat una adaptació d'aquest protocol només en els casos en què
els implicats en un encreuament es connecten a la mateixa xarxa WIFI, els quals es
detecten de manera automàtica mitjançant NSD sobre aquesta xarxa.
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Diagrama 7.3.d: Diagrama de flux del funcionament del protocol A



Nom del Missatge Contingut Finalitat

HELLO_BLUE • ID de l'emissor Presentar-se a l'entorn, pretén 
buscar altres participants de la 
xarxa social i així poder iniciar 
comunicació amb ells.

HEY_BLUE • ID de l'emissor
• ID del receptor

Suposa la resposta al missatge 
HELLO_BLUE. Pretén 
identificar-se a l'usuari que ha 
iniciat la comunicació.

COLLISION_ID • ID de l'emissor
• ID del receptor
• ID d'encreuament
• Posició geogràfica 

de l'emissor
• Té encès el senyal 

GPS?
• Hora de l'emissor 
• El seu GMT

L'emissor genera un esbós del 
registre a enviar al servidor de 
la plataforma i l'envia a l'altre 
participant de l'encreuament.

DECLINE_COLLISION_ID • ID de l'emissor
• ID del receptor
• ID d'encreuament
Pot contenir:
• Posició geogràfica 

de l'emissor
• Té encès el senyal 

GPS?
• Hora de l'emissor 
• El seu GMT
• Nou ID 

d'encreuament

El receptor del missatge 
COLISION_ID no està d'acord 
amb les dades, o no 
parcialment, i envia les que 
proposa rectificar.

ACCEPT_COLLISION_ID • ID de l'emissor
• ID del receptor
• ID d'encreuament

Confirmació per part de 
l'emissor de què està d'acord 
amb el registre d'encreuament.

OK_BLUE • ID de l'emissor
• ID del receptor
• ID d'encreuament

Confirmació per part de 
l'emissor que ha rebut el 
missatge 
ACCEPT_COLLISION_ID .

Taula 7.3.b: Taula explicativa dels missatges del protocol A

92



f.b) Protocol B

Aquest protocol requereix de dos rols: un publicador d'encreuaments i un usuari que
detecta el publicador d'encreuaments.

Aquest  protocol  enregistra  en  el  framework  de  P2P  sobre  Wifi-Direct  la  següent
informació, al voltant de l'usuari definit com a publicador d'encreuaments: 

• Token aleatori d'identificació d'encreuament.

• Identificador d'usuari Publicador d'encreuaments.

i,  paral·lelament,  comunica  al  servidor,  a  més  a  més  de  la  informació  emprada  al
framework P2P:

• Hora de publicació del token.

• Localització geogràfica de la publicació del token.

Quan  un  usuari  detecti  un  publicador  d'encreuament,  només  haurà  de  notificar  al
servidor la següent informació:

• El seu identificador d'usuari.

• L'Identificador d'usuari del publicador d'encreuaments.

• El token d'identificació d'encreuament donat pel publicador d'encreuaments.

• L'hora, en funció de l'hora del servidor, en què s'hagi produït l'encreuament.

D'aquesta  manera,  el  servidor  gestiona  si  es  tracta  d'un  encreuament  o  no,  podent
valorar   si  l'encreuament  s'ha  produït  de  veritat  en  funció  del  token  d'identificació
d'encreuament, el moment en què s'ha produït l'encreuament i la geo-localització entre
els dos usuaris.

Tot i això, en aquesta primera versió, el servidor només valora en funció de la marca
temporal de l'encreuament i el token aleatori del publicador.

El  servei  ha  de  funcionar  tot  i  no  tenir  oberta  l'aplicació.  Així  doncs,  aquesta
funcionalitat s'ha basat en un servei que s'executa en el background del sistema. Per tal
de poder gestionar-ne qualsevol dada, s'ha definit un fitxer de comunicació AIDL, el
qual és emprat per a definir una màscara de comunicació amb el servei, garantint una
comunicació  entre  processos.  Tot  i  que  aquesta  comunicació  no  s'empri  en  aquesta
versió encara, sí que pot ser emprat en versions futures, en cas de voler desenvolupar
algunes funcionalitats de les proposades a l'apartat de Treball Futur.
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g) Bases de dades, amb SQLite

Per tal de gestionar aspectes com les caus de les targetes i informació de perfil pròpia
d'un usuari o d'altres aspectes que presentin un alt accés, baix requeriment de memòria i
una  freqüència  de  modificació  relativament  baixa,  s'ha  emprat  SQLite.  Ja  que  l'ús
d'aquest gestor de bases de dades representa un fàcil i ràpid accés d'informació, emprant
la memòria local del telèfon, i evita la sobrecàrrega de la API per a informació que no
haurà estat actualitzada de no ser que l'usuari ho hagi requerit. 

Per  tal  de  representar  aquesta  informació  en  una  base  de  dades,  s'ha  realitzat  una
adaptació del fragment de la base de dades  ContacktDB encarregat de gestionar les
targetes d'usuari i la informació de perfil que aquestes hi contenen.

La jerarquia de classes encarregades de la gestió de la cau referent  a la informació
personal de l'usuari, són les representades al diagrama UML Diagrama 7.3.e.

La  classe  MyCardsUpdater  auto-gestiona  la  informació  personal  de  l'usuari,  i  és  la
encarregada de refrescar la base de dades en haver-hi una novetat al servidor.
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Diagrama 7.3.e: UML Gestió de la CAU de la informació personal de l'Usuari



8. PROVES I TESTEIG

8.1. Introducció

Aquest apartat esmenta les proves i tests duts a terme per tal de provar la funcionalitat
de la plataforma.

8.2. Testeig de l'API

L'API ha estat testejada mitjançant la plataforma de testeig de Frapi, la qual empra les
eines XDebug i  PHPUnit.  Per a cada acció de l'API s'ha dut a terme diversos tests
durant el desenvolupament, seguint una rutina de treball molt similar a la proposada en
la  metodologia  Test-Driven  Development.  Desenvolupant  una  petita  part  de  la
funcionalitat,  testejant-la,  implementant  la  següent  part  de la  funcionalitat,  tornant  a
executar  el  test  previ  i  el  nou  test  que  comprova  que  la  funcionalitat  nova  també
funcioni.

S'ha  intentat  cobrir,  en  cada  prova,  la  funcionalitat  normal  de  l'acció,  així  com  la
correcta reacció davant la introducció de dades que no hi pertoquin, o la introducció de
dades corruptes.

8.3. Testeig de l'App

Cada cop que s'ha desenvolupat una funcionalitat a l'App, s'ha decidit realitzar-ne un
testeig manual per tal d'assegurar-ne la funcionalitat.

Això ha permès detectar-ne tant errors de funcionalitat com errors interns de  l'aplicació.

8.4. Testeig de la plataforma en un entorn real

El testeig de la plataforma en un entorn real consisteix en provar la plataforma amb
usuaris físics, per tal de poder després, obtenir la seva valoració mitjançant un Focus
Group o bé una entrevista individual amb els usuaris que hagin testejat la plataforma,
obtenint possibles millores, punts febles i punts favorables al voltant de la plataforma
d'aquestes reunions.

Les proves consisteixen en el següent procediment:

1. Difusió de l'App entre un grup reduït d'usuaris (15~20 persones).

2. Testeig de la plataforma durant un període d'entre 7 i 15 dies.

3. Entrevista individual. 

4. Reunió amb col·lectiu d'usuaris.
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A continuació s'exposa cada punt del procediment.

a) Difusió de l'App entre un grup reduït d'usuaris.

Aquesta part del procés té com a objectiu que els usuaris testegin i es familiaritzin de
primera mà amb l'aplicació.

S'ha decidit  escollir un grup reduït  d'usuaris per tal  de controlar l'abast de la prova,
evitant la possible generació d'errors de manera descontrolada, així com poder seguir
millor la interacció i desenvolupament dels usuaris de manera més detallada degut al
reduït nombre d'interaccions a la xarxa, podent - en base a aquestes - veure on es centra
l'atenció dels usuaris i els punts a reforçar de l'estructura de la plataforma.

b) Testeig de la plataforma

Durant  un  període  limitat  de  temps,  es  permetrà  als  usuaris  experimentar  amb  la
plataforma. 

El temps escollit ha de comprendre un mínim de 7 dies, per tal de contenir tots els dies
de la setmana, tenint d'aquesta manera possibilitat de poder tractar diversos entorns en
els que els usuaris es puguin trobar setmanalment.

c) Entrevista individual

Amb l'objectiu de conèixer l'opinió individual dels usuaris implicats en la prova, s'ha de
realitzar aquesta entrevista individual. 

Això permet obtenir punts de vista al voltant de la xarxa social per part dels usuaris
sense adulterar per altres opinions d'usuaris.

L'entrevista ha de girar al voltant de l'usuari referent als següents temes:

• Interacció amb l'App.

• Interacció amb altres usuaris.

• Punts favorables de la Plataforma.

• Punts dèbils de la plataforma.

• Possibles millores de la plataforma.

Per tal de poder obtenir informació al voltant de la interacció de l'usuari amb l'App,
analitzar-la i extreure'n conclusions sobre possibles punts a millorar, així com punts pels
quals la plataforma destacaria respecte a la resta.
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d) Reunió per col·lectius d'usuaris

Aquesta entrevista té com a objectiu reflectir els aspectes de l'entrevista anterior, aquest
cop  en  col·lectiu,  d'aquesta  manera  podent  obtenir  possibles  opinions  addicionals,
raonades en grup.

Cal limitar els grups de gent a 6~8 persones, degut a què més persones podria suposar la
pèrdua de punts  de vista,  o  gent  que  no participés.  És  possible  que sigui  necessari
formar més d'un sol  focus  group.  No obstant,  cap persona hauria  de repetir  la seva
participació al focus group, donat que ja s'hauria vist influenciada per altres participants,
podent  influenciar  als  participants  d'altres  focus  groups,  perdent  així  possibles  nous
punts de vista col·lectius.

Tot i la planificació de la prova, aquesta no s'ha pogut dur a terme en el termini de
l'entrega  de  la  memòria  degut  a  la  no  disponibilitat  dels  usuaris.  No  obstant,  es
presentarà els resultats com a annex entregat a posteriori de l'entrega del treball.
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9. CONCLUSIONS

En el transcurs del present treball de final de grau, s'ha exposat el procés de disseny i
desenvolupament  d'una  xarxa  social  tipus  discovery.  S'ha  iniciat  aquest  procés
mitjançant un estudi de l'estat de l'art referent a les tecnologies emprades en algunes
plataformes i xarxes socials. Seguidament s'han realitzat entrevistes amb usuaris, per tal
de  donar  suport  al  procés  de  disseny  funcional  que  progressivament  ha  permés
evolucionar el projecte per a donar pas al procés de disseny tècnic. Aquest conjunt de
processos ha culminat en el desenvolupament d'una plataforma funcional anomenada
Contackt.

L'estat de l'Art, a més a més d'exposar diferents metodologies i eines emprades en el
funcionament i desenvolupament de les xarxes socials, ha demostrat que, com qualsevol
sistema distribuït massiu, presenten una gran complexitat interna, la qual diàriament ha
de donar suport a una gran massificació de consultes. Per a fer-ho, aquestes fan ús de
moltes eines, la sincronització de les quals és vital per a garantir el bon servei de la
plataforma. Alhora, una xarxa social ha de poder créixer i hi ha eines que ho permeten a
major o menor velocitat. Cada plataforma presenta una estructura diferent en funció dels
seus requeriments.

Aquest projecte ha exposat una idea de xarxa social tipus discovery, la qual ha culminat
en el desenvolupament de la plataforma social  Contackt. Prèviament s'ha realitzat un
procés d'entrevistes amb els usuaris, amb l'objectiu d'entendre la seva visió al voltant
d'aquestes plataformes i poder perfilar millor la idea plantejada.

Les idees al voltant de les xarxes socials són molt diverses. S'ha entrevistat a persones
amb perfils molt diversos, amb l'objectiu de poder adquirir els màxims punts de vista
possibles. Tot i això, les xarxes socials no poden evitar generar un punt de neguit per
part  de  la  majoria  d'usuaris  respecte  a  la  idea  d'intimidació/vulneració  de  la  seva
informació personal. El sector que major atractiu veu en les xarxes tipus discovery és el
sector juvenil.

El Disseny Funcional ha generat les especificacions de la plataforma a desenvolupar en
base als requeriments adquirits. Aquestes especificacions pretenen fer de pont entre els
requeriments i el disseny tècnic, donant a conèixer com i on es produeix la interacció de
l'usuari, així com les dades i el tipus de dades que aquest produeix.

Mitjançant el Disseny Funcional, s'ha pogut dur a terme el Disseny tècnic. Aquest nou
procés ha aportat solucions referents a la implementació del que s'ha detallat al Disseny
Funcional.  S'ha  presentat  una  possible  arquitectura  distribuïda  com a  solució  de  la
plataforma i, en base a aquesta, una solució més adaptada a les dimensions d'aquest
projecte, però enfocant a la possible ampliació de la plataforma, per tal de poder créixer
en un futur cap a la solució del sistema distribuït proposada.

En el procés de desenvolupament de la plataforma,  ja entenent totes les especificacions
requerides, s'ha dut a terme el desenvolupament de la plataforma. Mitjançant diagrames
UML, s'han modelat les classes necessàries i s'ha desenvolupat el software final, tant a
nivell de servidor, generant una API la qual dóna i gestiona l'accés a la plataforma, així
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com a nivell d'aplicació client, generant una App per al sistema operatiu Android.

Per tal de perfilar el disseny de l'aplicació, s'havia planificat realitzar proves d'usabilitat.
Aquestes havien estat preparades per a ser executades mitjançant l'eina Prototyping On
Paper, però l'execució d'aquestes proves va ser prorrogada degut a la baixa qualitat de
l'eina on havien estat preparades. Les limitacions temporals van fer que es posposés
aquesta prova per a seguir amb el projecte cap endavant, sent descartada finalment per
falta de temps. Analitzant amb retrospectiva, aquesta prova s'hauria d'haver planificat
des d'un principi mitjançant un prototip basat en HTML5, el qual també podria haver-se
adaptat  correctament  a  la  reduïda pantalla  del  dispositiu.  S'ha decidit  afegir  aquesta
tasca a l'apartat de Treball Futur.

Tot i la falta d'aquesta prova, s'ha desenvolupat la xarxa social tipus discovery orientada
a  telèfons  mòbils,  Contackt, en  base  a  les  especificacions  adquirides  per  part  dels
usuaris. En aquest treball s'ha reproduït el més fidelment possible un procés d'enginyeria
del Software per a poder produir aquesta plataforma. Aquest treball ha permès tractar
amb eines molt diverses com el servidor Web Apache, Mysql o OpenSSL, així com amb
diferents llenguatges com PHP, HTML5 i java. 

Analitzant la feina feta, s'ha pres decisions que potser no han estat les més encertades.
Un exemple d'això ha estat emprar el Framework Frapi per a generar l'API. Si bé és cert
que aquesta eina facilita molt les tasques de desenvolupament i permet realitzar una API
en  relativament  poc  temps,  dificulta  les  tasques  a  l'hora  d'intentar  realitzar  accions
complexes com ha estat afegir una classe intermitjana entre les classes encarregades del
back-end i  les  respectives  súper  classes,  o  intentar  incorporar  l'eina OpenAuth2.  La
comunitat de desenvolupament de Frapi no és gaire activa en l'actualitat, així que no hi
ha noves versions regularment ni gaire documentació. Una altra possible solució hagués
estat  emprar  un  altre  framework  de  php  orientat  a  la  creació  d'APIs,  com  Slim,  o
Epiphani.  Tot  i  això,  aquestes  solucions  no  han  estat  provades  i  és  possible  que
presentin altres adversitats respecte a Frapi, framework que d'altra banda també presenta
grans avantatges.

Aquest treball ha intentat reflectir la complexitat que presenten els sistemes distribuïts
que suposen les xarxes socials, així com reflexionar sobre el procés d'enginyeria que hi
ha al  darrera,  generant la plataforma Contackt.  Tot i  això,  es considera que aquesta
plataforma és un treball  per  a ampliar, i  és  per  això que es  presenten un seguit  de
propostes de treball futur per tal de què això pugui ser així.
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10. TREBALL FUTUR

10.1. Ampliació de la plataforma:

Aquestes  són algunes  possibles  millores/ampliacions  que  podrien  ser  aplicades  a  la
Xarxa social com a treball futur, un cop finalitzat aquest projecte de final de grau.

a) Estudi d'usabilitat de l'App i redefinició de la interfície

Execució d'un estudi d'usabilitat, que inclogui les respectives proves d'usabilitat amb
usuaris, per tal de poder definir si la interfície actual és o no bona per a la interacció
amb l'usuari i redissenyar les parts crítiques d'aquesta.

La interfície de l'App és la part visible cara a l'usuari de la plataforma. Aquesta, en
funció de la seva estructura, influencia positiva o negativament l'experiència de l'usuari
respecte a l'aplicació. 

Aquest estudi i posterior execució de redisseny de l'App permetria millorar l'experiència
d'usuari a la plataforma.

b) Creació d'una plataforma per a comerços.

Creació d'una plataforma per a comerços on aquests puguin crear un perfil i participar
també en els encreuaments diaris de la gent.

Un exemple podria ser que dues persones s'encreuin i al seu time-line els hi aparegués
una recomanació de “¿Per què no anar a prendre alguna cosa a la  cafeteria X  amb
aquesta persona?” Si la  cafeteria X tingués un perfil i s'ubiqués aprop del lloc on s'ha
produït l'encreuament entre els dos usuaris de la xarxa.

Això es pot complicar tant com es desitgi, donat que en funció de les dades recopilades
per la xarxa referent als usuaris, es podrien recomanar llocs més adients per a cada
persona/encreuament: Si a una persona no li agrada el cafè, no se li recomanarà una
cafeteria, d'igual manera que si és de nit potser interessarà recomanar un restaurant per a
anar a sopar o un museu, o si una persona és addicta a les compres, se li recomanarà
botigues per comptes de llocs per a anar a menjar, etc.

Aquesta  plataforma també permetria als  usuaris  veure què hi ha aprop seu i  buscar
comerços que s'ajustin a les seves necessitats al moment.

c) Reconeixement facial mitjançant Google Glasses

Una de les dificultats actuals del reconeixement facial és la quantitat de gent que hi ha al
món. Resulta impossible tenir un marge petit d'error quan busquem una persona en una
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base de dades immensa i incompleta. 

Aquesta xarxa social detecta la gent que un usuari té aprop. Per què no aprofitar aquest
fet per a acotar la base de dades en la qual busquem uns patrons facials?

Per exemple, si el dispositiu A detecta tres dispositius més: B, C, D i l'usuari A disposa
de les ulleres de Google, el dispositiu A podria intentar identificar aquests tres perfils
d'entre una mostra de persones on és quasi segur que es troben aquells tres perfils (a no
ser que no estiguin els usuaris dels dispositius presents) apart de gent que no disposi de
la xarxa social.  D'aquesta manera s'acotaria el nombre de perfils de gent a buscar i,
mitjançant  les  imatges  de  perfil  dels  usuaris,  es  podria  extreure  informació  per  a
reconèixer patrons de cada usuari.

Un cop reconeguda la persona, es podria presentar la targeta de l'usuari identificat a la
pantalla de les ulleres de Google,  o bé encerclar la cara de la persona i dir  la seva
informació mitjançant el sistema sonor de les ulleres etc.

d) Plataforma per a crear “Fan pages”

On tant usuaris com Empreses podrien crear pàgines orientades a adquirir fans. Això
permetria adquirir més informació al voltant dels gustos dels usuaris i complementar
d'aquesta manera els seus perfils aportant més informació. 

Aquesta informació ajudaria a retroalimentar l'experiència de l'usuari,  recomanant en
base als seus gustos altres pàgines, així com llocs i comerços que altra gent amb gustos
similars hagi clicat prèviament. 

e) Plataforma per a crear “pàgines de llocs”

Per tal de permetre que els usuaris puguin especificar a la seva línia del temps que han
estat en un lloc concret i amb una gent concreta, es podria afegir a la xarxa una secció
de llocs. Això ajudaria a millorar la informació al voltant de l'usuari, de l'entorn on es
troba i fins i tot a saber a qui té aprop en cas de què no s'hagi detectat a algú mitjançant
el servei de detecció d'encreuaments, pels motius que siguin.

En cas de què a l'usuari l'interessés trobar un lloc genèric, com un restaurant o una
botiga de roba, podria anar a la secció de llocs i veure què té a prop i comentaris d'altres
usuaris sobre aquell lloc. 

Per  tal  de  millorar  l'experiència  de  l'usuari  en  aquest  aspecte,  es  podrien  fer
recomanacions a l'usuari en funció de llocs que hagin visitat altres usuaris que també
hagin estat en aquell lloc i amb un perfil similar al seu etc.
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f) Evolució de la plataforma cap al sistema plantejat al punt 6.2.

El creixement massiu d'usuaris a la plataforma, en aquests moments, seria insostenible
degut a que un sol servidor no donaria abast per a una quantitat massiva de clients. És
per això que es requeriria evolucionar cap a un sistema similar a l'exposat al punt 6.2.

L'evolució cap a una arquitectura com la plantejada, permetria obrir les portes també a
usuaris  d'altres  plataformes  apart  dels  usuaris  d'Android,  emprant  un  llenguatge  de
programació com C++, el qual permetria un fàcil  refactoring del codi, permetent un
desenvolupament multi-plataforma.

g) Creació de sales de chat local sense necessitat de connexió a Internet

Similar a l'estructura d'una xarxa Mesh, es planteja crear sales de box (o chat) de manera
“local”, establint connexió a través de Wifi-Direct entre dispositius. D'aquesta manera,
es podria generar contingut entre els usuaris propers. 

Aquest bloc suposa una solució pels llocs on no hi hagi accés a internet, com ho pot ser
un lloc de concurrència massiva (Discoteca, esdeveniment multitudinari,...) o de simple
carència de cobertura (lloc apartat de la xarxa de telefonia).

Resulta de caire essencial, però, estudiar com optimitzar aquest tipus de xarxa per tal de
permetre  una  bona  duració  de  la  bateria  dels  dispositius,  així  com  garantir  certa
seguretat en la transmissió i accés al contingut missatges. 

10.2. Plans de Negoci:

A continuació es presenten possibles plans de negoci que es podrien implementar a la
xarxa social un cop finalitzat aquest projecte.

a) Publicitat als encreuaments de la gent

Aprofitant  la  plataforma  de  comerços,  es  podria  subhastar  la  publicitat  en  els
encreuaments segons radis geogràfics. 

Per exemple, si a tres comerços els hi interessa que a la gent amb un perfil genèric els hi
aparegui una notificació publicitària (p.e.: “veniu a fer una ullada al comerç X”) quan
aquests perfils tinguin algun encreuament a la plaça Catalunya de Barcelona, aquestes
tres empreses poden adquirir publicitat mitjançant una subhasta, la qual influirà en la
freqüència amb la que apareixerà el seu anunci. Si una empresa paga més, el seu anunci
es  veurà  més  que  no  pas  l'anunci  d'una  empresa  que  hagi  ofert  menys  diners  per
publicitat.
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Per tal de mantenir aquest model, seria necessari que a la plataforma per a comerços hi
hagués una secció que mostrés anàlisis referents a la campanya publicitària del comerç,
l'abast que ha tingut, el ressò entre els usuaris, etc.

b) Publicitat de promocions per part de comerços

Mitjançant una aplicació per comerços, que podria estar instal·lada en un ordinador amb
Wifi-Direct, es podria detectar quan un client entra al comerç. Això es podria emprar
per  tal  d'oferir  promocions.  Posem per  exemple,  que  dues  persones  s'encreuen,  per
comptes de la publicitat especificada en l'apartat anterior, se'ls hi podria plantejar una
promoció tipus: “Hey! Si veniu els dos a la  botiga X en 5 minuts tindreu un 10% de
descompte en les vostres compres!!”

L'aplicació de comerços, mitjançant Wifi-Direct podria detectar que les variables de la
promoció es compleixin: que hi vagin les dues persones, que només hi vagi una, que
entrin abans d'un temps determinat, etc.

Aquestes promocions atraurien clients als comerços i també serien una mostra cara als
comerços de què realment la publicitat sobre la plataforma funciona (o no), realimentant
encara més la informació de la secció d'estudi de màrqueting de la plataforma per a
comerços de la xarxa social.

c) Fracció del servei en tipus de comptes

Especificar  diferents  tipus  de  comptes  d'usuari,  cadascuna  amb  característiques
diferents.  Per exemple: un compte bàsic, gratuït, que permeti crear un nombre màxim
de targetes de contacte i un màxim de camps d'informació personal del perfil, un altre
compte mitjà que, per un preu raonable,  permeti  crear un major nombre de targetes
respecte  al  compte  bàsic,  així  com indefinits  camps d'informació  i  un altre  compte
prèmium que permeti crear indefinides targetes, indefinits camps d'informació i inclogui
altres característiques que els altres dos comptes no disposin.

Els aspectes del servei que es podrien limitar i/o ampliar respecte al tipus de compte
haurien de ser revisats i realitzar-ne un estudi amb l'objectiu de saber quines limitacions
se'ls hi pot posar als usuaris del compte bàsic per tal de què no abandonin el servei, així
com per quines característiques addicionals respecte al compte bàsic hi hauria suficient
gent disposada a pagar per a poder seguir mantenint la plataforma en funcionament.
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12. Annexos

12.1. Test emprat durant les entrevistes amb usuaris.

Aquest test conté totes les preguntes realitzades als usuaris entrevistats.

12.2. Resultats de les entrevistes amb usuaris.

Aquests  documents  contenen  el  conjunt  de  dades  obtingudes  de  l'execució  de
l'entrevista amb els usuaris. Els resultats  han estat  generats mitjançant l'eina Google
Drive.

12.3. Documentació de l'API.

Aquests  documents  contenen la  documentació  del  conjunt  d'accions  de què  disposa
l'API desenvolupada.

12.4. CD amb la memòria del treball i els annexos en format digital.

Aquest  CD conté la  memòria i  els  annexos en format  pdf.  També s'hi  adjunten els
resultats de l'execució de les enquestes en format csv i una demostració en vídeo de
l'App.

12.5. Vídeo de demostració de l'App.

Inclòs  al  CD.  Aquest  vídeo  presenta  les  funcionalitats  noves,  característiques  de
Contackt. Es recomana el seu visionat mitjançant el reproductor VLC. 

12.6. Document complementari a la configuració del Back-End

Document que té com a objectiu complementar la informació aportada a l'apartat de
configuració del Back-End. Aquest document és una revisió del punt  7.2, apartats c i d,
i està orientat a un públic no necessàriament familiaritzat amb les eines de les que es
parlen. Aquest document aprofundeix més en determinats processos de configuració de
cada eina, essent possiblement redundant pels lectors que si que hagin tractat amb el
software descrit al punt 7.2.
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