
 

Una APP EDR per 
IOS 

 

Jesús García Cañas 
 
Curs 2013-2014 

 

 

D i r e c t o r :  

DANIEL SOTO 



 

 

 

Una App EDR per iOS 

Jesús García Cañas 

Projecte Fi de Carrera 
Director/a: Daniel Soto 
Juny 2014 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 
Universitat Pompeu Fabra 



   

 

 

 

  



   

 

 

 

Agraïments 

 

 

 

Per tots els que m’han animat a 

acabar-lo i evitat que ho deixés. 

 

 

Al meu tutor Daniel Soto, per 

l’ajuda donada i la dedicació del seu 

temps. 

 

 

 

I en especial a Yolanda Cano 

per no haver-se cansat mai i haver-me 

motivat cada dia evitant que ho deixes i 

haver aconseguit que l’acabés. 



   

 

 

 

  



   

 

 

 

Resum 

 

 

Català 

 

En l'actualitat els dispositius mòbils són un element comú en la vida de qualsevol persona, se’n 

fa un gran ús al llarg del dia i en gran mesura de les utilitats o aplicacions que aquests 

ofereixen. 

 

En aquest projecte es crearà un aplicatiu per a dispositiu mòbil que doni la utilitat de 

geolocalitzar-se a un mapa i l'enregistrament de la imatge durant el transcurs d'un trajecte així 

com l’emmagatzemament d'aquesta informació per poder ser avaluada posteriorment. 

 

L'aplicació serà desenvolupada pel sistema operatiu iOS i consistirà en utilitzar les eines de les 

que consta el dispositiu com la connexió de dades i la càmera, així com les capacitats del 

sistema operatiu per donar-li les funcionalitats d'un EDR.  

 

Un EDR o event data recorder és un dispositiu que s’instal·la als vehicles i que registra la 

informació relativa als accidents per posteriorment analitzar-la i saber què s'estava fent abans, 

durant i després de l'esdeveniment, una mena de caixa negre per a tot tipus de vehicles. 

 

L'objectiu principal del PFC serà desenvolupar una aplicació que consisteixi en les 

funcionalitats d'un EDR per dispositiu mòbil i els objectius secundaris seran els d’aplicar els 

conceptes adquirits a la carrera per treballar amb un llenguatge i unes eines sense 

coneixement previ i el d’introduir-se al món del desenvolupament mòbil. 

 

Castellà 

 

En la actualidad los dispositivos móviles son un elemento común en la vida de cualquier 

persona, se hace un gran uso a lo largo del día y en gran medida de las utilidades o 

aplicaciones que éstos ofrecen. 

En este proyecto se creará una aplicación para dispositivo móvil que dé la utilidad de 

geolocalizarse en un mapa y la grabación de la imagen durante el transcurso de un trayecto así 

como el almacenamiento de esta información para poder ser evaluada posteriormente. 

La aplicación será desarrollada para el sistema operativo iOS y consistirá en utilizar las 

herramientas de las que consta el dispositivo como la conexión de datos y la cámara, así como 

las capacidades del sistema operativo para darle las funcionalidades de un EDR. 

 



   

 

 

 

Un EDR o event data recorder es un dispositivo que se instala en los vehículos y que registra la 

información relativa a los accidentes para posteriormente analizarla y saber qué se estaba 

haciendo antes, durante y después del evento, una especie de caja negra para todo tipo de 

vehículos. 

 

El objetivo principal del PFC será desarrollar una aplicación que consista en las funcionalidades 

de un EDR para dispositivo móvil y los objetivos secundarios serán los de aplicar los conceptos 

adquiridos en la carrera para trabajar con un lenguaje y unas herramientas sin conocimiento 

previo y el de introducirse en el mundo del desarrollo móvil. 

 

 

Anglès 

 

At present mobile devices is a common element in the life of any person, a great use 

throughout the day of the utilities or applications they offer. 

 

This project will create a mobile device application that gives the utility of geographically your 

position on a map and picture recording during the course of a journey and the storage of this 

information to be evaluated later. 

 

The application will be developed for the iOS operating system and will consist in use the tools 

that form the device like the data connection and camera, as well as the capabilities of the 

operating system to give the functionality of an EDR. 

 

An event data recorder or EDR is a device installed in the vehicles to record information of 

accidents to analyze and find out later you were doing before, during and after the event, a 

kind of black box for all kinds of vehicles. 

 

The main objective of the PFC is to develop an application that consists of the functionalities of 

a mobile device EDR and secondary objectives will be to apply the concepts learned at the 

university career to work with a language and tools without prior knowledge and to 

introducing me to the world of mobile development. 
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1. Introducció 

En aquest capítol es posarà al lector en coneixement de què és el què es pretén amb aquest 

projecte, les motivacions per desenvolupar-ho, els objectius on es descriurà allò què es pretén 

assolir i uns objectius mesurables, la descripció de les bondats de la solució que es proposa i 

per últim la descripció de l’estructura de la resta de la memòria. 

 

1.1.Motivacions inicials 

És ara el millor moment per desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils, un moment en 

el que tothom disposa de com a mínim un, i del qual en fan un ús habitual, ja sigui de caire 

personal o laboral. Per tant és ara quan sorgeixen necessitats aferrades a aquests dispositius 

per fer més fàcil el dia a dia, i per tant el moment idoni per a avaluar i extreure’n 

necessitats/utilitats per desenvolupar o millorar. És per això que un punt motivador important 

era crear un aplicatiu que cobrís una d’aquestes necessitats/utilitats. 

Un altre punt important en la decisió per realitzar el projecte va ser la intenció de treballar en 

un entorn nou, un llenguatge de programació diferent als que es van estudiar durant la 

carrera, un llenguatge evidentment relacionat amb la creació d’aplicacions per a dispositius 

mòbils i per tant un llenguatge al que s’hauria d’emprar temps en el seu aprenentatge per 

conèixer la forma de treballar, així com el tipus de programació i el model.  

Així doncs, de la convergència d’aquestes dues motivacions va sorgir la idea de crear un 

aplicatiu per una utilitat concreta, la de crear una aplicació que fes la funció de caixa negre per 

un cotxe, la qual permetés obtenir dades de l’entorn de forma contínua i que aquestes fossin 

accessibles amb posterioritat pel seu tractament, que aportaria una ajuda a la persona per en 

el cas de patir un accident, saber els motius, el que estava succeint llavors, i en quin moment i 

lloc. 

Es va considerar doncs, que era una utilitat que aportaria valor, la qual no era innovadora, sinó 

que ja existia i per tant ja hi havien aplicatius implementant aquest concepte. És doncs, que el 

punt era aplicar la motivació inicial i redefinir el concepte actual, per tal de millorar l’oferta 

actual. La redefinició es basaria fent un estudi de l’art d’aquests aplicatius, per tal de trobar els 

punts forts, i per tant les funcionalitats bàsiques d’aquesta utilitat, i també identificar-ne les 

mancances, per tal de generar un aplicatiu que integrés aquestes funcionalitats bàsiques i que 

no disposés d’aquestes mancances per tal de satisfer d’una manera més adequada la 

necessitat que definíem. 

Per decidir l’entorn o plataforma en el que es desenvoluparia el projecte, es va fer una anàlisi 

basant-se en la simplicitat i la proximitat a l’usuari de les plataformes mòbils, i es va decidir 

realitzar el projecte en el sistema operatiu iOS. Un sistema operatiu dissenyat per un únic 

hardware, i amb una interfície simple i propera, amb un alt nivell de acceptació per nous 

usuaris. 
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1.2.Objectius generals del projecte 

 

Després de definir les motivacions, es definirà l’objectiu del projecte i la idea concreta i final en 

la que es basarà per realitzar l’aplicació i cap a la qual es treballarà per tal d’aconseguir donar-

hi valor tant a l’app com al PFC. 

 

Què es vol dir amb donar-hi valor, es pretén que el projecte representi un primer pas cap a un 

món sense coneixement previ, el desenvolupament d’aplicacions mòbils. I a més a més es 

pretén que el treball que es desenvolupi per elaborar la idea serveixi com a punt de partida pel 

futur i sobre la que poder establir unes bases. 

 

En quant a l’objectiu principal tot i tenir una idea a desenvolupar es basa en donar-hi utilitat, 

és a dir, donar-hi un ús real i satisfer aquest ús per part de l’usuari. No es tracta de treballar 

amb un llenguatge nou i crear 4 funcionalitats sense cap nexe entre elles, tot el contrari, es 

volen crear funcionalitats que treballin conjuntes i que totes elles satisfacin la idea i li donin 

valor. 

 

Perquè això sigui així es definiran unes premisses sobre les que basar-se per tal d’aconseguir 

que l’evolució del projecte vagi en la direcció correcta i compleixi la utilitat que s’ha plantejat:  

 

- Definir i proposar idees realistes, idees que es puguin arribar a fer amb el nivell tècnic i 

el temps del que es disposa. 

- Funcionalitats simples i útils, res massa elaborat, conceptes senzills per l’usuari i que 

aportin valor i no que en restin. 

- Com ja s’ha dit,  idees que es relacionin, res d’implementar funcions sense connexió, 

tot ha de tenir una finalitat i anar lligada amb l’anterior. 

 

Aquests serien els objectius bàsics i principals, però també es tenen d’altres secundaris, que 

sorgeixen com efecte dels anteriors: 

 

- Aconseguir una base de programació del llenguatge Objective-C. 

- Aprendre el model i les estructures de la programació orientada a objectes i per a 

mòbils. 

- Desenvolupar capacitats pro-actives, saber com actuar davant els problemes, i 

proposar solucions alternatives. 

 

Aquests són tot els objectius a priori que es pretenen aconseguir al llarg del projecte, i els 

quals s’avaluaran posteriorment per veure si s’han aconseguit o no. 

Una vegada definits els objectius i premisses amb els que es treballaran, es definiran els 

requeriments d’usuaris, formats pels requeriments funcionals i no funcionals que tindrà 

l’aplicatiu que es desenvoluparà. 

Els requeriments funcionals són les accions que oferirà l’aplicatiu, la seva forma de procedir 

envers la interacció de l’usuari i les condicions en les quals ho farà. 
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Així doncs, les accions o funcionalitats que es volen que doni l’aplicatiu seran: 

- Gravació: el dispositiu permetrà guardar la imatge. 

- Localització: permetrà a l’usuari geolocalitzar-se. 

- Contingut: donarà la possibilitat de gravar el contingut i accedir-hi posteriorment. 

Per altra banda estan els requeriments no funcionals, restriccions del sistema en quant a 

funcionalitat imposats pel temps de desenvolupament, costos, processos de 

desenvolupament, etc... i són: 

- Estabilitat i consistència. 

- Rendiment. 

- Seguretat. 

- Interfície. 

Un cop assolits tots aquest objectius, es disposarà d’una aplicació que satisfarà la utilitat 

definida, aplicatiu com a caixa negre,  sense les mancances detectades en el món en el que ens 

movem. Un aplicatiu senzill, útil i que s’espera que millorarà l’oferta actual. I per un altre 

costat s’haurà aconseguit fer una introducció al món de la programació per dispositius mòbils, 

una base que servirà de punt de partida per continuar en un futur en aquesta branca de la 

informàtica. 

 

1.3. Planificació i estructura de la memòria 

 

La memòria s’estructura de forma que per fer-la entenedora per qualsevol persona, s’han 

explica’t conceptes bàsics com característiques del llenguatge empleat, models i formes de 

treballar entre d’altres, per donar sentit i evitar que així als possibles lectors que puguin no 

tenir molt coneixement sobre l’àmbit que s’està treballant, se sentin fora de lloc o no puguin 

fer un bon seguiment del treball. 

 

És llavors que un cop establerts els objectius del projecte s’ha d’organitzar com portar-los a 

terme.  

 

Es dividirà el procés en una sèrie d’etapes i cada una d’aquestes etapes tindrà un subconjunt 

d’etapes. De forma resumida aquestes etapes són: 

 

- Àmbit de l’aplicació i desenvolupament, en el que es definirà l’àmbit inicial del 

desenvolupament, conceptes i idees sobre els que es treballaran, com EDR, eines 

de treball, etc... 

 

- Requeriments, anàlisi i disseny on es descriuran els requeriments del sistema de 

forma més detallada o tècnica que a l’apartat d’objectius i es realitzarà el procés 

de disseny lògic i funcional de l’aplicatiu i on es farà un prototip determinant les 

accions d’aquest. 
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- Implementació del sistema, es detallaran els diferents elements del projecte, com 

les funcionalitats i arxius de codi que les conformen, els entorns de l’aplicació, i 

com s’han creat. 

 

- Avaluació del sistema, es farà un estudi per saber si s’han aconseguit els 

requeriments preestablerts, així com proves a usuaris i l’avaluació d’aquestes. 

 

- Conclusions, es farà una descripció dels resultats obtinguts així com una proposta i 

explicació de futur canvis, i comentaris del projectista després de realitzar el 

projecte. 
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2. Àmbit de l’aplicació i desenvolupament 

En aquest apartat es descriuran els antecedents sobre els que es treballaran, és a dir, l’art de 

les aplicacions en el que es mourà el projecte que es vol desenvolupar. L’estat en el que es 

troba actualment i les diferents aplicacions que existeixen. Es farà un estudi sobre aquestes, i 

s’extrauran els punts positius i negatius. 

També es parlarà sobre tecnologies, és a dir, algoritmes, formats, i altres amb els quals es 

treballarà per aconseguir el desenvolupament de l’aplicatiu. Aquest consistirà en una anàlisi de 

les eines de treball que es faran ús i tot aquell coneixement existent en el que es farà 

recolzament per no haver de començar de zero. 

D’aquesta manera amb aquest estudi, s’aconseguirà definir un model a seguir, unes pautes, 

per després començar a implementar el prototip de l’aplicació. 

 

2.1. Introducció 

Per posar en situació el projecte, primer de tot s’ha de categoritzar l’aplicatiu a realitzar, és a 

dir, definir quines propietats ha de tenir el sistema, quines capacitats i funcionalitats ha de 

disposar pel fet de tenir una categoria o una altra. 

Així doncs, l’aplicatiu que es desenvoluparà és un app de tipus EDR, un dispositiu que 

enregistra dades del sistema sota el que funciona per ser avaluades amb posterioritat i fer un 

estudi de les condicions. 

En el següent capítol es descriurà en que consisteix un EDR, com està integrat en els sistemes, 

com funciona i com extreu la informació i per a què. 

 

2.2. Història i antecedents 

Els EDRs s’havien utilitzat des de feia temps en els sectors del transport com al ferrocarril per 

determinar problemes amb els trens, ja fos per determinar les causes d’un accident o per 

descobrir el mal funcionament d’aquests i determinar així les causes per les quals s’havia 

produït l’esdeveniment, per poder donar-hi una solució i així augmentar la seguretat en el 

transport. 

És doncs que de la necessitat i de les investigacions en quan a accidents greus produïts al llarg 

de la historia, es decideix per part de la NHTSA l’ús d’aquests dispositius per generar una 

alternativa als fets constats pels testimonis i/o les autoritats, i d’aquesta manera tenir una visió 

més clara del perquè es produïa un accident. 

Posteriorment a aquesta nova corrent d’utilització de EDRs, els diferents organismes de 

control i seguretat de transports es recomana la recerca d’informació i recopilació 

d’informació de informes generats amb aquests dispositius instant als fabricants ja no de 

vehicles de transport de gran tamany, sinó a vehicles de tot tipus a portar de fàbrica aquests 

dispositius instal·lats, per tal d’aconseguir millorar la seguretat en els accidents. 
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Posteriorment es van formar grups de treball i organitzacions governamentals amb l’objectiu 

de facilitar la recol·lecció i utilització de les dades obtingudes dels vehicles que havien patit 

col·lisions i impactes. 

D’aquest ús es van anar generant molts i diversos informes que destacaven els beneficis de l’ús 

d’aquest dispositius, aquest beneficis eren: 

- Tenen el potencial de millorar en gran mesura la seguretat viària, per exemple, 

mitjançant la millora dels sistemes de protecció dels ocupants i la millora de la 

precisió de les reconstruccions d'accidents.  

- Té aplicacions potencials de seguretat per a totes les classes de vehicles de motor.  

- Una àmplia gamma d'accidents han identificat que podria ser útil capturar més 

tipus de dades pels futurs sistemes EDR.  

- L'accés obert a les dades EDR (menys identificadors personals) es beneficiaran els 

investigadors, i els fabricants per millorar la seguretat a les carreteres.  

Donat les diferents especificacions, ja fossin de tamany, necessitats i usos, es van donar 

compte que l’oferta de EDRs s’hauria d’augmentar per satisfer les diferents categories. 

La majoria de sistemes utilitzen tecnologia pròpia i requereixen al fabricant per descarregar i 

analitzar les dades. 

 

2.3. Futur dels EDRs 

S’ha parlat molt sobre el paper que tenen ara els EDRs  i sobretot pel que tindran en el futur, o 

el que haurien d’aportar aquest. 

Passant una mica per sobre, però sense oblidar l’aspecte de la privacitat de les dades que es 

generen i comparteixen, es va afirmar que s’hauria de donar llibertat a fabricants i altres 

organitzacions per a desenvolupar sistemes EDRs per si mateixos i treballar conjuntament per 

mirar d’aconseguir un estàndard, una normalització d’aquest dispositius. Mirar d’aconseguir 

un mínim d’elements i dades estandarditzades. 

Aquestes organitzacions i grups de treball també determinen que s’ha de fer un esforç per 

desenvolupar i establir practiques estàndards per descarregar i interpretar la informació que 

aporten aquests dispositius. Treballar conjuntament per tal d’augmentar la disponibilitat de les 

dades que es registren i incloure aquestes en bases de dades accessibles per grups pertanyents 

a aquest consorci. 

I per suposat aconseguir finalment una instal·lació genèrica a tots els vehicles, per tal 

d’aconseguir millorar la seguretat de vehicles, elements d’aquest i formes d’actuar d’usuaris 

dels vehicles, per tal d’aconseguir reduir els accidents que siguin evitables, i sinó reduir la 

gravetat i mortalitat d’aquests. 
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2.4. Què és un EDR i què fa ? 

Un EDR o  gravador de dades d'esdeveniments és un dispositiu que emmagatzema dades sobre 

les propietats físiques d'un vehicle que està involucrat en un "esdeveniment", que pot incloure 

un accident o un esdeveniment.  

Segons l'Administració Nacional de Seguretat a les Carreteres (NHTSA) defineix un EDR com:  

"Un dispositiu o funció en un vehicle, que captura les dades del vehicle durant el període de 

temps just abans d'un esdeveniment de xoc  (accident) de manera que les dades poden ser 

recuperats posteriorment. Les dades de l'esdeveniment no inclouen àudio ni i vídeo . 

 La forma en què actuen aquests dispositius es pot descriure de manera simplificada com una 

supervisió de diversos aspectes relacionats amb els sistemes que conformen els vehicles, com 

ara la velocitat, frens, i  sistemes de seguretat. Es registra de manera contínua i s’esborra 

informació sobre aquests perquè el registre més recent de X segons estigui sempre disponible.  

Si ocorre un "esdeveniment", és a dir, si es produeix un accident, depenent de la gravetat, 

l'EDR mou els últims 8 segons d'informació prèvia a l'accident en la seva memòria a llarg 

termini. A més, registra i posa en la seva memòria a llarg termini als X segons de dades en 

relació al que passa després de l'inici de l’esdeveniment  com el moment i la forma de 

desplegament dels airbags.  

La informació recopilada pel dispositiu serveixen per realitzar investigacions de les causes dels 

accidents i els mecanismes de lesió, i fa possible una millor identificació dels problemes de 

seguretat. Per tant, la informació es pot utilitzar per millorar la seguretat dels vehicles.  

 

2.5.Tipus d’EDR 

Hi ha molts tipus de funcionament d’EDRs, alguns enregistren la informació cada X minuts, 

sobreescrivint la informació fins que es produeix un incident, i d’altres són activats per 

esdeveniments i continuen fins que l’accident malmet el sistema. 

Alguns sistemes recullen únicament les dades del vehicle d'acceleració / desacceleració, 

mentre que altres recullen aquestes dades, a més d'una sèrie de dades complementàries, com 

les accions del conductor (per exemple, frenada i direcció) i l'estat dels sistemes del vehicle.  

Com s’ha dit hi ha molts tipus de funcionament d’EDR però el tipus d’EDR que es 

desenvoluparà serà una migració de les funcionalitats d’aquests a una aplicació per mòbil. 

Això vol dir que el dispositiu no estarà connectat amb l’enginyeria del vehicle i que per tant es 

realitzarà una transformació de les funcionalitats que aporta un EDR adaptades al dispositiu 

mòbil. 

Així doncs, es crearà un EDR mobile app, una idea que no és nova com ja s’ha dit abans, i que 

per tant ja hi ha un oferta d’aplicacions d’aquest tipus, les quals es farà una anàlisi, per 

determinar els punts positius i els punts negatius, dels que extraurem el que serà el model a 
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seguir, allò que haurà de fer l’aplicació que es desenvoluparà, i  totes aquelles febleses que 

s’hauran de corregir per tal de donar una alternativa a l’actual. 

En l’apartat següent es farà un estudi de les aplicacions que hi han, deles quals s’escolliran uns 

exemples que facin de referència, i deles que s’avaluaran les seves funcionalitats i la seva 

interfície, i finalment es farà una agrupació per determinar allò que s’implementarà 

posteriorment. 

 

2.6. Aplicacions similars 

En quant a aplicatius del tipus EDR mobile hi ha molts exemples, tots amb unes mateixes 

funcionalitats bàsiques, que comparteixen en comú, i d’altres que s’implementen en 

particular. De tota l’oferta que es disposa s’escolliran com ja s’ha dit anteriorment uns quants 

exemples, que faran de referència i d’aquests exemples es farà una anàlisi individual, en el que 

s’extraurà els punts a favor de l’aplicatiu, allò que es considera que ha de fer un EDR i que es 

bàsic, i les seves febleses, allò que sota el criteri de que ha de ser un aplicació fàcil, senzilla i 

propera, no ho compleixen. 

 

2.6.1 iSymDVR 

Com a primer exemple d’aquesta oferta d’EDR mobile, es parlarà de l’aplicatiu iSymDVR. 

L’iSymDVR és un aplicatiu el qual en primera instància s’accedeix a una vista o pantalla en la 

que es mostren les dades de vídeo o fotos generades recentment, o emmagatzemades amb 

criteri de preferència per l’usuari. Aquestes dades mostren tot tipus de propietats, com la 

resolució, el tamany del vídeo/foto, duració, entre d’altres. Si s’accedeix a aquestes per 

exemple en una foto només es podrà veure la foto amb la data, el tamany o resolució i amb la 

qual es podrà realitzar més accions com guardar al carret, moure al carret, etc... En quan als 

vídeos es podrà fer una visualització i alhora també es podran realitzar diferents accions com 

les de activar la localització, el trajecte que es va realitzar quan es va crear el vídeo. També es 

mostrarà en pantalla un requadre amb la informació de la velocitat, les coordenades, data i 

duració d’aquest. 

Si se segueix navegant pels diferents submenús es pot activar el mode de gravació, amb el qual 

es generaran els vídeos i/o fotos, i en el qual es poden activar diferents funcionalitats, com el 

control de velocitat, la localització, el flash de la càmera, etc.. 

També permet activar el mapa per sí sol i recórrer aquest com un simple navegador per saber 

on se situa l’usuari. 

I per últim es disposa d’un menú de configuració de tot l’aplicatiu, en el que es poden 

configurar opcions com la resolució dels vídeos, gestos, gps, etc... 
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Els punts forts d’aquesta aplicació són: 

- Gran número de vistes; conté moltes vistes, separades, per a cada funcionalitat i a la 

que es pot accedir de forma individual, sense haver de realitzar molts passos per 

accedir a una funcionalitat. 

- Gran personalització; cada vista conté moltes opcions per configurar les diferents 

accions del sistema, que permet realitzar el seguiment definint molts paràmetres per a 

cada situació. 

- Informació detallada; en totes les vistes que conformen l’aplicatiu no falta informació 

detallada de cada funcionalitat, de les dades emmagatzemades, i informació d’ajuda 

de les diferents opcions. 

Per contra les mancances que es troben a l’aplicatiu són: 

- Falta de claredat; tot i ser un punt fort el disposar de tantes funcionalitats, també és 

un punt negatiu quan es parla de simplicitat i proximitat a l’usuari, ja que hi ha tantes 

opcions, tants icones, que acaben per tornar-se confusos. 

- Alt cost d’aprenentatge; tenir tants menús, submenús, informació en pantalla i 

opcionalitats, fan que el cost d’aprenentatge d’utilització de l’aplicació sigui alt. 

- Dades locals; totes les dades s’emmagatzemen en local, i per tant en cas d’accident, o 

de mal funcionament del dispositiu, les dades que només existeixen en local es 

perdran perdent molt valor l’aplicatiu destinat a ser una caixa negre. 

 

 

2.6.2. CarRecorder 

El segon exemple d’aplicació EDR és CarRecorder. 

El CarRecorder mostra en primera instància una única vista a diferència de l’aplicatiu anterior, 

amb informació de la data i l’hora, la imatge que arriba a la càmera frontal, la possibilitat de 

canviar de càmera, activar el flash, començar a gravar, fer una fotografia, activar la localització 

amb la que es mostrarà un requadre petit a la part esquerra i amb el que es disposarà de vídeo 

del mapa amb la localització alhora, una opció per accedir al contingut que es va generant, 

l’opció d’accedir a la configuració i un comptaquilòmetres. 

Els punts forts d’aquest aplicatiu són: 

- Convergència de les funcionalitats; tenir tot agrupat en una mateixa vista, afavoreix la 

proximitat a l’usuari i redueix la complexitat. 

- Icones simples; utilitza icones grans, i amb una imatge que correspon a la funcionalitat 

que s’activa al prémer-la. 

Les febleses d’aquesta app són: 

- Dades només locals; s’emmagatzemen de nou les dades de forma local, de manera 

que si el dispositiu pateix algun cop, aquestes es poden perdre. 

- Interfície recarregada; tot i agrupar totes les funcionalitats en una sola vista, les icones 

són massa grans i la interfície d’acció per l’usuari queda tapada per les diferents 
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opcions, és a dir, les icones resulten intrusives per la interacció de l’usuari amb la 

imatge i la localització. 

 

2.6.3. iCarBlackBox 

Com a tercer exemple i últim es descriurà l’aplicació iCarBlackBox. 

L’iCarBlackBox és un aplicatiu diferent als altres dos, com a tipus d’EDR’s, també hi ha diferents 

formes d’actuar en quan a funcionalitats en els EDR’s mobile. 

Aquest aplicatiu se centra més en la detecció d’accidents que no pas en la gravació i 

localització dels trajectes com els anteriors. 

La primera vista que es mostrà és una vista de configuració en la qual s’haurà de definir un 

telèfon d’avís en cas d’accident. 

A continuació s’arribarà a una vista nova en la que es podrà accedir al contingut generat amb 

anterioritat, la configuració de les diferents funcionalitats i propietats d’aquestes i la 

possibilitat d’iniciar la gravació d’un nou vídeo.  

Si s’activa la gravació s’accedirà a la vista en la que es veurà la imatge de la càmera frontal, i en 

la que es podrà accedir a les mateixes funcionalitats d’abans, i  a més l’opció de parar la 

detecció i gravació d’accidents. La vista està personalitzada a més a més per un sensor de 

posició (x,y,z) i un comptaquilòmetres. 

Com ja s’ha dit abans aquest EDR està destinat a la detecció d’accidents, per això si es mou el 

dispositiu d’una manera “brusca”, l’aplicatiu detectarà un accident i mostrarà un avís per 

pantalla amb el que l’usuari interactuarà, de no fer-ho es guardarà la gravació i es procedirà a 

realitzar el procés d’avís d’accident implementat per aquest, en el qual es trucarà a 

emergències, s’enviarà un avís al telèfon configurat prèviament, per sms i correu, així com el 

vídeo. Si l’usuari pot interactuar amb aquest avís podrà a més a més enviar la seva posició i 

coordenades en las que es troba. 

El punts forts d’aquesta aplicació són: 

- Detecció d’accidents; a diferència de la majoria de EDR’s, aquest implementa un 

sistema d’avís i emmagatzematge de dades, de forma que tot i guardar-se de forma 

local, també s’envien per correu. 

- Simplificació; tot i no ser lo més simple, té una interfície poc recarregada amb 

funcionalitats reduïdes i ben distribuïdes en pantalla. 

Les mancances d’aquest sistema són: 

- Falta de geolocalització; tot i tenir la possibilitat de realitzar una anotació al mapa i 

enviar-la, no guarda el trajecte realitzat. 

- Orientació de les pantalles/vistes; tot i no tenir moltes vistes, s’intercala l’orientació 

vertical amb l’orientació horitzontal, al intercanviar entre la interfície de gravació i les 

diferents funcionalitats que fan que resulti incòmode la utilització de l’aplicatiu. 
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2.6.4. Comparativa entre les aplicacions 

Després de realitzar l’anàlisi de les aplicacions anteriors, es farà a continuació una taula 

comparativa entre les 3 aplicacions. 

 

Aplicació Accions Punts Positius Punts Negatius 

        

iSymDVR Grava vídeo Gran número de vistes Falta de claredat 

  Grava el trajecte al mapa Gran personalització 
Alt cost 

d'aprenentatge 
  Guarda el contingut i l'administra Informació detallada Dades locals 

  
Permet configurar diferents 

paràmetres     
        

CarRecorder 
Grava vídeo i localitza en la mateixa 

pantalla 
Convergència de les 

funcionalitats Dades locals 

  Realitza fotos Icones simples 
Interfícies 

recarregada 

  
Permet configurar diferents 

paràmetres     
  Guarda el contingut i l'administra     

        

iCarBlackBox Grava vídeo Detecció d'accindents 
Falta de 

geolocalització 

  Avisa en cas d'accident Simplificació Orientació 
  Guarda el contingut i l'administra     
        

    Taula 1. Comparativa d’apps 

Com es pot veure a taula anterior, les tres aplicacions comparteixen tant punts a favor com 

punts en contra. És doncs que en l’apartat posterior, s’analitzaran aquestes similituds tant pel 

cantó bo com pel dolent, i es determinarà un model base que constituirà el punt de partida del 

disseny de l’aplicatiu del projecte. 

 

2.7. Model base  

Un cop s’ha realitzat un estudi de l’art de les aplicacions EDR mobile, s’han d’extreure les 

conclusions del que seran les funcionalitats bàsiques del model que serà el qual se seguirà per 

crear la implementació i disseny de l’aplicatiu del projecte en apartats posteriors. 

Com a funcions bàsiques queden determinades les següents: 

- Gravació de la imatge de la càmera, en la qual es gravarà el trajecte i l’entorn pel qual 

circularà l’usuari amb el vehicle. 

- Localització i trajecte, es gravarà i guardarà el trajecte que realitza l’usuari al fer ús de 

l’aplicatiu. 
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- Emmagatzematge i accés, es guardaran les dades dels vídeos generats i els trajectes, 

així com es donarà accés a aquestes dades. 

- Configuració de l’aplicatiu, es permet configurar diferents paràmetres de l’aplicació. 

- Control de velocitat, es calcula i controla la velocitat a la que es desplaça el vehicle. 

Les mancances que s’hauran de tractar són: 

- Emmagatzematge en servidor; aportarà un gran valor que les dades es guardin no 

només en local sinó també en servidor, per tal d’evitar la pèrdua d’aquestes en cas 

d’accident. 

- Interfície clara; s’haurà de crear una vista simple, amb pocs botons, i funcionalitats ben 

definides, que faran que l’usuari no necessiti un alt nivell d’aprenentatge a l’hora de 

fer ús de l’aplicatiu. 

 

2.8. Eines de treball 

Les eines de les que es farà ús per desenvolupar l’app són: 

- L’entorn de programació; format per un ordinador sota el funcionament del sistema operatiu 

d’Apple, el MAC OS, i sota el qual es desenvolupen totes les apps pel sistema operatiu mòbil 

iOS. 

- El programa per programar, Xcode; és el programa oficial per desenvolupar les aplicacions 

per dispositius en el qual es troben diferents eines pròpies amb les quals treballar de forma 

més fàcil. 

- El llenguatge de programació, Objective-C;  el llenguatge sobre el que es programarà l’app i 

sobre el qual funciona el sistema operatiu iOS. 

A continuació es farà una breu explicació de cada concepte, des d’un punt de vista genèric i no 

especialitzat per aclarir i descriure els conceptes en més detall. 

 

2.8.1. iOS 

Com ja s’ha comentat abans s’ha escollit iOS i no qualsevol altre llenguatge perquè la ideologia 

de l’empresa creadora és treballar per un dispositiu amb un hardware específic, i per tant dóna 

avantatge davant qualsevol altre llenguatge que treballi diversificat, ja que mai es podrà 

optimitzar tant com amb iOS. 

 

A més la filosofia d’iOS és fer un entorn proper a l’usuari, un entorn res complex, sinó tot el 

contrari un entorn visual intuïtiu, simple i eficient, de forma que tot usuari nou que no conegui 

la plataforma i la utilitzi sigui capaç de treballar amb ella sense un gran cost d’adaptació. 

 

Això vol dir que els principis bàsics d’iOS, llenguatge i demés és crear apps eficients 

internament, simples i intuïtives visualment, enfocades sempre als usuaris futurs que en faran 

ús. 
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La idea o objectiu d’aquest PFC adaptada aquesta filosofia consisteix doncs en fer una 

programació eficient i correcta de forma que el programa no es tanqui, respongui a les 

necessitats de l’usuari i no li creï mals de cap. 

Basat en una interfície visual gràfica simple que permeti que els usuaris s’hi trobin agust i 

puguin treballar sense dificultats i puguin gaudir de l’app. 

 

2.8.2. Objective-C 

 

Ara que està definit l’objectiu i la idea, es parlarà de l’element més important d’aquest 

projecte que és el llenguatge de programació Objectice-C.  

L’element més important, l’element clau, perquèevidentment el projecte depèn de les 

propietats d’Objectice-C. 

Aquest llenguatge va ser creat com una extensió del llenguatge de programació C, es pot dir 

que Objective-C és un superconjunt de C, això vol dir que Objective-C acceptaria les 

estructures i regles de C i per tant, qualsevol programa escrit en C compilaria en Objective-C. 

El model de programació d’iOS es basa en el MVC (model-view-controller).La vista és la 

interfície gràfica, tot allò que l’usuari veu i amb el que l’usuari pot interactuar.El model és 

l’element que inclou els objectes  i els processos.I per últim hi ha el controlador que és qui 

s’encarrega de posar d’acord la vista amb el model.  

Així doncs la forma de treballar del model MVC s’explica d’aquesta manera: 

- L’usuari realitza una interacció a la vista, per exemple toca un botó. 

- Llavors entra en funcionament el controlador, s’encarrega d’analitzar la situació, en 

l’exemple, recull que s’ha clica’t un tipus de botó i llavors passa a interactuar amb el 

model perquè s’executi l’acció. 

- És després quan el model que sap del què és capaç el botó, qui executarà l’acció i 

retornarà el resultat. 

- Posteriorment el controlador agafa el resultat i li envia a la vista perquè mostri el 

resultat, les dades resultants d’efectuar l’acció de clicar en el botó. 

 

De l’exemple s’extreu doncs que el controlador és qui fa treballar vista i model, és a dir, pot 

comunicar-se directament amb ells. En canvi model i vista per contra no poden comunicar-se. 

És el controlador qui no es comunica directament sinó que interactua amb la vista a través 

d’accions i recull i tracta els resultats que dóna el model. 

És un llenguatge llavors senzill enfocat a objectes, de forma que seguint el patró MVC crea una 

interfície en la qual es poden definir 3 parts concretes, i comunicar-les entre sí per mitjà de 

missatges (funcions) de forma que tot el procés quedi diversificat de forma clara per tal de fer 

una plataforma en la qual es puguin treballar les diferents parts d’una app, de forma més 

directa i ràpida. 
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És un llenguatge de programació en constant desenvolupament. Aixòés un aspecte bo i dolent. 

Per un costat un treball constant en el codi, vol dir que cada poc temps, s’obtenen novetats en 

quant a estructures predeterminades per l’usuari desenvolupador, afavorint doncs el procés 

d’adaptació al codi així com l’aproximació a futurs programadors donat, que contra més treball 

es fa més simple aconsegueixen fer l’Objective-C de forma que cada cop els processos siguin 

més automàtics i l’usuari tingui més fàcil crear les seves idees sense haver de preocupar-se del 

treball de fons d’adaptar-se al llenguatge així com tractar processos bàsics com el tractament 

de la memòria, bugs, exploits, leaks, etc... 

Gràcies a aquest desenvolupament programar cada cop és més proper i més fàcil. 

Per altra banda, donat que aquest desenvolupament és constant, vol dir que s’haurà d’adaptar 

el codi als futurs canvis, i per tant ja no només és crear l’app i llestos, sinó que implica que els 

programadors hagin de donar suport futur per garantir que si un usuari actualitza el seu 

telèfon, l’app continuï funcionant i no doni problemes. 

 

 

2.8.3. Xcode 

 

L’Objectiu primer de tots per poder dur a terme el PFC ha estat l’aprofundiment i l’assoliment 

d’estructures de dades, formes de treballar, formes de programar, etc... d’Objective-C. 

Com amb qualsevol cosa, el procés d’aprenentatge comença per buscar informació a tots els 

mitjans disponibles i començar a entendre la teoria. 

Però el pas important ha estat començar a treballar i posar en pràctica aquests coneixements 

nous per trobar-se amb problemes i haver de buscar solucions per tal de tirar endavant. 

A l’hora de començar a programar o aprendre a programar per iOS, la versió alliberada d’iOS 

era la versió 4.0, una versió molt diferent a la versió actual iOS 7.1. 

Els canvis entre versions han fet el que ja s’ha comentat abans, que ha estat la millora de 

l’adaptació a la programació d’iOS evitant que els futurs programadors hagin de preocupar-se 

per temes com l’escriptura de codi repetitiu per haver de crear diferents vistes (pantalles de 

l’app) o el control de la memòria manual. 

Així doncs ara per crear una interfície visual només cal executar l’Xcode que és el programa per 

editar el codi de l’app, i escollir l’opció de crear una app amb StoryBoard. Amb aquesta opció 

el projecte automàticament genera el codi per tractar i per seguir el MVC i genera el codi 

automàticament, de manera que si només es volgués una interfície plana podria fer-ho 

directament de manera visual amb l’interface builder, com qui tracta una imatge amb el 

programa paint. 

Abans s’ha mencionat el programa XCode, que vindria a ser el programar editor del llenguatge 

Objective-C, com tots, es poden escriure directament amb un programa de text pla i directe, 

però si es vol ajuda com tots, d’errors, bugs i faltes tenim l’Xcode per programar i compilar el 

codi. 
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Aquest està format per 4 apartats diferents: 

 

- L’editor de text: allà on s’edita el codi dels diferents arxius de codi que es pot incloure 

en un projecte d’Xcode. 

 

- L’interface builder: la interfície gràfica amb la que es poden crear vistes i editar 

aquestes, incloent els diferents elements com botons, vistes, controls, accions i 

funcionaments a l’aplicatiu. 

 

- L’explorador de projecte: és un explorador dels arxius que conformen el projecte i en 

el que es veuen els tipus d’arxius i les dependències que tenen. On es poden afegir els 

diferents arxius dels que es fan ús i l’accés a les propietats d’aquest. 

 

- El simulador: tal com diu el seu nom és la interfície de prova, o simulador, per fer 

proves i executar l’aplicatiu abans de portar-ho al dispositiu físic real o per si no es 

disposa d’un. Tot i ser un simulador té certes limitacions com la falta de simulació de la 

càmera o la localització imprecisa. 
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3. Requeriments, anàlisi i disseny 

 

En aquest capítol es realitzarà un estudi i anàlisi dels requeriments del sistema per poder 

definir millor i profunditzar en els objectius que es volen aconseguir. 

En aquest moment s’està definint el punt de partida pel qual començar, ara que se sap què és 

el què és vol fer, amb quines eines es desenvoluparà i quina categoria, i per tant quina 

funcionalitat o ús final ha de tenir, s’han de definir més concretament les accions, allò que farà 

i com respondrà a aquestes,  i les limitacions del sistema. 

Allò que s’espera que realitzi l’aplicatiu, quines funcionalitats tindrà, quines limitacions hi ha 

en quant al procés de desenvolupament i del propi sistema. 

 

3.1. Metodologia dels requeriments 

És una de les partsmésimportants en el desenvolupament de qualsevol projecte tecnològic, ja 

que ajuda a definir, abans de fer qualsevol disseny o prototip (Mock-Up), com funcionarà i què 

es vol desenvolupar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Figura 1. Nucli del procés de desenvolupament 

 

Bàsicament és una mena de contracte que ha de ser detallat per tal d’evitar malentesos i una 

mala predicció dels costos i temps de desenvolupament. 

Per realitzar amb garantia la definició dels requeriments és important que aquests siguin 

definits amb claredat per tal d’evitar ambigüitat i per aconseguir allò que és necessari: 

- Precisió: evitar falta de precisió en la definició de requeriments per evitar malentesos 

o conflictes. 

- Definició: definir els requeriments tenint en compte la perspectiva de l’usuari. 

- Documentació: s’han de documentar els requeriments de forma clara i correcta, de 

manera que s’asseguri que l‘essència d’aquests sigui ben identificada. 
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- Consistència: acostuma a haver-hi conflictes entre desenvolupadors i clients, per tant 

s’ha d’arribar a una mena de conveni en la que prevalgui una única opinió. 

- Requeriments complets: si no es descriuen tots els requeriments, el desenvolupament 

pot quedar incomplet i no cobrir les expectatives. 

El requeriments es poden dividir en 3 tipus: 

- Requeriments funcionals, serveis que ha de donar l’aplicatiu, com ha de reaccionar a 

l’entrada de l’usuari i en quines condicions. 

- Requeriments no funcionals, restriccions del sistema en quant a funcionalitat imposats 

per el temps de desenvolupament, costos, processos de desenvolupament, etc.. 

- Requeriments de domini, requisits definits pel domini del sistema. 

 

3.2. Requeriments funcionals 

Els requeriments funcionals, com ja s’ha dit, són les accions que oferirà l’aplicatiu, la seva 

forma de procedir envers la interacció de l’usuari i les condicions en les quals ho farà. 

Així doncs, les accions o funcionalitats que es volen donar a l’aplicatiu seran: 

- Gravació: el dispositiu permetrà gravar la imatge de l’escenari en el que s’està 

executant aquesta, donarà la possibilitat de iniciar i parar la gravació. 

 

 

Figura 2. Acció de gravar 

 

- Localització: permetrà a l’usuari geolocalitzar-se en un mapa, així com realitzar un 

seguiment del trajecte, és a dir, anar actualitzant la posició del dispositiu en un mapa 

durant el transcurs del trajecte. 
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Figura 3. Acció de localitzar 

 

 

 

 

- Contingut: donarà la possibilitat de gravar el contingut, ja sigui vídeo, i el trajecte, així 

com accedir a aquest contingut posteriorment per veure trajectes ja realitzats. Aquest 

contingut es guardarà en local per defecte, però també a servidor i es gravarà en un 

format estàndard perquè pugui ser visualitzar i tractat també de forma externa a l’app. 

 

 

   Figura 4. Guardar contingut 

 

 

 

 

 

 

 



28                 REQUERIMENTS, ANÀLISI I DISSENY 

 

 

 

 

 

- Control de velocitat: es calcularà i s’informarà de la velocitat a la que es circula. 

 

 

    Figura 5. Controla de velocitat 

 

 

- Avís d’accidents: es crearà un sistema d’avís d’accidents, que en cas de produir-se un 

s’alerti automàticament per telèfon, per correu i es generin dades precises del moment de 

l’accident. 

 

 

Figura 6. Avís d’accidents 
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- Configuració: es permet configurar diferents paràmetres de l’aplicació a l’usuari. 

 

 

Figura 7. Configuració de l’aplicació 

 

 

L’aplicació respondrà a les accions de l’usuari mitjançant botons i gestos amb els quals es 

podrà navegar a través de les diferents vistes i menús, amb els quals l’usuari podrà realitzar les 

accions anteriors. 

 

3.3. Requeriments no funcionals 

  

Els requeriments no funcionals del projecte de l’app són: 

- Estabilitat i consistència: l’aplicatiu haurà de ser robust, és a dir, per moltes accions 

que es duguin a terme haurà de poder continuar sempre, i no penjar-se ni tancar-se 

sobtadament 

- Rendiment: ha de tenir un bon rendiment, ha de ser àgil i eficient, de poc serveix una 

aplicació que per fer cada acció requereix d’un temps d’espera tediós. 

- Seguretat: ha der ser segur, és a dir, ha de mantenir la consistència de les dades, així 

com la integritat del sistema sense afectar-lo.  

- Interfície: tot i no ser un punt clau del projecte, ja que no és un projecte enfocat al 

disseny gràfic de l’aplicatiu sinó al disseny lògic, haurà de disposar d’una interfície 

simple i propera. 
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3.4. Requeriments de domini 

 

En l’entorn de desenvolupament, els requeriments de domini venen marcats per la plataforma i 

sistema operatiu que se’n farà ús. 

 

S’ha de programar seguint el patró MVC, seguint l’esquema de la programació per objectes sota 

la qual treballa el llenguatge de programació, i treballar de forma eficient amb les classes i 

funcions que el sistema aporta.S’han de conèixer les limitacions i avantatges que aporta el 

sistema i treballar d’acord a elles. 

 

S’hauran de conèixer les normes i requeriments per pujar l’aplicació de manera que aquesta es 

programi amb lògica, de cara al futur quan es vulgui presentar l’aplicatiu a producció i evitar així 

problemes derivats per una malaanàlisi inicial o desconeixement de la normativa. 

 

 

3.5. Flux de treball 

 

Com ja s’ha explicat la informació que es generarà amb l’aplicació és l’element que més valor 

donarà a la utilitat del projecte, caixa negre, sense el tractament adequat de la informació i 

dades que s’obtindran la usabilitat quedaria reduïda a un aplicatiu que fa quelcom però que no 

aporta valor. 

 

Les dades generades seran de tres tipus: 

- Dades gràfiques; dades generades amb la gravació del trajecte a través de la càmera. 

- Dades geogràfiques; dades generades amb la localització al mapa, es guardaran les 

coordenades del trajecte que està realitzant l’usuari per representar el trajecte. 

- Dades informatives; són les dades que es generaran internament, a través del 

dispositiu per relacionar els vídeos amb el trajecte al mapa. 

Aquestes dades es generaran i en primer moment es guardaran de forma local, mentre s’està 

executant l’aplicatiu, a l’hora de gravar el trajecte i el vídeo. En el moment que es detingui la 

gravació, aquestes seran emmagatzemades a servidor, per tal d’evitar que en cas d’accident o 

que el sistema deixi de funcionar, aquestes es perdin. 

Així doncs el flux de les dades serà: 

 
     Figura 8. Flux de dades 
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3.6. Casos d’ús 

 

En el següent apartat es defineixen els diferents casos d’ús del sistema. Aquests són una 

descripció de les maneres de tractar amb l’app de les que disposaran els usuaris amb les 

diferents funcionalitats que s’implementaran i amb els recursos que se’ls oferiran.  

 

Però primer es descriurà l’escenari en el que s’executarà l’aplicatiu i per tant l’escenari en el que 

es portaran a terme les diferents accions. 

 

L’usuari que utilitzarà l’aplicatiu que s’implementarà en farà ús d’aquest com a caixa negre a 

l’hora d’anar en un vehicle, per tant l’usuari col·locarà el dispositiu en un lloc elevat del vehicle, 

en el que es vegi la carretera sense que cap element del vehicle interfereixi en la vista. Un cop 

estigui ben col·locat el dispositiu, s’arrencarà l’aplicatiu i es començarà a interactuar amb 

aquest. Abans d’iniciar doncs la ruta o el viatge previst per l’usuari s’activarà la gravació, que 

farà que es comenci a gravar i a localitzar el dispositiu i comenci a enregistrar les dades. Quan el 

trajecte finalitzi l’usuari pararà el vídeo, i la dades es gravaran en local i a servidor. 

 

 

Figura 9. Escenari on es col·locarà el dispositiu 

 

 

Amb això definim el que serà l’escenari genèric d’us de l’aplicatiu, evidentment sempre hi 

hauran altres possibilitats o variacions. 

 

A continuació es definiran els usuaris que interactuaran amb l’aplicació. 
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Es distingeixen dos tipus d’usuari: 

- L’usuari normal o estàndard;  qualsevol usuari que es descarregui l’app i en faci ús: 

·  Podrà fer-ne ús de l’aplicatiu, per tant  podrà gravar, podrà gravar el recorregut que 

està fent, i podrà consultar-ne d’altres. 

·  Podrà donar una valoració, proposta de millora i informe de problemes a través de la 

plataforma de distribució  d’Apple, AppStore. 

- L’usuari avançat; en aquest cas el propi desenvolupador de l’app, però en un futur pot ser 

qualsevol estudiant de la universitat que estengui el codi o faci millores. 

· Podrà a més a més de realitzar les diferents funcions de les que està dotada l’app, fer 

ús de les funcionalitats que li permet l’entorn de programació com són: 

->Debugueig de l’aplicatiu en tot moment. Que el permetrà conèixer els errors 

i els valors inicials i finals en tot moment durant el transcurs de l’execució. 

->Proposta de noves funcionalitats. Li permetrà afegir i desenvolupar noves 

funcionalitats i prova d’aquestes de primera mà. 

 

 

3.6.1. Descripció de casos d’ús del sistema 

- Cas d’ús 1: L’usuari grava un trajecte. 

L’usuari arrenca l’app, prem en la funcionalitat de gravar, i comença a gravar. A partir de 

llavors té la possibilitat d’accedir al mapa o de parar la gravació. 

 

 Figura 10. Diagrama de casos d’us: gravar trajecte des de gravació 
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- Cas d’ús 2: L’usuari consulta un trajecte. 

L’usuari prem el botó de contingut tot seguit cerca al llistat, recorreguts que s’han gravat 

amb anterioritat. 

 

 

  Figura 11. Diagrama de casos d’us: consulta d’un trajecte 

 

- Cas d´ús 3: L’usuari  visualitza contingut generat 

L’usuari selecciona un recorregut del llistat de la vista de contingut i accedeix a la vista de 

reproducció en la que veu el contingut del trajecte seleccionat. 

 

 

Figura 12. Diagrama de casos d’us: visualitzar contingut 
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- Cas d’ús 4: L’usuari canvia de vista 

L’usuari es troba a la vista del vídeo i prem el botó de configuració i accedeix a la vista de la 

configuració de l’aplicatiu. 

 

 

 Figura 13. Diagrama de casos d’us: L’usuari accedeix a la vista de configuració 

 

3.7. Disseny lògic 

Un cop definides a priori, les funcions principals que haurà de tenir l’aplicació i definits els 

casos d’ús bàsics, es passarà a dissenyar el que serà el punt de partida de l’app, la interfície o 

disseny lògic . 

Quan es parla de disseny, es fa referència al disseny lògic, és a dir, el seu funcionament, ja que 

com s’ha explicat en capítols anteriors el projecte està centrat en fer una aplicació que satisfaci 

uns requeriments, és doncs que la interfície gràfica serà un objectiu necessari perquè 

evidentment l’app té una part gràfica però no serà un element important i és per això que 

l’estructura visual serà una interfície simple i poc destacada estèticament, de manera que sigui 

entenedora per l'usuari, ja que el valor important el té la utilitat que s’implementarà. 

En els apartats següents es descriurà doncs les capacitats, la flexibilitat i les limitacions que 

s’imposarà a l’aplicatiu. 

 

3.7.1. User interface i usabilitat 

Tot i que ja s’ha dit que la part gràfica no serà un element destacable de l’aplicació no vol dir 

que no es tractarà amb importància la interfície de l’aplicatiu. 

És cert que l’element estètic no serà destacable però l’aspecte de la interfície d’usuari si que 

ho ha de ser, ja que és lo primer que un usuari veurà i amb el que interactuarà immediatament 

després del dispositiu mòbil.  
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Per això per què l’usuari aconsegueixi realitzar una interacció satisfactòria i sense problemes 

s’haurà de fer una interfície senzilla, amb funcionalitats clares i directes. 

Així doncs es definirà una interfície conformada per poques vistes dins l’aplicatiu, una genèrica 

o principal, en la qual s’activarà la gravació del vídeo i l’enregistrament del trajecte que es 

realitzarà.  

Una segona vista en la que s’accedirà al contingut generat, i on es podrà veure i manipular 

aquest contingut de manera clara. 

I una última vista en la que es podran configurar diferents paràmetres de l’aplicatiu, se li 

donarà la llibertat a l’usuari per redefinir alguns aspectes com les propietats de les dades, la 

configuració del vídeo i del trajecte, etc... 

A més a més en totes aquestes vistes, es procurarà donar un equilibri entre funcionalitats i 

simplicitat, és a dir, es donarà totes aquelles funcionalitats que ha de prestar un aplicatiu 

d’aquest tipus, definides de forma clara, i que s’executin de la manera més directa, sense 

arribar a ser complexa a l’hora de realitzar una acció dins d’aquest. 

Per aconseguir tot això s’ha de parlar de la usabilitat del sistema, que fa referència a la facilitat 

amb la que els usuaris interactuen amb l’aplicació per tal de realitzar les diferents accions que 

aquest li permet. 

La usabilitat doncs, del que serà el nostre sistema es basarà en: 

- Facilitat d’aprenentatge; que les diferents interaccions amb l’aplicatiu siguin efectives, 

per tant que les diferents accions siguin predictibles, que el sistema resulti familiar i 

sigui consistent. 

- Facilitat d’ús; que les accions siguin amb pocs passos, directes. 

- Flexibilitat; que l’aplicatiu doni una varietat de possibilitats a l’usuari per intercanviar 

informació amb el sistema (feedback). 

- Robustesa; que les diferents tasques que porti a terme l’usuari siguin satisfactòries i 

compleixin allò que pretén. 

Ja s’ha dit anteriorment com s’aconseguiran les dues primeres, pel que fa a la flexibilitat, es 

farà una enquesta inicial al usuaris per esbrinar donat un concepte d’aplicació, basat en la idea 

o utilitat que volem satisfer, que ens aportarà informació sobre allò que és el que esperaran 

els usuaris de l’aplicatiu. 

Per complir amb l’últim aspecte de la usabilitat, la robustessa, es faran proves a usuaris en 

apartats posteriors per obtenir una anàlisi de si les diferents tasques/interaccions realitzades 

amb el sistema han sigut satisfactòries i han complit amb allò que s’esperava o no. 
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3.7.2. Estudi previ de la utilitat 

Per tal de dotar l’aplicatiu de la flexibilitat adequada i per tant que aquest aporti una varietat 

de possibilitats a l’usuari, i que aquestes siguin allò que esperen, es realitzarà una enquesta, un 

estudi d’allò que és el que espera una persona davant el concepte de caixa negre per cotxe 

(vehicle). 

L’enquesta serà una pregunta, en la que definirem la idea que es portarà a terme en aquest 

projecte, i es demanarà als enquestats que descriguin tot allò que esperen davant d’aquesta 

idea, que és allò que per ells personalment hauria de realitzar un aplicatiu així. 

El text que es passarà als usuaris serà: 

S’està desenvolupant un aplicatiu per mòbil destinat a fer de caixa negre per cotxe. Un símil 

per cotxes del que s’utilitza actualment per avions. Davant d’aquest plantejament, et volem fer 

partícip i demanar la teva col·laboració per que ens diguis que entens o que esperaries que 

realitzés un aplicatiu basat en el concepte exposat. 

Després de fer l’enquesta a una mostra d’usuaris de 6 persones s’extreuen les següents 

funcionalitats que hauria de tenir un aplicació que hagi de fer de caixa negre: 

- Una aplicació que registra dades, que gravi el trajecte que estàs fent. 

- Que les dades recollides no es perdin en cas d’accident, és a dir, mirar per la integritat 

del dispositiu. 

- Que avisi o doni alerta, quan es produeix un impacte. 

- En cas d’accident que faci una foto de l’incident, així com enviar la localització del 

vehicle. 

- Que enregistri la velocitat a la que es circula, i a la que s’ha produït un incident. 

Amb això i les propietats definides anteriorment amb l’anàlisi de les apps del mateix tipus, es 

dissenyarà l’aplicació que haurà d’integrar totes aquestes funcionalitats. 
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3.7.3. Mock-Up 

Basant-se en els estudis previs de les funcionalitats, i en els conceptes de realitzar una 

interfície senzilla, propera, en la que les funcions es defineixin de manera clara, directa i sense 

haver de realitzar molts passos, es faran esbossos del que serà la interfície d’usuari de 

l’aplicatiu que s’implementarà en l’apartat 4. 

A continuació es mostren esbossos a mà i diagrames del que serà la UI del sistema. 

 

 

Vista principal i vista de reproducció: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Vista principal i contingut a mà 
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Diagrama de la vista configuració i vista contingut: 

 

 

Figura 14. Vista configuració 

 

 

 
 

Figura 15. Vista contingut 
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4. Implementació 
 
En aquest apartat es passarà a plasmar tot allò del que s’ha fet un estudi prèviament. En 

apartats anteriors s’han definit les funcionalitats que ha de tenir un aplicatiu d’aquest tipus, 

allò que haurà de fer, les accions i funcionalitats que hauria de tenir, i fins i tot allò que els 

usuaris esperaran poder fer amb aquest, en altres paraules, fins ara s’ha parlat del “què” farà. 

En aquest capítol doncs, es parlarà del com es farà, de què s’utilitzarà i com per dotar 

l’aplicatiu de totes aquestes possibilitats que hem definit com a necessàries i com ho mostrarà. 

Es parlarà del desenvolupament de la implementació de l’aplicatiu, de com s’anirà 

desenvolupament i en definitiva s’explicarà en detall com funciona l’aplicació. 

4.1. Procés de desenvolupament 

Per explicar el procés de desenvolupament de l’aplicació, es començarà per estructurar el 

projecte, agrupar tots els conceptes en un primer nivell d’abstracció, en el que s’explicarà la 

idea del projecte, i del que s’extrauran els problemes a solucionar per crear l’aplicatiu. 

A continuació doncs, s’explicarà el problema del que es partirà i allò que s’haurà de treballar 

per aconseguir-ho. 

 

    Figura 16. Diagrama del projecte 

Com es pot observar al diagrama anterior, el procés de desenvolupament parteix de la idea 

general del projecte que és crear una caixa negre per mòbil i d’aquest en pengen dos 

conceptes: 

- User Interface, que es pot observar d’un altre color, i és perquè això no forma part de 

la implementació o desenvolupament, això ja ha estat dissenyat en apartats anteriors. 

Aquesta està formada per les interaccions de l’usuari amb la interfície, però també per 

les vistes que contindrà l’aplicatiu, és per això que es fa una referència al diagrama tot 

i que no conformi part total. 
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- Funcionalitats, són les accions o possibilitats que disposarà l’aplicació, i de la que en 

pengen 3 classes més: 

o Accions, són les funcionalitats, allò que podrà fer l’usuari amb l’ app. 

o Dades, són les diferents dades que es generaran i es tractaran amb l’app. 

o Vistes, són les pantalles que inclouran les funcionalitats i les dades de l’app. 

 

4.2. Definició de les funcionalitats 

En l’apartat anterior s’han definit les funcionalitats com a un grup format per les accions del 

sistema, les dades que generarà i emmagatzemarà i les vistes que el conformaran. 

Definit aquest nivell, podem aprofundir en el següent: 

 

   Figura 17. Diagrama del projecte nivell 2 

En la imatge anterior, es pot veure una extensió de les classes que pengen de funcionalitats. 

Les accions que com ja s’ha dit són les funcions o possibilitats que tindrà l’aplicatiu: 

- Gravar vídeo, es gravarà la imatge de la càmera frontal i es relacionarà amb el trajecte 

que es generarà al mapa. 

- Geolocalitzar el dispositiu, es geolocalitzarà el dispositiu i es gravaran les coordenades. 

- Control de velocitat, es portarà el control de la velocitat a la que es mou el vehicle en 

tot moment. 

- Configuració, es podran configurar diferents paràmetres del funcionament de 

l’aplicatiu. 

- Alerta d’accidents, es detectarà quan es produeix un accident i s’actuarà davant 

d’aquest. 

Les dades: 

- Tipus de dades, es generaran diferents tipus de dades. 

- Emmagatzemar dades, les dades generades s’hauran d’emmagatzemar en local i a 

servidor. 

 I per últim la classe vistes, de la que no es parlarà de l’aspecte visual sinó de les vistes que 

conformarà l’aplicatiu i els elements i accions que contindran, en principi hi hauran les 

següents vistes: 
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- Vista principal, que la formarà 4 botons que enllaçaran amb les altres 4 vistes. 

- Vista gravació, que la formarà l’acció de gravar i geolocalitzar, així com el control de 

velocitat i l’alerta d’accidents. 

- Vista contingut i reproducció, que la formarà l’acció de mostrar el contingut generar, 

així com la possibilitat de poder reproduir aquest. 

- Vista informació, que la formarà la informació de com utilitzar l’aplicatiu i els seus 

botons i funcionalitats. 

- Vista configuració, que la formarà les opcions de configuracions de l’aplicatiu. 

Com es pot veure s’han definit 2 vistes més, i s’ha agrupat la vista de contingut i reproducció a 

la mateixa.  

La vista principal ara serà una vista de 4 botons que portarà directament a les altres 4, i s’ha 

definit així perquè després de avaluar la definició proposada, es va detectar que de fer-ho tant 

directe l’usuari arribava a una vista inicial en la que directament es troba amb diferents botons 

resulta una mica confós i resta usabilitat a l’aplicatiu.  

Així doncs es defineix aquesta vista principal amb icones simples que portin a la funcionalitat 

que es podrà realitzar a la vista següent i s’afegeix una altra vista, la vista informació que 

recollirà totes aquelles accions que es puguin fer en l’aplicatiu separat per vistes, de manera 

que l’usuari sàpiga quines accions pot realitzar a cada vista siguin visibles o no. Ja que hi ha 

funcionalitats com l’avís d’alerta que s’executa automàticament al detectar un accident i no 

pas per l’usuari. 

Finalment s’ha agrupat la vista de contingut i reproducció en una, ja que és més útil fer-ho en 

la mateixa, ja que se selecciona un registre de l’historial de trajectes i es reprodueix tot seguit, 

sense haver de fer canvis de vista ni diferents passos. 

En els següents apartats s’aprofundirà en un nivell final i de forma separada per les classes 

definides abans. 

 

4.3. Vistes 

Com ja s’ha parlat anteriorment l’aplicatiu que s’implementarà estarà format per 5 vistes 

cadascuna amb unes funcionalitats ben definides. En l’apartat de disseny ja s’ha parlat del que 

es podrà realitzar en aquestes vistes, ara el que es farà és definir l’entorn visual, els objectes i 

informació que es mostrarà a cadascuna d’elles així com també el comportament d’aquestes 

definides als controladors de les vistes. 

Abans d’això, cal explicar els elements que conformen les vistes en una aplicació per iOS. Una 

vista és la representació gràfica dels elements que la conformen, i que basant-se en el model 

MVC de programació té associada un controlador que defineix doncs els seus paràmetres i 

processos, i que es comunica amb el model per rebre l’actualització dels paràmetres. 

És doncs que les vistes tenen un controlador associat, per defecte anomenat View Controller, 

format per dos arxius, un arxiu .h i un .m. A l’arxiu .h o header es troba la definició de la classe 
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que s’implementa i les variables i processos que la formen. A l’arxiu .m es detalla el codi i 

comportament d’aquestes variables i processos. 

En el nostre cas cada vista estarà formada per un o méscontroladors i que com a funcions 

bàsiques o estàndards tindran: 

- viewDidLoad;és una funció estàndard de les vistes en iOS que es crida un cop la vista ja està 

carregada, i on s’inicialitzen les diferents propietats dels objectes que la formen o 

comportaments a realitzar a l’inici d’aquesta. 

- viewWillAppear; és una funció estàndard de les vistes d’iOS que es crida abans de que la vista 

carregui i on es configuren si apareixen o no els diferents objectes. 

- viewDidAppear; és un funció estàndard de les vistes d’iOS que es crida just després de que la 

vista carregui i on s’actualitzen animacions i processos, així com dades. 

- dealloc; és una funció estàndard de les vistes d’iOs on es buida l’ús i l’espai de memòria 

reservat per variables i funcions. 

En el cas de l’aplicatiu que es realitza, serà la funció que es cridarà primer per definir les 

diferents accions que arrencaran al carregar les diferents vistes que a continuació s’explicaran i 

que executaran diferents accions de l’aplicatiu. 

 

4.3.1. Vista principal 

Aquesta vista com ja s’ha explica’t abans estarà formada per 4 botons, cadascun amb un enllaç 

a una altra vista: 

- Botó càmera, farà la transició cap a la vista gravació, en la que es podrà gravar un 

trajecte a nivell visual, i nivell de posició a un mapa. 

- Botó historial, farà la transició cap a la vista contingut i reproducció, en la que es 

mostrarà un llistat dels trajectes generats, i en la que es podrà seleccionar un i 

reproduir el vídeo i el trajecte al mapa associat. 

- Botó eines, farà la transició cap a la vista configuració, en la que es podran configurar 

paràmetres d’execució de l’aplicatiu com la qualitat del vídeo, l’avís d’accidents o els 

paràmetres d’aquest. 

- Botó informació, farà la transició cap a la vista informació, en la que es podrà veure 

informació referents a les accions de les diferents vistes de l’aplicatiu. 
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Com que aquesta vista serà també bastant simple, el controlador que definirà el seu 

comportament serà un ViewController estàndard. On les redireccions a les demés vistes es 

realitzaran a l’Storyboard de manera manual, i no per codi. 

Figura 18. Vista principal 

 

4.3.2. Vista gravació 

Aquesta vista estarà conformada per 2 elements principals, i que l’usuari podrà percebre 

clarament. Un serà la imatge de la càmera frontal, i amb lo que s’estarà veient l’entorn de la 

carretera i demés, i un requadre petit situat al racó dret inferior, en el que es localitzarà el 

dispositiu al mapa amb un punt blau i que marcarà la posició actual. 

En aquesta vista també hi haurà un botó per començar a gravar el vídeo i enregistrar les 

coordenades de la posició. Aquests processos es definiran en l’apartat gravació de vídeo. 

La informació mostrada en la vista serà el control de velocitat, que mostrarà la velocitat a la 

que es desplaça el vehicle, l’estat del vídeo, és a dir, si s’està gravant o parat. Com mostrarem 

la informació de la velocitat es farà a l’apartat control de velocitat. 

El controlador que definirà el comportament de la vista de gravació es 

GVideoRecorderViewController.  
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Figura 19. Càrrega inicial de la vista gravació 

 

Com es pot veure al diagrama anterior al carregar la vista de gravació es defineixen diferents 

paràmetres com el trackData(informació de les coordenades) que s’explicarà el seu 

funcionament a l’apartat dades, la pantalla o vista que veu l’usuari en funció de si les 

credencials de google drive són correctes i la definició de la notificació en cas de produir-se un 

event shake (alerta d’accidents), el funcionament del mètode d’alerta s’explicarà a l’apartat 

avís d’accidents. 

En aquesta vista també hi haurà una funció anomenada tapMap que consistirà en que quan 

l’usuari premi el mapa, aquest es farà gran i ocuparà tota la pantalla, i si es torna a prémer es 

tornarà a fer petit.  

 

Figura 20. Vista gravació 
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4.3.3. Vista contingut i vista reproducció 

A la vista del contingut s’accedirà prement el botó de configuració de la vista principal, i el que 

es veurà serà una llista del contingut generat i del que es disposarà a servidor. 

Aquest contingut estarà mostrat mitjançant una sèrie de registres en una tableViewn els quals 

es podran seleccionar i que farà que es passi a la reproducció en el que es veurà el contingut, 

el vídeo i el trajecte en un mapa. 

El controlador d’aquesta vista és GMenuViewController i per realitzar això es farà ús de les 

següents funcions: 

 

 

Figura 21. Càrrega inicial de la vista contingut 

 

 

Com es pot veure al diagrama anterior al seleccionar un registre de la tableView, és a dir, un 

trajecte generat s’accedirà a la vista reproducció: 
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Figura 22. Càrrega inicial de la vista reproducció 

 

Com es pot veure al diagrama anterior, al seleccionar una fila es crida al controlador de la vista 

de reproducció GPlayerViewController, que fa canviar la vista i instancia un mapView i un 

moviePlayer.view, on després d’agafar la informació de mainData, carregarà el vídeo i les 

coordenades relacionats en el temps a través del temporitzador. 

 

 

          

                          Figura 23.Vista contingut Figura 24. Vista reproducció 
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4.3.4. Vista configuració 

Per accedir a la vista de configuració es podrà accedir prement el botó de configuració i en 

aquesta vista el que es trobarà serà un llistat de paràmetres a configurar. Es podrà seleccionar 

la resolució del vídeo, les opcions per avisar en cas d’accident (correu, telèfon) i així com 

activar o no el protocol d’alerta d’accidents. 

El controlador que gestionarà aquesta vista es GSettingsViewController: 

 

Figura 25. Càrrega inicial de la vista configuració 

 

 

Com es pot veure al diagrama anterior, aquesta vista és més estètica que no pas funcional, en 

el sentit que tot allò que es fa és seleccionar diferents opcions per paràmetres definits per 

pantalla i quan es fa aquests executen les diferents funcions del diagrama que l’únic que fa 

cadascuna és guardar l’opció seleccionada per l’usuari a user defaults. 
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Figura 26. Vista configuració 

 

 

4.3.5. Vista informació 

En aquesta vista es podrà veure informació relativa als diferents objectes, i processos que es 

trobaran en les 4 vistes de l’aplicatiu, i com es pot actuar amb ells. 

La vista estarà formada per 4 vistes a les quals l’usuari podrà anar fent passar navegant a 

través del navigation control en les quals es definirà que fa cada objecte de la vista 

seleccionada. 
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Figura 27. Vista informació 

 

4.4. Mapa de navegació 

En aquest apartat es farà un mapa de les diferents vistes de forma visual, en el que es 

mostrarà a quina vista s’accedirà amb els diferents elements de les vistes. 

 

Figura 28. Mapa de navegació 
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Com es pot veure a la imatge anterior des de la vista principal formada per 4 icones s’accedeix 

a les demés vistes com ja s’ha explica’t anteriorment. 

I en aquestes vistes degut a la utilització del navigation controller, a la barra superior 

apareixerà un botó per tornar endarrere. 

 

4.5. Accions 

Les accions doncs són les funcionalitats de les que es dotarà l’aplicatiu, i en aquest apartat es 

descriurà com es farà per aconseguir implementar aquestes. 

Com que són diferents accions i cadascuna comportarà diferents processos i variables, 

s’explicaran per separat per tal de que sigui més fàcil entendre com funcionarà cadascuna. 

4.5.1. Gravació de vídeo 

En aquest apartat parlem de tot allò que comporta l’acció de gravar vídeo, no només serà 

gravar sinó que s’haurà de configurar diferents paràmetres com el procés de gravació, la 

parada d’aquest i la forma d’enregistrar-ho al dispositiu i a servidor, tot i aquesta última part 

s’explicarà al capítol dades. 

Definirem primer allò que s’haurà de tenir en compte a l’hora d’implementar l’acció de 

gravació: 

 

Figura 29. Processos a implementar en la gravació 
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Com es pot observar al diagrama anterior, per tal de portar a terme l’acció de gravar s’haurà 

d’implementar un protocol per iniciar i parar la gravació, i un altre per guardar el vídeo de 

moment en local. 

Derivat d’aquests protocols en sorgeix una altra necessitat: 

 

 

Figura 30. Sincronització 

 

La necessitat sorgida és la sincronització, s’ha de fer que el moment d’inici de la gravació i el 

moment d’inici de la geolocalització coincideixin, i d’aquesta manera es tingui vídeo i trajecte 

sincronitzats de manera que es podrà saber on s’estava a nivell de coordenades, i què passava 

a nivell visual. 

Per iniciar i parar el procés es fa ús dels processos startRecording i stopRecording. Aquests 

processos seran invocats des de botons per l’usuari al prémer-los.  

 

Figura 31. startRecording 
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Com es pot veure al diagrama anterior, startRecording inicialitzarà un comptador, inicialitzarà 

el protocol de startUpdatingLocation que s’explicarà més endavant, carregarà la interfície del 

vídeo que farà que es comenci a gravar i substituirà el botó de start recording per l’oposat stop 

recording. 

 

 

    Figura 32. stopRecording 

 

Al diagrama anterior de la funció stopRecording es pot veure que aquesta detén el 

temporitzador i es detén també la gravació amb stopVideoCapture. Aquest procés crida a la 

vegada a un altre anomenat didFinishPickingMediaWithInfo que és la funció que 

emmagatzema la gravació en local a userdefaults i que posteriorment crida a 

createCustimKMLWithData que explicarem a l’apartat de dades. 

Per sincronitzar el vídeo amb el trajecte es fa ús com ja s’ha vist d’un temporitzador que 

s’inicialitza al procés startRecording i que es detén al procés stopRecording, i que guardarem 

en les dades locals del dispositiu userdefaults. Les dades del vídeo que es genera es relaciona 

amb les coordenades que s’obtenen per mitjà del temporitzador de manera de que quan el 

temporitzador comença a comptar i el procés d’actualització de coordenades actua, es graven 

les coordenades amb l’instant concret, és a dir, es grava el valor del temporitzador, per 

exemple el minut 1:35 segons amb les coordenades 45.67 , 23.45. Així doncs, quan es 

reprodueix el contingut, s’executa la reproducció de l’arxiu de vídeo, i a cada instant de vídeo 

es recupera l’instant emmagatzemat amb les seves coordenades, de manera que sabem on 

estava el dispositiu a cada instant del vídeo. 
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4.5.2. Geolocalització  

L’acció de geolocalització consistirà en activar el gps del dispositiu per captar les dades, i 

obtenir les coordenades d’aquest per situar-lo en un mapa. Però com en el cas anterior l’acció 

de geolocalitzar implica més processos: 

 

Figura 33. Processos a implementar en la geolocalització 

 

Com es pot veure al diagrama, geolocalitzar el dispositiu a un mapa, implica com ja s’ha dit fer 

ús del gps del dispositiu. S’haurà d’implementar un protocol que iniciï la recollida de 

coordenades, que mantingui o actualitzi la posició mentre el vídeo estigui actiu i que guardi les 

coordenades de moment en local. 

Per iniciar el Gps es farà ús de startUpdatingLocation que iniciarà la recollida de dades. I a 

continuació derivat de l’activació del Gps es farà una crida a la funció didUpdateLocation. 

 

Figura 34. Es comença a enregistrar coordenades 
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Com es veu al diagrama anterior, un cop es prem el botó startRecording i s’inicialitza la 

recollida de coordenades amb startUpdatingLocation, es crida a didUpdateLocation que és la 

funció que es cridarà a cada canvi de posició segons els paràmetres definits al Gps i 

s’enregistraran localment amb trackData a user defaults. 

TrackData doncs és una variable formada per les coordenades i el timestamp (temporitzador) 

que s’ha explicat a l’apartat anterior. 

 

4.5.3. Control de velocitat 

La funció de control de velocitat vindrà com afegit a la implementació de l’acció anterior, ja 

que forma part del protocol d’actualització de la posició. 

És doncs, que a aquest protocol se li poden afegir o configurar diferents paràmetres, i un d’ells 

és el control o càlcul de la velocitat, per això complementarem la implementació d’aquest amb 

la característica de que controli la velocitat. Per fer això haurem de fer o configurar el 

paràmetre location.speed al procés d’actualització de coordenades didUpdateLocation afegint 

que s’actualitzi el camp speed que hem anomenat velocity. 

Per mostrar-la per pantalla crearem un label a dalt a la dreta, en la que anirem actualitzant la 

informació cada X segons amb la funció velocity. 

D’una altra banda per emmagatzemar el paràmetre de la velocitat, farem ús del protocol 

també anterior d’emmagatzematge de les coordenades, en el que li afegirem el camp velocitat 

i que anirem guardant a cada actualització de posició. 

 

 

4.5.4. Configuració 

L’acció de configuració es portarà a terme en una vista diferent, a la vista de configuració a la 

que s’arribarà a través d’un botó de la vista principal. 

En aquesta vista es podran configurar diferents aspectes del funcionament de l’aplicació: 
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Figura 35. Accions de configuració de l’app 

 

Com es pot veure al diagrama anterior, es podrà configurar la qualitat del vídeo, i paràmetres 

de l’avís d’accidents. Aquest paràmetres seran el telèfon, l’email, i si s’envia la imatge i les 

coordenades del moment quan s’ha produït l’accident. 

Per canviar la qualitat del vídeo es mostraran 3 botons que mostraran 3 qualitats, mínima, 

mitjana i alta, al prémer un d’aquest es definirà la qualitat seleccionada a user default. 

En quant a la informació d’accidents el telèfon i l’email seran 2 labels en la vista que es podran 

emplenar prement en ells i a través del teclat del dispositiu. L’enviament de la imatge i les 

coordenades serà un selector amb 2 botons, en el que l’usuari activarà o no que quan s’executi 

el protocol de detecció d’accidents s’enviïn la imatge de l’accident i les coordenades 

finals.Aquestes configuracions també es gravaran a user defaults, per poder accedir des de 

qualsevol punt de l’aplicatiu. 

El protocol d’alerta d’accidents es definirà en l’apartat següent. 
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Figura 36. Vista configuració 

 

4.5.5. Alerta d’accidents 

En aquest apartat es definirà com funcionarà l’alerta d’accidents i les accions que portarà a 

terme un cop s’executi aquest. 

Aquest protocol realitzarà les següents accions: 

 

 

Figura 37. Accions a realitzar al executar l’alerta d’accidents 



IMPLEMENTACIÓ  57 

 

 

 

L’alerta d’accidents doncs serà ben simple, donat que el dispositiu estarà col·locat, o hauria 

d’estar fix, quan es detecti un moviment sobtat, o un tall en la localització prolongat, 

s’executarà un procés que avisarà per email al destinatari configurat, enviarà les coordenades 

del vehicle i una imatge de l’incident i finalment trucarà per defecte a emergències, o si s’ha 

configurat un telèfon, a aquest immediatament per demanar auxili. 

Per implementar aquest protocol es farà ús de la funció methodThatIsCalledAfterShake que 

s’activarà quan el telèfon detecti un moviment sobtat, sigui “sacsejat”. Aquesta funció crearà 

una imatge de la pantalla en el moment que detecti un accident, i la pujarà a servidor. A 

continuació mostra una alerta mitjançant l’ús de la funció showWaitIndicator, consistent en 

mostrar un missatge per pantalla mentre s’està realitzant una altra tasca, en aquest cas la 

pujada de la imatge a servidor il’enviament del’email amb les coordenades i la imatge, i per 

últim es realitzarà una trucada d’emergència al telèfon predefinit o introduït als paràmetres de 

configuració de l’aplicatiu. 

Diagrama de les funcions que crida el protocol de methodThatIsCalledAfterShake:  

 

 

Figura 38. Detecció d’accident (methodThatIsCalledAfterShake) 

 

 

4.6. Dades 

En aquesta part es parlarà del contingut, quin format deu tenir, i com exportar-ho en aquest, 

així com la forma en la que es guardarà. 
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Figura 39. Tipus de dades i on emmagatzemar-les 

 

Les dades que es generaran seran de 3 tipus com ja s’ha parlat en capítols anteriors: 

- Dades gràfiques, es generen dades de tipus gràfiques que provenen de la càmera 

frontal i de les imatges en cas d’accident. 

- Dades geogràfiques, es generen dades de localització a través del gps del dispositiu 

que serveixen per localitzar el vehicle en un mapa. 

- Dades informatives, es generen dades de tipus informatiu per el funcionament de 

l’aplicatiu, dades que relacionen vídeo i trajecte, la velocitat a la que es circula, i dades 

de configuració de l’aplicatiu. 

Aquestes dades provenen dels protocols definits anteriorment per realitzar les accions de 

gravació, geolocalització, control de velocitat i configuració de l’aplicatiu. 

Excloent les dades informatives que es gravaran de forma local ja que són només necessàries 

per el funcionament intern de l’app i no pas per la utilitat, les dades es gravaran sempre 

inicialment en local, al dispositiu per tal de tenir persistència de dades, i posteriorment al 

finalitzar el trajecte, es pujaran a servidor les dades del vídeo i del mapa per emmagatzemar 

els trajectes de forma permanent i evitar que es perdin. 

Per guardar les dades en local es fa ús dels users default, és una classe en la que es pot anar 

emmagatzemant dades “lleugeres” (sense necessitat de model de dades) per la seva 

reutilització. I de la que podem recuperar el contingut en les diferents vistes de l’aplicatiu ja 

que hem definit sharedInstance (singleton), amb lo que s’aconsegueix que la variable 

mainData definida a la classe GMenuViewController, que és el controlador de la vista 

contingut, sigui accessible sempre en qualsevol punt. 

A més a més al delegate de l’aplicació GAppDelegate s’han editat els mètodes estàndards 

didFinishLaunchingWithOptions i applicationdidBecomeActive, ja que amb aquestes dues 

funcions controlem quan l’aplicació acaba o torna a estar activa, i tractem el mainData per 
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tornar a carregar-les i no perdre-les, és a dir, és la forma de mantenir la persistència de les 

dades. 

En quant a les dades que es pujaran a servidor, primer de tot es decideix que d’entre totes les 

possibilitats a escollir, se selecciona Google Drive, com lloc a servidor on exportar les dades, ja 

que s’ha obtingut una bona documentació de com fer-ho i que es disposa de compte de 

google, que facilitarà les coses. 

Per fer-ho s’haurà d’incorporar l’Api de Google Drive, per això se seguirà la documentació. El 

procés complet de com realitzar-ho estarà explicat a l’annex. 

El primer que ha de fer l’aplicació per poder utilitzar Google Drive, és obtenir accés a Google 

Service, mitjançant el protocol OAuth 2.0 que es mostra a la següent imatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Procés per obtenir accés a Google Drive 

 

Un cop es té accés a l’Api de Google Drive, es farà ús de les seves funcions per carregar, per 

guardar o per esborrar contingut. 

Un altre tema important a tractar és el format d’extracció de dades, i per tant es definirà quin 

format li donarem a les dades generades per l’aplicatiu. 

Com ja s’ha explicat les dades que pugen a servidor són els vídeos generats, que s’exporten en 

format estàndard .mov. Les imatges generades a través de l’alerta d’accidents en format 

estàndard .png.I per últim el recorregut, que s’exportarà seguint el llenguatge de marques KML 

que defineix una estructura de dades que podrà ser reconeguda per programes externs i no 

només per l’aplicatiu. 
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Per guardar les dades a servidor doncs es realitzarà a través de les funcions amb les funcions 

createCustomKMLWithData i uploadKMLFile. 

 

Figura 41. Diagrama de processos per pujar el trajecte i el vídeo a servidor 

 

Com es pot veure al diagrama anterior i com s’ha explicat a l’apartat gravació al realitzar un 

stop recording aquest acaba cridant el procés createCustomKMLWithData. 

Que generà l’arxiu KML accedint a les dades emmagatzemades en local a user defaults i 

posteriorment crida a la funció uploadKMLFile, que el que fa és a través de la funció 

d’uploadFiles de l’api de google que hem integrat abans, puja l’arxiu KML generat i el vídeo a 

google drive. 
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5. Avaluació 
 
Durant aquest capítol es realitzarà una avaluació de la implementació feta en l’apartat 

anterior, avaluant quina és la necessitat que s’havia de satisfer i els requeriments que s’havien 

d’aconseguir. 

També es realitzaran proves a usuaris per tal d’obtenir feedback per saber quina impressió 

s’emporten i com actuen davant de l’aplicatiu, per saber els punts positius, negatius i possibles 

problemes de disseny. 

 

5.1. Validació de requeriments 

En aquesta secció es farà una vistaenrere per recordar els requeriments que s’havien proposat 

i que havien decomplir-se. Ara que s’ha realitzat la implementació es farà unaanàlisi per mirar 

si s’han aconseguit o no. 

 

Els requeriments funcionals eren: 

 

- Gravació: el dispositiu permetrà gravar la imatge de l’escenari en el que s’està 

executant l’aplicació, donarà la possibilitat d’iniciar i parar la gravació. 

 

Avaluació: L’aplicatiu permet gravar i parar la gravació tal i com s’havia establert. I es 

relaciona aquesta amb la localització. 

 

- Localització: permetrà a l’usuari geolocalitzar-se en un mapa, així com realitzar un 

seguiment del trajecte, és a dir, anar actualitzant la posició del dispositiu en un mapa 

durant el transcurs del trajecte. 

 

Avaluació: L’aplicatiugeolocalitza el dispositiu mòbil en un mapa, guardant les 

coordenades amb l’hora, i actualitza la posició del dispositiu en tot moment. 

 

- Contingut: donarà la possibilitat de gravar el contingut , ja sigui el vídeo o el trajecte, 

així com accedir a aquest contingut posteriorment per veure trajectes ja realitzats. 

Aquest contingut es guardarà a servidor i es gravarà en un format estàndard 

perquèpugui ser visualitzat i tractat també de forma externa a l’app. 

 

Avaluació:L’aplicatiu grava el vídeo al dispositiu i a servidor, al igual que grava el 

trajecte a Google Drive. A més a més permet accedir a aquest per carregar els trajectes 

anteriors. El format dels trajectes està realitzat seguint el model estàndard KML. 

 

- Control de velocitat: es calcularà i s’informarà de la velocitat a la que es circula. 

 

Avaluació: L’aplicatiu controla la velocitat a la que és circula i es mostra a dalt a 

l’esquerra en la vista principal. A més s’emmagatzema aquesta amb les coordenades. 
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- Avís d’accidents: es crearà un sistema d’avís d’accidents, que en cas de produir-se un 

s’alerti automàticament per telèfon, per correu i es generin dades precises del 

moment de l’accident. 

 

Avaluació: L’aplicatiu detecta accidents gràcies al protocol implementat, i actua en 

conseqüència, enviant avís i dades per correu, i fent una trucada d’emergència. 

 

- Configuració: es permet configurar diferents paràmetres de l’aplicació a l’usuari. 

 

Avaluació: L’aplicatiu permet configurar la qualitat del vídeo, l’alerta d’accidents 

definint l’email i el telèfon d’emergència, així com activar els sistema, i activa la 

possibilitat de realitzar una foto i enviar aquesta i les coordenades de l’accident. 

 

Els requeriments no funcionals eren: 

 

- Estabilitat i consistència: l’aplicatiu haurà de ser robust, és a dir, per moltes accions 

que es duguin a terme haurà de poder continuar sempre, i no penjar-se ni tancar-se 

sobtadament 

 

Avaluació: Després de les proves realitzades es determina que és robust com es 

pretenia, ja que no hi ha constància alguna de que l’aplicatiu s’hagi penjat o tancat per 

error. 

 

- Rendiment: ha de tenir un bon rendiment, ha de ser àgil i eficient, de poc serveix una 

aplicació que per fer cada acció requereix d’un temps d’espera tediós. 

 

Avaluació: Tot i que per a realitzar cada acció l’aplicatiu és ràpid, després de moltes 

accions i canvis de vistes, es determina que cal un treball posterior per millorar encara 

el rendiment, que actualment el considerem acceptable, però que depenent de les 

condicions de connexió pot alentir la utilització d’alguna funcionalitat. 

 

- Segur: ha de ser segur, és a dir, ha de mantenir la consistència de les dades, així com la 

integritat del sistema sense afectar-lo.  

 

Avaluació: Tant per els vídeos com pels trajectes enregistrats i emmagatzemats, 

l’aplicatiu manté íntegre les dades en tot moment. 

 

- Interfície: tot i no ser un punt clau del projecte, ja que no és un projecte enfocat al 

disseny gràfic de l’aplicatiu sinó al disseny lògic, haurà de disposar d’una interfície 

simple i propera. 

Avaluació: S’ha desenvolupat una interfície el més simple i propera amb elements no 

gaire estètics però si funcionals, amb marge de millorar, però clara i directa. 
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Els requeriments de domini eren: 

- Programar seguint el patró MVC, seguint l’esquema de la programació per objectes. 

 

Avaluació: S’ha creat codi, arxius i vistes sempre seguint el patró Model-Vista-

Controlador. Per cada vista hi ha un controlador que controla el seu comportament 

dient-li a les vistes la informació que ha de mostrar basant-se en el model definit en 

aquest. 

 

- Conèixer les normes i requeriments per pujar l’aplicació.  

 

Avaluació: S’ha desenvolupat l’aplicatiu respectant les normes i requeriments exigits 

per la marca a l’hora de crear una app pel sistema operatiu d’iOS, els quals es basen en 

no tenir contingut inadequat (exemple: contingut explícit, instalació de components 

aliens, utilització de tecnologies dañines,etc..), que l’aplicació funcioni i no tingui leaks 

de memòria així com que sigui consistent. 

 

5.2. Proves a Usuaris 

En tot projecte un dels últims passos i no menys importants són les proves, i més 

concretament les proves a Usuaris. 

 

Com ja s’ha dit les proves a usuaris aporten feedback  de cara a testejar la implementació 

realitzada, enfocant-nos a punts que poder hem considerat que no tenien importància i que 

per contra per l’usuari si que tenen valor. 

 

És doncs que les proves aporten punts de vista diferents sobre l’aplicatiu, característiques en 

les que poder no s’ha pensat i que comporten una mala experiència a l’ús i la funcionalitat de 

l’app. 

 

Per realitzar aquestes proves, es prepararà un test, en el que es demani a l’usuari realitzar 

diferents accions en la interfície, i que apunti la manera en que ho ha intentat, si ha sigut capaç 

o no, i si ha sigut el resultat esperat, i com de satisfactori ha estat. 

 

 

5.3. Test de disseny i usabilitat 

Abans de realitzar els test, primer s’ha de fer un pas més important, definir el tipus d’usuaris 

que es poden tenir, i escollir quin tipus és el més idoni perquè ens torni feedback determinant 

a l’hora de fer l’anàlisi dels resultats. 

 

Per exemple si s’escull un usuari de la categoria de desenvolupador o que en tingui 

coneixement del desenvolupament, s’estaran condicionant les seves accions perquè tindrà un 
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coneixement previ, i els seus resultats no aportaran gaire més feedback del que s’aconsegueix 

fins ara. 

Es defineixen doncs els tipus d’usuari: 

 

- Usuari freqüent del mòbil i apps; aquest usuari té el costum d’utilitzar el mòbil, i sap 

com actuar i navegar amb les diferents apps i menús. 

 

- Usuari amb ús casual de mòbil i apps; aquest usuari utilitza de tant en tant el mòbil i 

les seves aplicacions, sap moure’s però acostuma a tenir problemes per navegar amb 

elles i accedir a totes les seves propietats. 

 

- Usuari desenvolupador d’apps; aquest usuari també ha desenvolupat aplicacions i sap 

del tema tant com nosaltres.  

 

Com ja s’ha dit, aquest usuari aportarà poc feedback diferent al que un mateix podria donar, 

però tot i així es farà la prova, per contrastar la idea prèvia. 

 

També es classifiquen els usuaris segons: 

- Té coneixement previ i sap què fa l’aplicació. 

- No té coneixement previ no sap què fa l’aplicació. 

Definits llavors els tipus d’usuaris i la seva classificació, es passa a fer les proves en els usuaris, 

1 de cada tipus i posteriorment s’avaluaran les seves respostes. 

Les preguntes que se’ls faran seran simples i bàsiques,  se’ls demanarà l’opinió i si el resultat és 

òptim i satisfactori, aquest test es podrà veure íntegre a l’annex. 

5.4. Resultats de l’avaluació 

A continuació es mostraran els resultats extrets d’avaluar l’aplicatiu amb els diferents usuaris 

als que se’ls ha demanat que facin ús de l’aplicació, i el feedback obtingut. 

 

Usuari d’ús freqüent del mòbil i nocions de l’aplicatiu: 

De totes les tasques que se’l demana ha pogut realitzar-les totes sense cap problema. 

Ha pogut generar un vídeo, un trajecte, accedir-hi i navegar per l’aplicació sense problemes. 

Destaca que l’aplicació és clara i les accions es poden realitzar sense problemes, tot i que creu 

que poder faltaria un manual d’usuari bàsic, de cara a usuaris menys habituats a interactuar 

amb aplicacions. 

També suggereix que a l’hora de pujar les dades generades a servidor, diu que poder seria útil 

que es demanés si fer-ho o no per tal de no gastar la tarifa de dades en aquell moment, i poder 

pujar-ho més tard. 
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Usuari d’ús freqüent del mòbil i sense nocions de l’aplicatiu: 

Ha realitzat totes les tasques sense problemes, tot i que al no tenir idea del tipus d’aplicatiu 

que era, ha hagut d’accedir a l’ajuda per saber concretament què podia fer. 

En general ha realitzat el test sense problemes, generant vídeo, trajecte, i navegació per 

l’aplicatiu. 

Com a suggeriment proposa una interfície més destacada visualment. 

 

Usuari d’ús casual del mòbil i nocions de l’aplicatiu: 

Realitza totes les tasques sense gaire dificultat tot i que no entén com configurar algun procés 

per desactivar-ho com l’avís d’accidents. 

Suggereix poder agrupar les funcions de gravar i historial de  trajectes i una interfície més 

atractiva visualment. 

 

Usuari d’ús casual del mòbil i sense nocions de l’aplicatiu: 

Al no estar habituat com en els casos anteriors, té certa dificultat per entendre què és allò que 

s’està intentat fer amb l’aplicació, i per tant accedeix a l’ajuda per informar-se’n. 

Genera el vídeo sense problemes així com el trajecte, però té cerca dificultat a l’hora de 

reproduir-ho ja que es pensa que el contingut està a la mateixa pantalla de gravació. 

Suggereix agrupar-ho tot en una mateixa vista així com una interfície més alegre. 

 

Usuari desenvolupador d’apps: 

Ha realitzat les tasques sense cap problema. 

Suggereix formes d’actuar i de funcionar diferents a les implementades, com formes d’ordenar 

el contingut, de mostrar els resultats, entre d’altres. 

 

Aspectes positius 

Com aspectes positius de les proves d’usabilitat realitzades als usuaris s’extreu que: 

- Les funcionalitats han quedat prou definides i es realitzen sense problemes. 

- La interfície és usable, és a dir, té usabilitat de cara a l’usuari, és clara i l’ajuda 

afavoreix molt la utilització de l’aplicatiu. 

- Té una bona utilitat ja que a les observacions dels usuaris, un cop entès què és i per 

què es farà servir, comenten que satisfà adequadament l’objectiu. 
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Aspectes negatius 

- La majoria ressalta que una interfície visual més treballada la faria més atractiva. 

- Demanen la possibilitat d’agrupar totes o part de les funcionalitats. 
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6. Conclusions  

 

En aquest capítol es realitzarà una reflexió general per extreure les conclusions obtingudes a 

través de l’experiència personal, l’experiència dels usuaris amb l’aplicatiu, i en definitiva 

l’experiència de tot el desenvolupament realitzat per portar a terme l’objectiu del projecte 

després dels diferents processos.  

 

Posteriorment s’explicarà i es proposaran possibles millores pel futur, per millorar diferents 

aspectes i possibles projectes futurs que parteixin d’aquesta base o l’utilitzin com a referència. 

 

I finalment els comentaris finals, en el que es parlarà de l’experiència d’haver realitzat aquest 

tipus de projecte, explicant d’on es partia i que s’ha aconseguit. 

 

6.1.Resultats 

Començo parlant dels objectius d’aquest projecte, que eren realitzar una aproximació al món 

d’aplicacions per mòbils, a través de la realització d’una aplicació que satisfés una utilitat, una 

necessitat per part de l’usuari. 

Així doncs, puc dir que després del treball realitzat, s’ha aconseguit fer un aplicatiu que 

satisfaci la utilitat definida inicialment, que fa de caixa negre per a un vehicle, enregistrant les 

dades que obté de la càmera frontal, gravant vídeo, i les dades provinents del gps, que 

geolocalitza el dispositiu en un mapa, obtenim les coordenades durant la realització del 

trajecte. 

Aquest trajecte es guarda localment durant la realització d’aquest i posteriorment a la 

finalització, es puja a servidor de Google Drive, per d’aquesta manera donar-li persistència a 

les dades en cas d’accident. Aquests trajectes doncs són accessibles i reproduïbles dins de 

l’aplicatiu de forma conjunta vídeo i localització al mapa, però també són accessibles per 

separat a servidor, i interpretables per programes externs, ja que el trajecte al mapa s’exportà 

en un format estàndard, KML, i per tant qualsevol aplicatiu extern que treballi amb aquesta 

tecnologia pot agafar les dades del trajecte i recrear la ruta al igual que l’aplicatiu. 

Com a resolució podem dir doncs, que s’ha aconseguit ampliar la oferta d’aplicatius d’aquest 

tipus, millorant els aspectes negatius i agrupant tots els positius en un de sol. 

També hem de parlar dels problemes que hem trobat a l’hora de realitzar el projecte, un 

element sempre present, ja que tot i realitzar un bon estudi previ i definicions no comporta un 

èxit complet. 

Com a problemes derivats de treballar amb un llenguatge nou i amb el qual s’ha hagut de 

realitzar una investigació constant sobre formes de treballar, classes i processos, ens hem 

trobat limitats en gran mesura per una elecció no del tot idònia dels frameworks utilitzats en la 

implementació.  

Quan es parla d’una elecció no del tot idònia, ens referim a que degut a aquells objectius que 

es pretenien aconseguir i de quina manera, s’han hagut de canviar durant el procés 

d’implementació com a conseqüència de limitacions d’aquest. 
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Per exemple, inicialment es va plantejar la viabilitat d’enllaçar vídeo i localització a través d’un 

temporitzador, i poder tenir l’instant del vídeo i les coordenades sincronitzat, però no s’ha 

pogut dur a terme per limitacions del framework de visualització d’iOS en el que no es pot fer 

que es reprodueixi un moment concret, cosa que no vol dir que hagin d’altres protocols que de 

fet si que ho fan, sinó que parlem de l’empleat en la implementació. 

Un altre aspecte que no s’ha pogut dur a terme ha estat l’intercanvi de vistes de vídeo i mapa. 

ja que la capa de vídeo degut al propi framework no permet més que re-escalar o ajustar a 

pantalla, però no deixa convertir en un tamany inferior, i tornem a mencionar que hi ha 

protocols que segur que ho permeten però s’ha treballat amb els estàndards.  

Per últim parlarem del problemes que hem pogut extreure de les proves a usuaris, si més no 

no problemes sinó suggeriments que caldria tenir en compte. 

En quan a l’ordenació dels trajectes seria bo organitzar-los amb més detall que el nom, amb la 

localització i coordenades per exemple. 

Quan es generen els trajectes no haver de tornar enrere per poder veure’ls sinó fer un mena 

de preview a la mateixa pantalla per poder mirar-los. 

Tot i que ja hem dit que no faríem una interfície visual destacada, de cara al futur caldria 

millorar-la per fer-la més agradable i atractiva als usuaris. 

I finalment millorar els processos automàtics per tal d’evitar sempre que els usuaris hagin 

d’esperar davant algun procés com el de pujada de dades a servidor. 

Altres aspectes com la viabilitat de realitzar la pujada en un moment posterior, es descarta ja 

que va en contra de la persistència de dades en cas d’accidents. 

 

6.2.Treball futur 

En quant a treball futur, del primer que hem de parlar és de les parts inacabades d’aquest 

projecte. Allò que s’esperava o es va plantejar inicialment que l’aplicatiu realitzaria i que 

finalment no s’ha aconseguit i que són les parts incompletes de l’apartat anterior. 

Tot i que l’aplicatiu ha acabat fent allò que en principi s’havia definit, hi ha hagut parts que 

s’han implementat i que actuen de forma diferent a com s’havien plantejat inicialment. 

Per exemple, en quant a la sincronització entre vídeo i localització, ara es realitza mitjançant 

un temporitzador, i es reprodueix vídeo i localització tot seguit, sense poder controlar-lo a 

plaer.Un altre aspecte que no s’ha pogut dur a terme ha estat l’intercanvi de vistes de vídeo i 

mapa. 

Aquests dos aspectes es podrien aconseguir mitjançant l’ús de protocols no estàndards per 

part d’iOS que solucionen aquestes deficiències. 

Pel que fa a l’adaptació a altres pfc’s o millores en el futur, com ja s’ha parlat amb anterioritat, 

aquesta aplicació ha quedat definida com un prototip base per l’objectiu plantejat inicialment. 
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Tot i haver arribat a aconseguir la majoria dels objectius establerts al principi del projecte, 

l’aplicació ha generat diversos punts de millores detectats en les proves a usuaris, com 

aspectes visuals, d’interfície, bugs, etc.. que es podrien millorar amb un treball futur.  

A més a més donat que es tracta d’una tecnologia en constant canvi i amb actualitzacions 

habituals, sorgeix una necessitat de manteniment, donat que en un període de temps és 

factible que l’aplicatiu quedi desfasat i per tant no funcioni adequadament o generi errors per 

la utilització de processos antics. 

 

6.3.Comentaris finals 

Com ja he dit la idea de treballar en un llenguatge nou i obligar-me a aprendre era un recurs 

pel meu futur professional, donat que és una necessitat real la creació d’apps en el món actual. 

Ara mateix tota empresa que es vulgui fer conèixer, no té millor alternativa que fer una petita 

app de demostració del que la seva empresa fa o ven. 

Així doncs és una forma actual i ràpida d’arribar a clients desconeguts i fer-te conèixer així com 

demostrar que estàs a l’avantguarda de la tecnologia i totalment adaptat al dia a dia. 

Amb això vull dir que estic gratament content amb la feina desenvolupada perquè he complert 

l’objectiu d’aprendre, una de les coses que sempre destaco sobre mi, una nova tecnologia que 

em servirà pel futur ja que és un món interessant al que em vull dedicar. 

Llavors com a valoració he de dir que escollir un PFC com a forma d’aprenentatge t’obliga a 

treballar durament per tal de portar a terme l’objectiu d’acabar la carrera, per sobre del fet 

d’acabar sens més com a assignatura final. 

El cost real de realitzar un PFC d’aquest tipus és alt, donat que parteixes de molt més enrere 

que qualsevol altre alumne que faci una millora o treballi amb tecnologies que ja hagi estudiat 

a classe durant la carrera, ja que aquests parteixen d’una base amb fonaments teòrics els quals 

els permet avançar més ràpid. 

En el meu cas personal, he hagut de dedicar més temps del que en principi havia plantejat, 

però no me’n penedeixo perquè pel camí he desenvolupat unes habilitats d’aprenentatge 

sobre temes en principi desconeguts i que m’ha permès guanyar en confiança de cara al futur 

amb projectes que en principi puguin semblar confusos per mancança de coneixements previs. 

Amb això vull dir que ara plantejo el desenvolupament de projectes futurs amb un punt de 

vista diferent, un punt de vista positiu amb la creença de que sempre que es vulgui portar a 

terme una finalitat no cal partir d’un coneixement previ, sinó d’un esforç constant i una 

motivació personal. I que amb això estic segur que en un futur farà que sigui capaç de liderar 

projectes que d’haver fet un PFC senzill no hagués estimulat aquestes habilitats. 
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8. Annex 

En aquest annex es podran trobar tots aquells elements que s’han considerat prou importants 

com per mencionar en el projecte però que no feia falta explicar en el transcurs dels anteriors 

capítols. És a dir, s’inclouran explicacions i definicions de conceptes esmentats al llarg de la 

memòria de forma més extensa i tècnica, per tal de donar un suport informatiu més complet a 

tot aquell que en vulgui ampliar els seus coneixements. 

 

8.1. Glossari de Termes 

ViewController; els viewcontrollers o controladors de vista són la columna vertebral d’una 

aplicació per iOS. Per qualsevol pantalla mostrada en iOS hi ha un controlador de vista que és 

responsable de la creació de la vista o View que es mostra per pantalla, així com la gestió dels 

events i la crida a les sol·licituds associades a aquella vista. 

El seu cicle de vida esta format per diferents funcions que s’executen en punts diferents de la 

càrrega de l’aplicació i de la vista: 

- LoadView; és la funció per configurar i crear la vista per codi. 

- viewDidLoad; és la funció que es crida després de crear la vista des de l’storyboard o el 

xib, on es configura la vista. 

- viewWillAppear; és la funció que es crida anterior a que la vista es mostri per pantalla. 

- viewDidAppear; és la funció que es crida posterior a que acabi la animació de la vista. 

- viewWillDisappear; és la funció que es crida just abans que la vista desapareix de la 

pantalla. 

- viewDidDisappear; és la funció que es crida just quan la vista desapareix de la pantalla. 

 

Hi ha diferents tipus com són el NavigationController, TableViewController, 

TabBarViewController, etc.. 

 

NavigationController; és un tipus de ViewControllerque consisteix en un controlador de 

navegació que gestiona una pila de controladors de vista i proporciona una interfície jeràrquica 

per al contingut.  

La jerarquia de la vista d'un control de navegació és independent. Es compon de vistes que el 

controlador de navegació gestiona directament i vistes que són administrades pels 

controladors de vista que li configurem.  

Cada controlador de vista gestiona una jerarquia de vistes diferents, i el controlador de 

navegació coordina la navegació entre aquestes jerarquies de vista. 
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TableViewController; és un tipus de ViewController que consisteix en un controlador de vista 

que gestiona un TableView o taula. Aquesta taula és una vista configurada com un llistat 

d’elements extrets de la memòria interna, o passats directament per codi, que es poden 

personalitzar i que serveixen per mostrar informació de forma organitzada, com per exemple 

un llistat telefònic. 

Aquest elements de la taula es diuen cel·les, i aquestes també poden ser personalitzades i en 

cas de ser clicades normalment fan una transició a una nova vista. 

 

StoryBoard; és l’arxiu que mostra una gràfica dels diferents viewcontrollers, de tot tipus que 

tenim a l’aplicatiu i la seva interconnexió.  

Serveix per configurar la navegació de les aplicacions i les vistes de manera visual, en la que es 

poden afegir de forma ràpida els diferents botons que conformen les llibreries d’iOS i les crides 

a les diferents funcions.  

És la versió actual del que abans es coneixia com a XIB file, que eren els arxius gràfics singulars 

de cada vista. 

 

Delegate; el delegateés un patró de disseny consistent en connectar els diferents elements i 

ajudar-los a comunicar-se, de manera que ens permet que qualsevol objecte pugui actuar en 

nom o en coordinació amb un altre.  

L’objecte que delega la responsabilitat manté la referència del’objecte al que ha delegat la 

responsabilitat de manera que en el moment apropiat informa al delegate que s’ha produït un 

esdeveniment que ha de tractar.  

L’objecte delegat pot respondre doncs amb l’actualització de l’estat del propi objecte o de 

qualsevol altre de l’aplicació i fins i tot retornar un valor que afecti al resultat del proper 

esdeveniment. 

És doncs que la funció principal és la de personalitzar el comportament de varis objectes de 

manera centralitzada i amb un sol ús.  

 

View;és un element d’iOS com ho són els botons, labels, textos, etc... que consisteix en 

l’escena que es mostra per pantalla. És l’escenari que es configura en tot controlador de vista i 

on succeeixen les accions i on es veuen el resultats. 

 

MapView;és un altre element d’iOS, consistent en una extensió de la vista, formada aquest 

cop per un mapa del món. 
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ARC; ARC o AutomaticReferenceCounting, es refereix al mètode implementat a partir del qual 

el propi sistema operatiu d’iOS s’ocupa de gestionar la memòria. A partir de la versió 5.0 d’iOS 

s’allibera als desenvolupadors d’haver de reservar memòria i alliberar de forma manual cada 

cop que es crea un element programat a través de funcions. D’aquesta manera ara quan es 

crea un projecte, de forma estàndard es genera amb ARC actiu i ajuda a evitar problemes de 

desbordament o de memòria a les aplicacions. 

Tot i així, i donat que hi ha casos en els qual encara s’ha de gestionar manualment la memòria, 

hi ha la possibilitat de configurar certs arxius del projecte de forma que no s’autogestionin. 

 

Workspace; el workspace o lloc de treball de l’Xcodeés una carpeta que vincula i guarda 

diferents projectes d’Xcode sota una mateixa arrel o paquet. 

 

CoreData; és un framework gràfic d'objectes i persistència proporcionat per Apple en els 

sistemes operatius Mac OS X i iOS.  

Permet organitzar les dades pel model d'entitat-atribut relacional i ser serialitzat en XML, 

binari o SQLite.  

Les dades poden ser manipuladesutilitzant objectes de nivell superior que representen les 

entitats i les seves relacions. CoreData gestiona la versió serialitzada, proporcionant el cicle de 

vida de l'objecte i la gestió del gràfic d'objectes, incloent la persistència. 

 

Api; o interfície de programació d’aplicacions, és el conjunt de funcions i procediments que 

ofereix una certa biblioteca, per ser utilitzada per un altre software com una capa d’abstracció, 

en el nostre cas l’aplicatiu que estem creant 

 

KML;oKeyholeMarkup Language, és un llenguatge de marcat basat en XML per representar les 

dades geogràfiques en 3 dimensions. 

 

XML;oeXtensibleMarkup Language, és un llenguatge de marques desenvolupat pel WorldWide 

Web Consortium (W3C), utilitzar per emmagatzemar les dades en un format llegible. 
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8.2. Codi de l’aplicació 

En aquest apartat es trobarà el codi de les principals funcions implementades de l’aplicatiu: 

startRecording 

- (void)startRecording 
{ 
    self.timer = 
[NSTimer scheduledTimerWithTimeInterval:1.0 target:self selector:@sele
ctor(timerTicked) userInfo:nilrepeats:YES];; 
    [self.locationManager startUpdatingLocation]; 
    [self.cameraUI startVideoCapture]; 
    
[self.button addTarget:self action:@selector(stopRecording) forControlEv
ents:UIControlEventTouchUpInside]; 
    [self.button setTitle:@"Stop recording" forState:UIControlStateNormal]; 
} 
 

stopRecording 

- (void)stopRecording 
{ 
    [self.cameraUI stopVideoCapture]; 
    [self.timer invalidate]; 
} 
 

 

didUpdateLocation 

- (void)locationManager:(CLLocationManager *)manager 
didUpdateLocations:(NSArray *)locations 
{ 
    CLLocation *location = [locations lastObject]; 
     
    
[self.mapView setCenterCoordinate:location.coordinate animated:YES]; 
     
    MKCoordinateRegion mapRegion; 
    mapRegion.center = location.coordinate; 
    mapRegion.span.latitudeDelta = 0.001; 
    mapRegion.span.longitudeDelta = 0.001; 
     
    [self.mapView setRegion:mapRegion animated:YES]; 
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[self.trackData setObject:location forKey:[NSString stringWithFormat:@"
%d", self.currentTimeStamp]]; 
     
    [self.coord setText:[NSString stringWithFormat:@"Coord: %f, %f", 
location.coordinate.latitude, location.coordinate.longitude]]; 
    [self.velocity setText:[NSString stringWithFormat:@"Velocity: %f m/s", 
location.speed]]; 
} 
 

 

didFinishPickingMediaInfo 

 

- (void)imagePickerController: (UIImagePickerController *) picker 
didFinishPickingMediaWithInfo: (NSDictionary *)info 
{ 
    NSString *mediaType = 
[info objectForKey: UIImagePickerControllerMediaType]; 
     
    self.videoRecorded = YES; 
     
    // Handle a movie capture 
    if (CFStringCompare ((__bridge_retained CFStringRef) 
mediaType, kUTTypeMovie, 0) 
        == kCFCompareEqualTo) { 
         
        NSString *moviePath = 
(NSString *)[[info objectForKey: UIImagePickerControllerMediaURL] path]
; 
         
        NSArray *data = [NSArray arrayWithObjects:[NSDate date], 
moviePath, self.trackData, nil]; 
        [[GMenuViewController sharedInstance].mainData addObject:data]; 
        NSData *dataConverted = 
[NSKeyedArchiver archivedDataWithRootObject:[[GMenuViewControllers
haredInstance].mainData mutableCopy]]; 
        
[[NSUserDefaults standardUserDefaults] setObject:dataConverted forKey
:@"appdata"]; 
        [[NSUserDefaults standardUserDefaults] synchronize]; 
 
      
  if ([[[NSUserDefaults standardUserDefaults] objectForKey:@"enviarDad
esServer"] boolValue] || 
![[NSUserDefaultsstandardUserDefaults] objectForKey:@"enviarDadesSe
rver"]) { 
            [self createCustomKMLWithData:data]; 
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        } 
    } 
} 
 

 

 

methodThatIsCalledAfterShake 

- (void)methodThatIsCalledAfterShake 
{ 
    NSLog(@"SHAKE"); 
     
  
  if ([[[NSUserDefaults standardUserDefaults] objectForKey:@"avisAccide
nts"] boolValue] || 
![[NSUserDefaultsstandardUserDefaults] objectForKey:@"avisAccidents"]
) { 
        GTLDriveFile *file = [GTLDriveFile object]; 
        file.title = [NSString stringWithFormat:@"ALERT_%d.png", 
(int)[[NSDate date] timeIntervalSince1970]]; 
        file.descriptionProperty = @"Uploaded from the Google Drive iOS 
Quickstart"; 
         
        GTLUploadParameters *uploadParameters = 
[GTLUploadParameters uploadParametersWithData:UIImagePNGRepres
entation([self captureScreen]) MIMEType:file.mimeType]; 
        GTLQueryDrive *query = 
[GTLQueryDrive queryForFilesInsertWithObject:file 
                                                         
  uploadParameters:uploadParameters]; 
         
        UIAlertView *waitIndicator = [self showWaitIndicator:@"Enviant 
alerta degut a un possible impacte"]; 
         
        [self.driveService executeQuery:query 
                      completionHandler:^(GTLServiceTicket *ticket, 
                                          GTLDriveFile *insertedFile, NSError *error) { 
                          
[waitIndicator dismissWithClickedButtonIndex:0 animated:YES]; 
                          if (error == nil) 
                          { 
                              NSLog(@"File ID: %@", insertedFile.identifier); 
                          } 
                          else 
                          { 
                              NSLog(@"An error occurred: %@", error); 
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                              [self showAlert:@"Google Drive" message:@"Sorry, 
an error occurred!"]; 
                          } 
                      }]; 
         
        if ([[NSUserDefaults standardUserDefaults] objectForKey:@"telf"]) { 
            
[[UIApplication sharedApplication] openURL:[NSURL URLWithString:[NS
String stringWithFormat:@"tel:%@", 
[[NSUserDefaults standardUserDefaults] objectForKey:@"telf"]]]]; 
        } 
    } 
} 
 

 

uploadKMLFile 

- (void)uploadKMLFile:(KMLRoot*)dataKML 
withTrackData:(NSArray*)trackData 
{ 
    GTLDriveFile *file = [GTLDriveFile object]; 
    file.title = [NSString stringWithFormat:@"Track_%d.kml", 
(int)[((NSDate *)trackData[0]) timeIntervalSince1970]]; 
    file.descriptionProperty = @"Uploaded from the Google Drive iOS 
Quickstart"; 
    file.mimeType = @"text/kml"; 
     
    NSData *data = 
[NSData dataWithData:[dataKML.kml dataUsingEncoding:NSUTF8String
Encoding]]; 
    GTLUploadParameters *uploadParameters = 
[GTLUploadParameters uploadParametersWithData:dataMIMEType:file.
mimeType]; 
    GTLQueryDrive *query = 
[GTLQueryDrive queryForFilesInsertWithObject:file 
                                                       uploadParameters:uploadParameters]; 
     
    UIAlertView *waitIndicator = [self showWaitIndicator:@"Uploading KML 
file to Google Drive"]; 
     
    [self.driveService executeQuery:query 
                  completionHandler:^(GTLServiceTicket *ticket, 
                                      GTLDriveFile *insertedFile, NSError *error) { 
                      
[waitIndicator dismissWithClickedButtonIndex:0 animated:YES]; 
                      if (error == nil) 
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                      { 
                          NSLog(@"File ID: %@", insertedFile.identifier); 
 
                          GTLDriveFile *file = [GTLDriveFile object]; 
                          file.title = [NSString stringWithFormat:@"Track_%d.mov", 
(int)[((NSDate *)trackData[0])timeIntervalSince1970]]; 
                          file.descriptionProperty = @"Uploaded from the Google 
Drive iOS Quickstart"; 
                           
                          NSData *data = 
[NSData dataWithContentsOfFile:trackData[1]];; 
                          GTLUploadParameters *uploadParameters = 
[GTLUploadParameters uploadParametersWithData:dataMIMEType:file.
mimeType]; 
                          GTLQueryDrive *query = 
[GTLQueryDrive queryForFilesInsertWithObject:file 
                                                                           
  uploadParameters:uploadParameters]; 
                           
                          UIAlertView *waitIndicator = 
[self showWaitIndicator:@"Uploading Video file to Google Drive"]; 
                           
                           
                          [self.driveService executeQuery:query 
                                        completionHandler:^(GTLServiceTicket *ticket, 
                                                          
  GTLDriveFile *insertedFile, NSError *error) { 
                                            
[waitIndicator dismissWithClickedButtonIndex:0 animated:YES]; 
                                            if (error == nil) 
                                            { 
                                                NSLog(@"File ID: %@", 
insertedFile.identifier); 
                                                //[self showAlert:@"Google Drive" 
message:@"File saved!"]; 
                                                
[self dismissViewControllerAnimated:NO completion:^{ 
                                                    
[self.navigationController popViewControllerAnimated:YES]; 
                                                }]; 
                                            } 
                                            else 
                                            { 
                                                NSLog(@"An error occurred: %@", error); 
                                                [self showAlert:@"Google 
Drive" message:@"Sorry, an error occurred!"]; 
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                                            } 
                                        }]; 
                      } 
                      else 
                      { 
                          NSLog(@"An error occurred: %@", error); 
                          [self showAlert:@"Google Drive" message:@"Sorry, an 
error occurred!"]; 
                      } 
                  }]; 
} 
 

 

showWaitIndicator 

- (UIAlertView*)showWaitIndicator:(NSString *)title 
{ 
    UIAlertView *progressAlert; 
    progressAlert = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:title 
                                               message:@"Please wait..." 
                                              delegate:nil 
                                     cancelButtonTitle:nil 
                                     otherButtonTitles:nil]; 
    [progressAlert show]; 
     
    UIActivityIndicatorView *activityView; 
    activityView = 
[[UIActivityIndicatorView alloc] initWithActivityIndicatorStyle:UIActivityIndic
atorViewStyleWhite]; 
    
activityView.center = CGPointMake(progressAlert.bounds.size.width / 2, 
                                      progressAlert.bounds.size.height - 45); 
     
    [progressAlert addSubview:activityView]; 
    [activityView startAnimating]; 
    return progressAlert; 
} 
 

 

createCustomKMLWithData 

- (void)createCustomKMLWithData:(NSArray *)trackData 
{ 
    self.loadingLabel.text = @"Creating KML file..."; 
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    KMLRoot *root = [KMLRoot new]; 
     
    KMLDocument *doc = [KMLDocument new]; 
    doc.name = @"Custom Document"; 
    doc.descriptionValue = @"A user created route"; 
    root.feature = doc; 
     
    KMLPlacemark *placemark = [KMLPlacemark new]; 
    placemark.name = @"Custom Route"; 
    placemark.descriptionValue = @"A user created route"; 
    [doc addFeature:placemark]; 
     
     
    KMLLineStyle *lineStyle = [KMLLineStyle new]; 
    [lineStyle setColor:@"FF0000FF"]; 
    [lineStyle setWidth:2.0]; 
     
    KMLStyle *style = [KMLStyle new]; 
    style.lineStyle = lineStyle; 
    [placemark addStyleSelector:style]; 
     
    KMLLineString *lineString = [KMLLineString new]; 
    lineString.tessellate = 1; 
     
    NSDictionary *data = trackData[2]; 
     
    for (CLLocation *location in data.allValues) { 
        KMLCoordinate *coordinate = [KMLCoordinate new]; 
        [coordinate setLatitude:location.coordinate.latitude]; 
        [coordinate setLongitude:location.coordinate.longitude]; 
        [lineString addCoordinate:coordinate]; 
    } 
     
    placemark.geometry = lineString; 
     
    [self uploadKMLFile:root withTrackData:trackData]; 
} 
 
 

 

8.3. Conversió a ARC 

 Durant el projecte s’ha hagut de fer cerca d’ajuda per tal de programar diferents 

elements del codi de la implementació. Degut a com ja s’ha dit més d’un cop que aquesta 

tecnologia està en constant canvi, s’han trobat exemples escrits en versions anteriors a l’Xcode 

i iOS actual que han comportat diferents problemes com l’ARC. 
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Al ser codi desfassat, és a dir, codi generat per versions anterior i utilitzar-lo en una versió 

actual, s’ha hagut de fer un procés de conversió a ARC. 

Per fer aquest procés no cal fer-ho manualment sinó que l’Xcode, inclou a l’apartat Edit -

>Refactor ->Convert to Objective-C ARC una opció automàtica que analitzarà el codi i el 

convertirà, guiant-nos amb un assistent. 

 

8.4. Configuració del projecte per treballar amb ARC excloent arxius 

Durant el projecte també s’ha hagut d’utilitzar arxius que no havien de seguir el patró de l’ARC 

però que si que s’havien d’executar sobre un projecte actual.  

Per fer-ho s’ha d’anar a la configuració el projecte, a l’apartat BuildPhases, clicar en 

CompileSources, i allà hi haurà tots els arxius de codi. Per fer que un arxiu s’executi o no sota 

ARC s’haurà de configurar la pestanya CompilerFlags, en la que si no es vol que s’autogestioni 

pel sistema operatiu escriure: -fno-objc-arc, si per contra es vol ques’autogestioni s’hauria 

d’escriure: fobjc-arc. 

 

8.5. Instal·lació de llibreries CocoaPods 

Per utilitzar la llibreria que permetia guardar arxius en format KML, s’ha hagut de configurar el 

PodFile i per tant fer ús de CocoaPods 

Que és CocoaPodas? És el gestor de les dependències d’Objective-C i conté milers de llibreries 

per afegir als projectes d’iOS. 

CocoaPods està construït amb Ruby i és instal·lable amb el valor per defecte de Ruby 

disponible a OS X, i que s’executa amb: 

$ sudogeminstallcocoapods 

 

Un cop acabi el procés de descarrega i instal·lació / actualització, es passa a configurar el 

Podfile, i per això s’obre el terminal i es navega a través de les carpetes fins a situar-se en la 

carpeta arrel del projecte i llavors executar la línia següent: 

$ podinit 

Quan acabi s’editarà el Pod File generat i s’afegirà la següent línia: 

pod ‘iOS-KML-Framework’, :git => ‘https://github.com/FLCLjp/iOS-KML-Framework.git’ 

I a continuació s’executa al terminal: 

$ podinstall 



86                                                                                                                                                     ANNEX 

 

 

Aquesta comanda pot trigar una estona també, però un cop finalitzi, s’haurà creat un 

workspace, per tant per treballar a partir d’ara amb el projecte anterior, s’ha de tancar el 

projecte i en comptes de tornar a obrir l’arxiu .xcodeprojs’haurà d’obrir el .workspace. 

I ja es podrà fer ús de les llibreries de CocoaPods. 

 

8.6. Configuració de Core Data 

Per treballar amb Core Data o es treballa inicialment amb un projecte EmptyAplication o 

Master-DetailAplication i s’activa l’opció d’utiltizarCore Data o es realitzen una sèrie de canvis 

a projectes els quals no han estat configurats inicialment amb l’ús de Core Data. 

Aquest canvis són el de crear el object .xcdatamodeld, que correspon al disseny del model 

entitat-atribut que es vulguinutilitzar per les dades del projecte i importar la llibreria Core Data 

a l’arxiu Prefix.pch de l’aplicatiu. 

Es recorda que tractar amb el Core Data pot resultat difícil i confús, ja que tot canvi en el 

model d’entitat-atribut, implicarà un canvi en gestor d’objectes de l’aplicació i un canvi en la 

persistència de dades. 

Amb aixòes vol remarcar que per fer canvis, el que s’ha de fer es crear més models d’entitat-

relació i treballar amb les diferents versions, o si s’està encara en mode debugueig i per tant 

no s’ha publicat l’app, reinstal·lant de zero sinó el programa Xcode dirà que hi ha un error 

entre el model i el gestor d’objectes. 

 

8.7. Configuració de l’Api de Google Drive 

Per fer ús de la api de google i de les seves llibreries primer s’han de realitzar uns passos 

previs. 

S’ha d’anar a GoogleDevelopersConsole i loguejar-se amb la compte de google. 

Un cop s’estàloguejats’ha de crear un projecte sinó se’n té cap. Quan ja es tingui creat, s’anirà 

al menú esquerre i es clicarà sobre API &Auth. I en el llistat que es mostrarà s’haurà d’activar 

(posar a ON) el procés Drive API. 

Després d’això s’haurà d’anar al menú esquerre altre cop, i es clicarà a credentials. Quan s’està 

a dins es mostraran les credencials per un aplicatiuComputeEngineandAppEngine per defecte. 

S’haurà de clicar en OAuth, en el botó que posa Create New Client ID. Un cop obert es donarà 

la possibilitat d’escollir entre dues coses: 

- Applicationtype; se seleccionarà “Installedapplication”. 

- Installedapplicationtype; se seleccionarà Other, encara que surti l’opció de iOS, no se li 

fa cas. 

I es faràclick a Create Client ID. Amb el que per pantalla sortiran ara les credencials Client ID for 

nativeapplication. El client ID i el client secret són els paràmetres importants que s’hauran de 
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guardar per a l’hora d’autentificar-se mitjançant el protocol OAuth2 al codi i configurar el 

token que es farà servir per poder treballar amb Google Drive. 

A continuació per poder utilitzar les llibreries de Google Drive al projecte, farà falta afegir 

GTL.xcodeproj al workspace del projecte. Actualizar el BuildPhasesLinkBinarywithLibraries i 

incloure : 

- libGTLTouchStaticLib.a 

- Security.framework 

- SystemConfiguration.framework 

- MobileCoreServices.framework 

Per acabar de configurar la llibrerias’haurà d’afegir: 

- ObjC –all_load a OtherLinkerFlags a Build Settings 

- A BuildSetting la font (source) del projecte GTL 

I finalment incloure l’arxiu GTMOAuth2ViewTouch.xib i importar GTLDrive.h i 

GTLDrive_Source.m als diferents controladors que faran ús de la api. 

I ja es podràutilitzarl’APi de Google Drive en el projecte. 

 

8.8. Selecció de propostes 

 

A partir d’aquí i amb una intenció ben definida, es va parlar amb el tutor del projecte per tal de 

transmetre aquesta motivació i perspectiva, així com per obtenir unes pautes per tal de 

proposar un projecte “innovador” en el qual treballar. 

 

El tutor va aclarir que la idea d’un projecte final de carrera, no és pas “crear de nou la roda” 

sinó realitzar una feina en la que es puguin veure els coneixements assolits durant la carrera i 

que porti a terme una fi útil. 

 

A partir de llavors es van realitzar cerques d’idees i possibles projectes a realitzar així com la 

recerca d’apps similars en les que agafar un punt de partida i no haver de començar de zero.  

 

Les primeres idees proposades van ser: 

 

- App per veure vídeos Off-line, que s’hagin descarregat via WiFi. 

- App per descarregar contingut que s’estigui visualitzant en tot moment. 

- App per emetre vídeos, compartir contingut via WiFi, bluetooth i streaming.  
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A la taula 1 es mostra el desenvolupament i els requeriments necessaris per portar-les a 

terme: 

Idea 

 

Desenvolupament Requeriments 

 

App per veure vídeos Off-line. Pensar en com fer una interfície 

“fàcil” per gestionar contingut de 

vídeos personalitzat. 

Utilitzar frameworks existents, 

connexió de dades, protocols de 

connexió i descàrrega, interfície 

gràfica. 

App per descarregar contingut. Crear una interfície per descarregar 

continguts de sèries, pel·lícules, per 

descarregar vídeos i contingut 

relacionat, poder veure el 

contingut, i en cas d’interrompre’s 

el visionat demanar a l’app que 

aconsegueixi el contingut. 

Utilitzar frameworks existents, 

connexió de dades, protocols de 

connexió i descàrrega, interfície 

gràfica. 

App per emetre vídeos,... Crear una interfície per emetre 

vídeos o contingut des del dispositiu 

o des d’un servidor cap altres 

dispositius en temps real o no. 

Utilitzar frameworks existents, 

connexió de dades, protocols de 

connexió i descàrrega, interfície 

gràfica. 

    Taula 2. Idees inicials 

 

I a la taula 2 es mostren les apps similars corresponent a les idees proposades, i les seves 

possibles millores: 

 

Idea Apps similars Millores 

App per veure vídeos Off-line. VLC, YouTube, AirVideoFree,... Contingut personalitzat, descàrrega 

programable. 

App per descarregar contingut. Episodes, iShows Descàrrega programable. 

App per emetre vídeos,... Ustream Comentaris, valoracions, 

recomanacions. 

    Taula 3. Apps similars i millores 

 

Després de parlar amb el tutor i havent descartat les idees que s’havien proposat inicialment, 

es van proposar dos nous possibles projectes, un dels quals es va convertir en la idea final i 

propòsit d’aquest PFC. 

 

Aquesta idea va ser la de crear una app que fos una EDR per mòbil que registrés la imatge i la 

localització, i poder accedir al contingut en el futur. 
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8.9. Creació d’un projecte nou a Xcode 

 

S’ha considerat oportú mencionar la forma i els tipus de projectes que es poden realitzar amb 

el programa XCode. 

 

Per crear un projecte de nou, s’obrirà el programa i se seleccionarà crear un projecte. A 

continuació s’obrirà una finestra com la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Finestra inicial per seleccionar el tipus de projecte 

 

 

Es pot veure a la imatge que dóna la possibilitat de crear un aplicatiu tant per iOS com per Mac 

OS. En el cas d’aquest projecte els aplicatius corresponen als submenús d’iOS,  formats per 

Application, Framework & Library i Other. 

 

 

- Application: per crear aplicacions estàndars, mostra tipus de plantilles per fer diferents 

utilitats de programació, per exemple OpenGL Game, Single View Application, etc... 

que de clicar un d’aquests generarà el codi base per aquest tipus d’aplicacions. 

És a dir, generarà el codi i els arxius que han de conformar un tipus d’aplicació concret 

sense haver de fer-ho de zero realitzant totes les configuracions inicials. 

 

En el cas del projecte que es realitzarà se seleccionarà Single View Application, una 

aplicació buida, basada en una simple vista i que en el futur s’anirà completant. Es 

generarà doncs el format estàndard que crearà una vista, i els arxius de codi delegate i 

view controller, que corresponen als arxius de control de la vista i de control del 

sistema. 
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- Framework & Library: permet crear una llibreria estàtica que s’enllaçarà amb els 

frameworks estàndars d’iOS. 

 

- Other: permet crear contingut de comprar per les aplicacions o crear un projecte buit.  

 

 

8.10. Estructura del projecte XCode 

En aquest apartat es parlarà de l’estructura del projected’Xcode, a nivell d’interfície de 

programació i la distribució d’arxius i la seva interconnexió. 

Des del filenavigatores pot veure com el projecte inicial està format per diferents subcarpetes: 

- PFC2014; que és onhi haurà el codi de l’aplicació i el que ara hi ha: 

 

·  Dos arxius corresponents al AppDelegate (.h i .m), encarregat de comunicar les 

diferents vistes i processos de l’app. 

 

·  Dos arxius delViewController(.h i .m), que són els que guiaran el controlador per 

saber què fa la vista ViewController. 

 

· Un arxiu Main.Storyboard, que és la interfície gràfica de l’aplicatiu format ara per una 

única vista. 

 

· Una subcarpeta anomenada Images.xcassets; que és on trobem la icona de l’app i la 

imatge d’arrencada de l’app. 

· Una subcarpeta anomenada SupportingFiles; que ara inclou: 

 ->Un arxiu .plist; que guarda les configuracions del projecte. 

 ->Un arxiu .strings; que codificat en UTF-8 i en format XML conté 

diferents propietats del programa o paquet. 

 ->Un arxiu main.m; arxiu que arrenca l’app. 

->Un arxiu .pch; que inclou més configuracions com les configuracions 

corresponents a la utilització de CoreData. 

- PFC2014Test; és una còpia de l’aplicació preparada per fer proves unitàries del codi 

sense afectar al programa original. 

- Frameworks; és la carpeta que conté les referències a les llibreries de les que es fan ús 

en el codi de l’app. 

- Products; que conté l’app de l’aplicatiu. 

Com en tot llenguatge els arxius .h, són arxius headers, que inclouen la definició de les classes, 

i les seves funcions i variables. I els arxius .m són la implementació de les funcions i canvis a 

variables de la classe header. 
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L’estructura i jerarquia del projecte es pot veure a la següent imatge: 

 

 

Figura 43. Diagrama Top-Down de l’estructura del projecte 

 

Es treballarà principalment amb la carpeta PFC2014 que és on es crearan els diferents arxius 

de codi necessari per les diferents vistes de l’aplicatiu. Amb la carpeta frameworks, on 

s’afegiran totes aquelles llibreries que siguin necessàries per desenvolupar les funcionalitats. I 

la carpeta supportingfile per anar col·locant els diferents arxius que facin falta com poden ser 

les imatges, els arxius models d’objecte per fer ús de CoreData, entre d’altres. 

Com ja s’ha dit abans a la carpeta PFC2014 hi ha els arxius de codi, però cal diferenciar dos 

tipus: 

- Els arxius que fan referència als delegates;que són arxius que implementen mètodes 

que es criden en punts determinats de l’aplicatiu i que coordinen les diferents vistes. 

- Els que fan referència a les vistes o ViewControllers; que són arxius que determinen les 

capacitats, funcionalitats de les vistes i el seu comportament. 

Dit això, el projecte constarà en principi d’un parell d’arxius Delegate, en canvi comptarà amb 

més d’un parell d’arxius per cada ViewController, tot dependrà de quantes vistes definim el 

projecte. 
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8.11. Test realitzat als usuaris 

 

S’està realitzant la creació d’un app per dispositius mòbils consistent en un EDR que permet 

gravar la imatge i localitzar-se al mapa durant el transcurs d’un trajecte. 

 

La realització d’aquest test permetrà la recopilació d’informació sobre el funcionament, 

possibles errors d’execució o errors estructurals. 

 

Es proporcionarà un telèfon mòbil amb l’aplicatiu instal·lat i un test en qual es demanarà que 

realitzi unes tasques bàsiques i que en deixi la seva experiència i opinió personal. 

 

Agraïm la col·laboració i davant de qualsevol dubte o incidència no dubti en posar-se en 

contacte amb l’enquestador o deixar els seus dubtes per escrit al full que es proporcionarà. 

 

 

Test de la interfície  

 

En el dispositiu mòbil que se t’ha proporcionat veuràs una icona en la qual es pot llegir PFC, 

aquest és una app desenvolupada per crear recorreguts i gravar la imatge durant trajectes en 

un vehicle, i poder utilitzar aquesta informació amb posterioritat per determinar les condicions 

davant accidents. 

 

Durant la realització d’aquest test no es farà la prova real en un vehicle, sinó que a continuació 

se’t faran una sèrie de preguntes i se’t demanarà realitzar una sèrie d’accions amb l’aplicatiu i 

que en deixis constància per escrit a les preguntes per tal de poder obtenir informació de la 

experiència amb l’aplicatiu. 

 

 

Preguntes  

 

Estàfamiliaritzat amb els dispositius mòbils? 

[ ] Si  

[ ] No  

 

 

Acostuma a fer un ús regular d’aquests o més ben casual?  

[ ] Freqüent 

[ ] Casual 

 

 

Sap en que consisteix un Event data recorder (Caixa negre) i per tant l’aplicació que se li 

demanarà que interactuï amb ella ? 

[ ] Si  

[ ] No  
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Ha treballat en el desenvolupament d’apps per sistemes operatius mòbils? 

[ ] Si 

[ ] No 

 

 

A continuació se’t demanarà realitzar diferents tasques amb l’aplicatiu i que deixis quina és la  

teva impressióal realitzar-les, si ha sigut fàcil o per contra quins problemes has tingut. 

 

 

Tasques 

 

 

1. Executa l’aplicació i prova els diferents botons. 

 

Has tingut algun problema ? 

 

 

Quin? 

 

 

2. Canvia entre les vistes, i digues què entens què fa cadascuna d’elles amb poques 

paraules. 

 

Què fan ? 

 

 

Has tingut algun problema ? 

 

 

Quin? 

 

 

 

3. Si se’t demanés que anessis i consultessis un trajecte, què faries ? 

 

Has tingut algun problema ? 

 

 

Quin? 

 

 

 

4. Sabries gravar un recorregut i reproduir el vídeo generat ? 
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Has tingut algun problema ? 

 

 

Quin? 

 

 

5. Que en penses de la interfície gràfica, és clara ?  És confosa?  

 

 

 

 

 

6. Si l’objectiu de l’aplicatiu com ja s’ha dit abans, és el de gravar el trajecte tant amb 

vídeo com el recorregut en un mapa, fer de caixa negre, penses que compleix 

l’objectiu ? Trobes a faltar res? Que afegiries? 

 

Compleix amb l’objectiu? 

 

Trobes a faltar res? 

 

Afegiria alguna funcionalitat? 
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