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Resum 
 

El Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica 16 edició del Departament de Geografia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona és el marc de desenvolupament d'aquest projecte d'integració dels 
Sistemes d'Informació Geogràfics amb la resta de Tecnologies de la Informació i Comunicació. En aquest 
marc formatiu que ajunta gent de diferents disciplines, un dels objectius és la programació d'aplicacions per 
a gestionar els espais i el territori, en aquest cas mitjançant una aplicació per a dispositius smartphones, 
APP d'ara en endavant, que ofereix a l'usuari informació de l'entorn mitjançant tecnologies de 
posicionament i realitat augmentada que a la vegada recull dades sobre la seva experiència sempre en 
espais oberts, en aquest cas dins de la metròpolis de Barcelona per a conèixer amb detall la demanda 
urbana insatisfeta. 
 
Els smartphones estan a l'abast de gairebé tothom i per això són un dispositiu ideal per aquest tipus de 
projectes ja que mitjançant diferents sensors es pot oferir a l'usuari una experiència més enriquidora i en 
temps real. Aquestes característiques van ser la principal motivació per ampliar el projecte formatiu del 
màster cap aquest tipus de tecnologies que permeten una integració dels SIG idònia per la seva capacitat de 
posicionar-se en l'espai mitjançant les diferents xarxes disponibles. Cyberpaks APP, nom del projecte, està 
desenvolupada per a sistemes operatius Android el qual és el més utilitzat actualment per més marques 
comercials de dispositius smart. De tipus natiu està programada directament amb llenguatge Java pel seu 
potencial d'accés a totes les llibreries  i accessoris disponibles. 
 
Les funcionalitats aconseguides per aquesta APP han sigut: 

 Realitat Augmentada: mitjançant Vision SDK s'ha aconseguit poder veure els diferents punts 
d'interès, POIs d'ara en endavant, a través de la càmera del dispositiu. 

 Mapa: sobre el fons cartogràfic del carrerer es representen els POIs més pròxims a la posició del 
terminal amb les llibreries de Google. 

 Geolocalització: amb l'accés al GPS i a les xarxes de wifi es posiciona l'usuari sobre l'espai. 

 Captació d'imatge: permet a l'usuari capturar una imatge amb la càmera del seu dispositiu per a ser 
enviada posteriorment mitjançant el mòdul d'incidències. 

 Enviament de dades: si la connexió de dades està activa es poden enviar cadenes de text i imatges 
a un servidor web. 

 Emmagatzematge: les dades enviades queden guardades en una base de dades MySQL en un 
servidor web del LIGIT. 

 
S'ha desenvolupat també Cyberparks administrador que és una aplicació web on es poden consultar les 
incidències que envien els usuaris, les quals queden georeferenciades i representades sobre el fons 
cartogràfic de Google. També es poden consultar les respostes que s'envien als qüestionaris, els quals tenen 
una àrea determinada i per tant queden també posicionats. Cyberparks administrador genera estadístiques 
automàticament de les respostes emmagatzemades a la base de dades. Les API usades per al 
desenvolupament d'aquesta eina han sigut Open Layers 2 i GeoExt 2 per al visor i Chart JS per als gràfics 
estadístics. 
 
Paraules clau: Android, realitat augmentada, geolocalització, Vision SDK, smartphone, SIG, Java.
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Resumen 
 

El Máster en Tecnologías de la Información Geográfica 16 edición del Departamento de Geografía de la 
Universidad Autónoma de Barcelona es el marco de desarrollo de este proyecto de integración de los 
Sistemas de Información Geográficos con el resto de Tecnologías de la Información y Comunicación. En este 
marco formativo que junta gente de diferentes disciplinas, uno de los objetivos es la programación de 
aplicaciones para gestionar los espacios y el territorio, en este caso mediante una aplicación para 
dispositivos smartphones, APP de ahora en adelante, que ofrece al usuario información del entorno 
mediante tecnologías de posicionamiento y realidad aumentada que a su vez recoge datos sobre su 
experiencia siempre en espacios abiertos, en este caso dentro de la metrópolis de Barcelona para conocer 
con detalle la demanda urbana insatisfecha. 
 
Los smartphones están al alcance de casi todo el mundo y por ello son un dispositivo ideal para este tipo de 
proyectos ya que mediante diferentes sensores se puede ofrecer al usuario una experiencia más 
enriquecedora y en tiempo real. Estas características fueron la principal motivación para ampliar el proyecto 
formativo del máster hacia este tipo de tecnologías que permiten una integración de los SIG idónea por su 
capacidad de posicionarse en el espacio mediante las diferentes redes disponibles. Cyberpaks APP, nombre 
del proyecto, está desarrollada para sistemas operativos Android el cual es el más utilizado actualmente por 
más marcas comerciales de dispositivos smart. De tipo nativo está programada directamente con lenguaje 
Java por su potencial de acceso a todas las librerías y accesorios disponibles. 
 
Las funcionalidades conseguidas por esta APP han sido: 

 Realidad Aumentada: mediante Vision SDK ha conseguido poder ver los diferentes puntos de 
interés, POIs de ahora en adelante, a través de la cámara del dispositivo. 

 Mapa: sobre el fondo cartográfico del callejero se representan los POIs más cercanos a la posición 
del terminal con las librerías de Google. 

 Geolocalización: con el acceso al GPS ya las redes de wifi se posiciona al usuario sobre el espacio. 

 Captación de imagen: permite al usuario capturar una imagen con la cámara de su dispositivo para 
ser enviada posteriormente mediante el módulo de incidencias. 

 Envío de datos: si la conexión de datos está activa se pueden enviar cadenas de texto e imágenes 
en un servidor web. 

 Almacenamiento: los datos enviados quedan guardados en una base de datos MySQL en un 
servidor web del LIGIT. 

 
Se ha desarrollado también Cyberparks administrador que es una aplicación web donde se pueden 
consultar las incidencias que envían los usuarios, las cuales quedan georeferenciadas y representadas sobre 
el fondo cartográfico de Google. También se pueden consultar las respuestas que se envían a los 
cuestionarios, los cuales tienen un área determinada y por tanto quedan también posicionados. Cyberparks 
administrador genera estadísticas automáticamente de las respuestas almacenadas en la base de datos. Las 
API usadas para el desarrollo de esta herramienta han sido Open Layers 2 y GeoExt 2 para el visor y Chart JS 
para los gráficos estadísticos. 
 
Palabras clave: Android, realidad aumentada, geolocalización, Vision SDK, smartphone, SIG, Java. 
 
 
 



  

Pàg. 3 de 110 

 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA UAB 
MTIG16 - Projecte final  CyberParks 

Agraïments 
 

Gràcies a tot l'equip del LIGIT per totes les hores de classe junts on he pogut descobrir noves inquietuds i 
aprendre moltíssim al costat dels grans professionals que el conformen. Entre tots heu fet que els sistemes 
d'informació geogràfics siguin molt més que una orientació professional. Vull agrair especialment per les 
hores de paciència al meu costat i per tot lo après a en Ignacio Ferrero, sense ell aquest projecte no hagués 
arribat a bon port ni hagués pogut tenir un aprenentatge tant productiu en tecnologies mòbils. 
 
També  a la Montserrat Pallarès i a l'Anna Vera del Departament de Geografia de la UAB  per tots els dies de 
testeig junts per Barcelona de l'aplicatiu i per la seva actitud proactiva sempre ajudant a millorar el projecte 
i el meu bagatge formatiu. Especial menció a en Joan Nunes qui em va donar ara ja fa més de cinc anys la 
meva primera classe de SIG a la carrera de Geografia i qui anys més tard durant el MTIG 16 m'ha ajudat i 
orientat en tot moment. 
 
Especialment, a tots els companys del màster amb qui hem descobert junts un món que sense cap mena de 
dubte ens a captivat i a en Toni March qui em va empènyer a realitzar aquest recorregut professional.  
 
 

Dimarts, 4 de febrer de 2015,  
Tarragona.



  

Pàg. 4 de 110 

 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA UAB 
MTIG16 - Projecte final  CyberParks 

Índex 
 

1. Introducció 6 

1.1. Cyberparks APP 6 
1.2. Antecedents 6 

1.3. Marc Institucional 6 

  
2. Objectiu 8 

2.1. Objectius 8 
2.2. Pla de treball 8 

  

3. Funcionalitats 10 
3.1. RA - vistes 10 

3.2. Mapa 11 
3.3. Informació POIs 11 

3.4. Llista POI's pròxims 12 

3.5. Incidències 12 
3.6. Qüestionaris 13 

3.7. Cyberparks administrador 13 

  
4. Anàlisi del funcionament 14 

4.1. Diagrama de funcionament 14 
4.2. Model de dades 15 

4.3. VISION SDK 15 

 4.3.1. RA 16 

 4.3.2. Mapa 16 

4.4. Incidències 17 

4.5. Qüestionaris 17 

4.6. Cyberparks administrador 18 
4.7. Casos d'ús 19 

  4.7.1 Esquema general 19 

  4.7.2. Main (Inici) 20 

   4.7.2.1. Obrir APP 20 

   4.7.2.2. Accedir a RA 21 

   4.7.2.3. Accedir a Mapa 22 

   4.7.2.4. Accedir a Incidències 23 

   4.7.2.5. Accedir a Questionaris 24 
   4.7.2.6. Alerta vibració 25 

  4.7.3. RA 26 

   4.7.3.1. Canviar vista 26 

  4.7.4. Mapa 27 
   4.7.4.1. Canviar capa 27 

   4.7.4.2. Centrar posició 28 
   4.7.4.3. Canviar vista 29 

  4.7.5. Info POI 30 

  4.7.6. Incidència 31 
   4.7.6.1. Capturar imatge 31 
   4.7.6.2. Introduïr text 32 

   4.7.6.3. Enviar 33 

   4.7.6.4. Retornar a l'inici (main) 34 

  4.7.7. Qüestionari 35 
   4.7.7.1. Selecció de resposta 35 

   4.7.7.2. Enviar 36 

   4.7.7.3. Retornar a l'inici (main) 37 
  4.7.8. Cyberparks Administrador 38 

   4.7.8.1. Obrir aplicatiu 38 



  

Pàg. 5 de 110 

 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA UAB 
MTIG16 - Projecte final  CyberParks 

   4.7.8.2. Zoom in/out 39 

   4.7.8.3. Pan 40 

   4.7.8.4. Selecció capes 41 
   4.7.8.5. Accés directe 42 

   4.7.8.6. Obrir taula d'incidències 43 
   4.7.8.7. Mostrar incidència (pop-up) 44 

   4.7.8.8. Mostrar enquesta (pop-up) 45 

  
5. Desenvolupament 46 

5.1. Solució tecnològica 46 

                 5.1.1. Entorn de desenvolupament: Eclipse 46 

5.2. Realitat augmentada 47 
5.3. Estructura d'una aplicació Android 47 

  5.3.1. Android SDK 49 

5.4. Estructura Cyberparks APP 50 

  5.4.1. Pantalla inicial: main activity 50 
  5.4.2. Vision SDK: realitat augmentada i mapa 51 

  5.4.3. Incidències 52 
  5.4.4. Qüestionaris 54 

  5.4.5. Android Manifest 55 

  5.4.6. Resources 56 

5.5. Cyberparks administrador 56 

  5.5.1. Apache HTTP Server 2.2 57 

  5.5.2. Base de dades: MySQL 57 

  5.5.3. Fitxers PHP 58 

  5.5.4. CanvasJS 59 

  5.5.5. Open Layers 60 

  5.5.6. GeoExt JS 60 

5.6. Espais de prova 61 

5.7. Punts d'interès escollits - POIs 65 

  

6. Resultats 66 

 6.1. TUD 1306 Barcelona 2014 66 

 6.2. Proposta de millora per a versions posteriors 68 

  

7. Conclusions 69 

  

8. Referències bibliogràfiques 70 

  
9. Annex 71 
 9.1. Simbolització i categories 71 

 9.2. Pla de treball 71 
 9.3. Main Activity 72 

 9.4. Personalització dels panells amb informació dels POIs 80 

 9.5. Personalització del llistat amb informació dels POIs 81 

 9.6. Personalització de les fletxes amb informació dels POIs 84 
 9.7. Personalització del radar amb informació dels POIS 84 

 9.8. Personalització de la finestra amb informació d'un POI 85 

                9.9. Incidence_send: enviament de dades 86 

 9.10. Exemple de classe de qüestionari 91 
 9.11. Scripts PHP 93 

 9.12. Cyberparks administrador: vers_desktop.html 94 
 9.13. Qüestionaris 103 
 9.14. Punts d’interès - POI’s 105 
 

  



  

Pàg. 6 de 110 

 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA UAB 
MTIG16 - Projecte final  CyberParks 

1. Introducció 
 

El projecte final de màster és el punt culminant de tot el MTIG on es posen en pràctica tots els coneixements adquirits 
per a la realització d'un projecte presentat per la entitat on es realitzen les pràctiques que en aquest cas ha sigut al 
mateix Departament de Geografia de la UAB per a la seva participació en el marc de desenvolupament europeu COST 
ACTION, concretament per a la acció TUD 1306,  que té per objectiu la creació d'una plataforma d'investigació sobre la 
relació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i la producció d'espais públics oberts i la importància 
d'aquests en el desenvolupament sostenible. 
 
L'objectiu del projecte ha sigut el desenvolupament d'una APP amb funcionalitats de realitat augmentada per a 
capturar la demanda insatisfeta o oculta dels ciutadans en els espais públics i oberts. Des de l'inici es va pensar el els 
terminals mòbils per la seva portabilitat i capacitat de suportar tecnologies de realitat augmentada per tota la dotació 
de GPS, brúixola, acceleròmetre, wifi entre altres sensors que fan d'aquests aparells el millor dispositiu per posar a 
l'abast de gairebé tots aquest tipus d'aplicacions. 
 
Inicialment es va pensar en desenvolupar una aplicació web com les que durant el projecte formatiu del màster s'han 
realitzat, però aquesta idea es va descartar per l'escàs aprofitament dels recursos que ofereixen els dispositius 
smartphones i per les poques llibreries disponibles per a desenvolupar amb aquesta metodologia. És per això que es 
va decidir programar una aplicació de tipus natiu en aquest cas en Java que és el llenguatge més estès en aquest tipus 
d'aplicacions especialment per a sistemes operatius Android Google SO. 
 
 

1.1. Cyberparks APP 
El projecte ha perseguit la construcció d'una eina útil i capaç de captar la demanda dels usuaris en els espais urbans 
oferint informació de l'entorn que els envolta amb tecnologies de realitat augmentada, les quals permeten un 
coneixement més dinàmic i atractiu per l'usuari. Cyberparks APP, nom de l'aplicatiu, permet a l'usuari conèixer 
diferents punts d'interès de la ciutat de Barcelona i a la vegada recull l'experiència dels qui porten l'APP al seu 
dispositiu de l'entorn que els envolta a través de qüestionaris que s'activen automàticament quan l'usuari entra en les 
diferents àrees delimitades. 
 
L'augment d'usuaris smartphones els últims anys ha dibuixat una corba gairebé vertical als gràfics de vendes i és per 
això que cal tenir molt en compte aquests dispositius des de la recerca en SIG. Els telèfons smart tenen una portabilitat 
molt alta i gairebé tots compten amb la possibilitat de posicionar-se en l'espai i són per tant, un entorn ideal per al 
desenvolupament d'aplicacions que necessitem usar en espais outdoor  i per al nostre dia a dia. 
 
1.2. Antecedents 
En el marc de desenvolupament TUD-1306 de COST ACTION ja es va presentar la primera versió de Cyberparks a càrrec 
de Deusto Tech (Bilbao) el passat 2014 la qual recollia el recorregut dels usuaris dins de determinats espais oberts. Cal 
mencionar que la idea inicial d'aquest desenvolupament va ser un treball conjunt amb Deusto Tech on aquest projecte 
havia de ser un mòdul que dotés de funcionalitats de realitat augmentada el seu aplicatiu. Finalment la inquietud per 
aprendre a programar i anar més enllà va fer d'aquest projecte una APP Android de nom també Cyberparks que ofereix 
a l'usuari informació contextual dins d'uns determinats espais oberts de la ciutat de Barcelona i que a la vegada recull 
dades i genera estadístiques de forma automàtica a través de qüestionaris. 
 
Per altre banda les darreres versions del MTIG presenten ja algun antecedent de programació per a dispositius mòbils 
en Android en algun dels seus projectes finals. No és d'estranyar, segurament d'ara en endavant cada vegada podrem 
veure més projectes per a smartphones ja que la seva quota de consum i de mercat és any rere any més elevada i la 
demanda creix exponencialment. 
 
1.3. Marc Institucional 
Dins del marc europeu per a la cooperació en ciència i tecnologia  Cost Action hi trobem Transport i Desenvolupament 
Urbà (TUD) que fomenta la recerca en els àmbits dels transports i de l'entorn construït que són clau en el 
desenvolupament de les metròpolis d'aquest segle. Una de les accions que es duen a terme és la TU1306 que té per 
objectiu la creació d'una plataforma d'investigació sobre la relació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(TIC) i la producció d'espais públics oberts i la importància d'aquests en el desenvolupament sostenible. 
 
Cyberparks està desenvolupat al Departament de Geografia de la UAB com a projecte final de màster de l'autor 
d'aquest text però cal remarcar que no parteix de zero. La universitat de Deusto Tech (Bilbao) ja va desenvolupar una 
primera demo per a l'anterior meeting de TU1306 a Lisboa on una APP per a telèfons smartphone recollia la posició 
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dels usuaris dins dels espais oberts per veure el seu comportament dins d'aquests i quins punts eren més concorreguts 
i quins menys. 
 
Per aquest darrer meeting a Barcelona a la UAB es va plantejar realitzar un nou desenvolupament per ampliar les 
funcionalitats del projecte de l'APP desenvolupada a Deusto Tech que donarien capacitats de realitat augmentada a 
l'usuari de l'aplicació per a millorar la seva experiència amb l'entorn. Cal remarcar que finalment ens varem encoratjar 
per anar més enllà des del Departament de Geografia de la UAB, i vam desenvolupar una nova APP amb funcionalitats 
semblants a la ja existent per ampliar d'aquesta manera el projecte formatiu del màster i a la vegada fer un pas més 
enllà. 
 
Aquest projecte es va presentar a finals del passat mes de novembre de 2014 dins del marc de la Cost Action TU1306 
realitzada a la Universitat Autònoma de Barcelona on es va fer el primer experiment de camp en grup. 
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2. Objectiu 
 
L'objectiu del projecte ha perseguit el desenvolupament d'una eina capaç de recollir la demanda insatisfeta dels 
usuaris en els espais oberts urbans tals com places, carrers o parcs. La finalitat és generar dades per poder cobrir una 
major demanda quan s'apliquin futures polítiques públiques de transformació d'aquests espais. Alhora també s'ha 
volgut dotar a l'usuari d'una eina més amigable i dinàmica per conèixer l'entorn a través de la realitat augmentada de 
posicionament on a través de la càmera del dispositiu mòbil, el usuari pot veure diferents punts d'interès (POIs), 
informació d'aquests i la seva posició. 
 
Per altre banda s'ha desenvolupat una plataforma on poder visualitzar i gestionar tota aquesta informació que es 
genera amb la APP i s'envia a una base de dades en un webservice. Aquesta plataforma és una aplicació web que 
genera estadístiques en cada punt on la APP realitza preguntes al usuari i que permet consultar-ne els resultats. Alhora 
també permet visualitzar les incidències que els usuaris detecten a la via pública i envien mitjançant la APP Cyberparks. 
 
2.1. Objectius 
Partint de la definició anterior les principals funcionalitats que ha d'oferir l'APP com a objectius principals són: 
 

 Poder conèixer l'entorn amb tecnologies de realitat augmentada mitjançant la càmera del terminal mòbil a 
través de la qual poder veure punts d'interès predefinits i la seva informació associada. 

 Capturar la demanda i/o opinió dels usuaris dins de l'entorn on s'implanti la APP a través de breus 
qüestionaris que automàticament s'obren en diferents punts dels espais oberts. 

 Dotar l'eina d'un mòdul amb el qual els usuaris poden enviar incidències que trobin a la via pública i que 
aquestes s'enviïn a una base de dades remota en un servidor web i quedin georeferenciades. 

 Conèixer la posició del terminal sobre el mapa de carrers de la ciutat i veure-hi els diferents punts d'interès 
més pròxims. 

 Emmagatzemar les dades que els usuaris envien i permetre la seva consulta posterior a través d'un aplicatiu 
d'escriptori encarat a l'administrador de l'eina. 

 
 
2.2. Pla de treball 
 
La primera fase va ser la presa de requeriments de l'aplicatiu on es va decidir quina informació servir i de quin tipus. 
Aquestes dades són els diferents punts d'interès que mostra Cyberparks que segons la seva naturalesa podem 
classificar en: 

 Serveis de restauració, educatius, bancaris, hotelers i altres. 

 Monuments i galeries d'art. 

 Elements de patrimoni cultural i/o urbanístic. 

 Transports públics. 

 Esdeveniments amb una ubicació determinada. 
 
També s'ha definit una simbolització per a cadascuna de les diferents categories que conformen cada classificació de 
punts d'interès. Podem trobar-les a l'Annex 9.1 – Simbolització i categories. 
 
En una segona fase en varen definir les diferents funcionalitats de Cyberparks i l'arquitectura de l'aplicació juntament 
amb les llibreries que s'han utilitzat per a la següent fase de programació. 
 
La tercera fase va correspondre a la programació  de l'aplicatiu amb l'entorn escollit. Primer es creen les vistes (fitxers 
XML) que corresponen a les diferents pantalles i mòduls de l'APP i després es programen les funcions i tasques que 
han de realitzar (fitxers Java). En aquesta fase també es va programar la plataforma d’administrador. 
 
La quarta i última fase va ser la realització de diferents tests al camp per comprovar el correcte funcionament de 
l'aplicació i fer els reajustaments necessaris abans de netejar el codi i compilar-lo per a la seva posterior distribució. 
 
 
1a fase – Presa de requeriments 
 

1. Escollir quina informació mostrar: definir categories de punts d'interès (POIs). 
2. Recerca dels POIs més rellevants de cada categoria amb diferents fonts d'informació com portals i guies 
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turístiques de la ciutat de Barcelona. 
3. Georeferenciació de tots els POIs escollits amb eines desktop d'edició cartogràfica per a generar totes les 

dades espacials. En aquest cas s'ha utilitzat Arc Map sota llicència del Ligit. 
4. Simbolització de cadascuna de les categories amb llibreries de Softicons sota llicència Creative Commons 

Attribution 3.01 
 
2a fase – Funcionalitats 

1. Definició de funcionalitats de l'aplicació: on es detalla que es vol que faci l'APP i com. 
2. Tria de les llibreries a utilitzar per a la següent fase de programació. 
3. Documentació de les eines escollides. 
4. Arquitectura: dibuix de l'estructura de l'eina amb totes les diferents vistes i funcions. 
5. Disseny de les vistes i/o pantalles de l'APP. 

 
3a fase – Programació 

1. Tria i instal·lació de l'entorn a fer servir per a programar. 
2. Càrrega dels diferents kits de desenvolupament (SDK) i/o llibreries usades. 
3. Programació de les diferents vistes i recursos (fitxers xml). 
4. Programació de les accions que ha de realitzar l'APP (fitxers .java). 
5. Depuració del codi: procés constant durant tota la fase de programació per analitzar errors en el codi. 
6. Programació de Cyberparks administrador. 

 
4a fase – Testing 

1. Proves en els diferents espais oberts escollits com a test. 
2. Reajustaments necessaris per a millorar. 
3. Neteja de codi i compilació. 

 
 
En l'Annex 9.2 trobareu el cronograma del pla de treball. 
 
  

                                                   
1
The icons are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 license. <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/> 

Super Mono Icons (Designed by Jack Cai) - Copyright (C) 2010 Double-J Design. All rights reserved. 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


  

Pàg. 10 de 110 

 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA UAB 
MTIG16 - Projecte final  CyberParks 

3. Funcionalitats 
 
3.1. RA – vistes 
A través de la càmera del dispositiu l'usuari pot veure els punts d'interès (POIS) més propers a la seva posició. Una vista 
es considera una possible representació gràfica de la informació. 

 
Panells:  
Aquesta és la representació principal de Vision SDK (FLOATING_PANELS) que s’activa quan el terminal està en posició 
vertical i amb la càmera posterior activa. Sobre la imatge de la càmera com a fons es superposen panells que mostren 
la ubicació dels POIS més propers i la seva distància. Amb un clic damunt de cada panell s'accedeix a la informació de 
cada punt. En una cantonada de la pantalla es mostra un radar amb informació espacial dels POIS propers a l'usuari i el 
vector de direcció de la brúixola digital. 

 
 

 
Figura 3.1. Vista FLOATING_PANELS al carrer Enric Granados de Barcelona. 

 
Fletxes: 
Aquesta vista s’activa quan l’usuari posiciona el terminal de forma horitzontal (FLOATING_ARROWS). Després prèvia 
selecció  es mostren panells en forma de fletxes que assenyalen en direcció als POIS propers mostrant el seu nom i 
distància a la posició de l'usuari. Quan se selecciona fent clic una fletxa aquesta s'amplia i es mostra únicament la 
seleccionada a la pantalla portant-vos fins el POI corresponent. Si es realitza un segon clic a la fletxa s'accedeix a la 
informació del punt d'interès. 

 
 

 
Figura 3.2. Vista FLOATING_ARROWS: POIs propers al voltant del dispositiu i POI seleccionat a la dreta. 
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Radar: 
Quan es posiciona el terminal horitzontalment s'accedeix automàticament a aquesta vista (després prèvia selecció) 
que mostra un radar de fons i les icones corresponents als POIS propers i la seva categoria. Si fem un primer clic sobre 
un d'aquests es mostra un pop-up amb la informació bàsica que s'amplia si realitzem o segon clic. Els POIs propers es 
visualitzen agrupats en una zona i existeix la possibilitat de desplegar-los amb un clic mostrant-se en un arc per facilitar 
la seva selecció. 

 

 
Figura 3.3. Vista de Radar amb els POIs desplegats per poder accedir a la seva informació. 

 
3.2. Mapa. 
MAP dibuixa en forma de icones sobre el fons cartogràfic de Google Maps els diferents POIs més propers. Amb un clic 
sobre un d’ells es desplega un pop-up amb informació bàsic associada. Per accedir a tota la informació cal realitzar un 
segon clic sobre el pop-up desplegat a la part superior de la pantalla. 
 
 
 

 
Figura 3.4. Vista MAP. 

 
 
3.3. Informació POIs 
Aquesta funcionalitat mostra la informació completa del punt d’interès amb diferents elements: 

- Icona. 
- Nom. 
- Breu descripció. 
- URL associada. 
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S’hi accedeix des de totes les vistes de realitat augmentada i des del mapa sempre interaccionant amb un POI. 
 

 
Figura 3.5. Informació d’un POI seleccionat. 

 
3.4. Llista POI's pròxims 
LIST es reordena automàticament segons la informació rebuda del GPS del dispositiu. Mostra els punts d’interès més 
propers amb la distància una breu descripció de cadascun d’ells. Si s’interacciona amb qualsevol ítem del llistat 
s’accedeix a la informació completa del POI. 
 
Aquesta vista és accessible des de MAP i des del mòdul de RA. 
 

 
Figura 3.6. Llista dels POIs més propers amb nom, distància i breu descripció. 

 
3.5. Incidències 
Aquest mòdul permet l’enviament d’imatges i text des del dispositiu en qualsevol posició capturada pel GPS del 
terminal. Els usuaris poden introduir una breu descripció i adjuntar-hi una imatge capturada. Quan es fa clic sobre el 
botó d’enviar el text s’encapsula en un objecte JSON que s’envia a través del mètode POST cridant a PHP que està en 
un servidor web i que insereix el text, coordenades capturades i url de la imatge en una BD. Paral·lelament la imatge es 
enviada al servidor. Aquestes incidències es poden visualitzar amb l’aplicació d’administrador. 
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Figura 3.7. Incidències. 

 
3.6. Qüestionaris 
Aquest mòdul és accessible únicament quan l’usuari entra en uns determinats espais definits per una latitud i longitud 
màxima i mínima. Llavors el terminal emet una vibració i el botó de qüestionari es fa visible a la pantalla principal 
(Main). Aquest presenten una sèrie de qüestions per cada punt on els usuaris han de seleccionar la resposta desitjada 
amb un sol clic. Les preguntes van des d’una a tres en alguns espais concrets. Les respostes als s’emmagatzemen a una 
BD consultable des del programa administrador. 
 
3.7. Cyberparks administrador 
Aplicació d’escriptori per visualitzar sobre el mapa les diferents incidències que envien els usuaris i per poder consultar 
els resultats estadístics de les respostes que envien els usuaris des dels diferents punts d’enquesta. Sobre el fons 
cartogràfic de Google Maps es poden seleccionar les diferents capes a mostrar: 

- Punts de qüestionari. 
- Incidències. 
- Fons cartogràfic: carrerer i mapa híbrid (ortofoto). 

També presenta les eines bàsiques de navegació sobre cartografia de zoom i desplaçament per moure’s i canviar 
d’escala i accessos directes a la taula d’incidències i als espais de prova de Cyberparks. 
 

 
 

Figura 3.8. Cyberparks Administrador: eina web de consulta de dades enviades pels usuaris. 
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4.  Anàlisi del funcionament 
 
4.1. Diagrama de funcionament 
 
El diagrama de funcionament de l'eina representa la interrelació entre els diferents mòduls i funcionalitats de 
Cyberparks administrador y APP d'una forma esquemàtica i intuïtiva que permet entendre el funcionament del 
projecte.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.1. Diagrama general de funcionament de Cyberparks. 
 
Cyberparks APP té 4 mòduls que permeten a l'usuari realitzar accions diferents amb el posicionament del terminal. Els 
mòduls de realitat augmentada i mapa funcionen amb les vistes que ofereix el framework VISION SDK que permeten 
carregar els POIs enmagatzemats en format XML als recursos de l'aplicatiu. 
 
Incidències i qüestionaris envien dades a un servei web que enmagatzema una base de dades MySQL i que recull les 
respostes dels qüestionaris codificades que els usuaris envien i les incidències georeferenciades; s'envien a través d'un 
http request que crida a PHP a la banda servidor. 
 
L'altre banda: Cyberparks Administrador ofereix diferents funcionalitats de consulta i exploració dins d'un aplicatiu 
web que ofereix un visor amb les eines bàsiques de zoom i desplaçament, accessos directes a les zones on s'ha 
implantat l'APP. S'ha desenvolupat amb diferents frameworks: GeoExt i OpenLayers per al visor i CanvasJS per a 
generar els gràfics estadístics.  
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4.2. Model de dades 
El model de dades de Cyberparks està format per un conjunt de categories i punts d'interès representats en el següent 
diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2. Esquema del model de dades. 
 
Les dades estan enmagatzemades en format XML als recursos de l'aplicació permetent d'aquesta manera un accés 
ràpid i directe des de VISION SDK i estructurant un model senzill i eficient. Aquest es divideix en dos elements 
principals: 
 

 Categories: que són una agrupació de POIs que comparteixen característiques semblants. El framework 
permet dividir-los en subcategories de forma jeràrquica envcara que s'ha optat per muntar un sol nivell de 
dependència. 

 

 Punt d'interès (POI): aquesta és la unitat bàsica d'informació i representa un lloc amb les seves coordenades 
geogràfiques en WGS84 i conté informació associada. 

 
4.3. VISION SDK 
Aquest framework utilitza informació dels diferents sensors del terminal per a conèixer: 

 La seva posició amb el GPS 

 La direcció de visió amb la brúixola digital 

 Les imatges que s'observen amb la càmera 

 L'angle de visió amb l'acceleròmetre. 
 
Aquest potent motor de visualització és totalment adaptable i configurable per a generar aplicacions de geolocalització 
que integren un motor de realitat augmentada molt potent. Per al seu ús són necessaries les llibreries de Google 
(google-play-services_lib) per a usar Google Maps API v2. 
 
L'arquitectura d'aquest framework esta composta per varies classes principals: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.3. Arquitectura de classes de VISION SDK framework. 

 

 VisionCore: contenidor principal dels mòduls i principal accés al framework. Mitjançant aquesta classe 
s'accedeix a les funcions principals per manejar la RA i configuració. La seva funció és agrupar les instàncies 
concretes dels mòduls de nivell inferior i oferir accions d'alt nivell com per exemple arrancar o aturar les 
diferents vistes de RA. 

 VisionConfiguration: enmagatzema les constants i variables que defineixen la configuració del framework; 
aquests paràmetres els llegeixen la resta de mòduls per oferir una personalització de la realitat augmentada. 

 VisionModelManager: aquest gestiona el model de dades que usarà el framework per mostrar la informació 
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en les diferents vistes de l'aplicatiu. Conté els mètodes per carregar, ordenar i filtrar les dades que es mostren. 

 VisionARManager: aquest és el mòdul principal que s'encarrega de gestionar el comportament de les 
diferents vistes establint l'ordre i les vistes de RA que són visibles i la seva configuració.  

 
El framework es basa en un model d'extensió per herència: Cyberparks estén tres dels quatre objectes principals en 
forma de les següents classes: 
 

 MyConfiguration: estén VisionConfiguration. 

 MyModelManager: estén VisonModelManager. 
 MyARManager: estén VisionARManager. 

 
 
4.3.1. RA 
El mòdul de realitat augmentada carrega amb la classe VisionARManager diferents vistes:  
 

 arcore.ar.VisionARManager.FLOATING_PANEL,   

 arcore.ar.VisionARManager.FLOATING_PANEL,  

 arcore.ar.VisionARManager.POI_LIST,   
 arcore.ar.VisionARManager.FLOATING_ARROW , 

 arcore.ar.VisionARManager.RADAR 
 
Cadascuna de les vistes té una sèrie de propietats que es controlen des de la classe CustomGeoPoi que hereda de 
VisionGeoPoi. 
 
VISION SDK notifica un conjunt d'esdeveniments en temps d'execució a través dels listeners VisionGeoPoiClickListener  
que notifica quan l'usuari està en qualsevol de les vistes de realitat augmentada o mapa. L'usuari rep un l'objecte 
VisionGeoPoi que representa el POI seleccionat. 
 

 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4. Diagrama de funcionament del mòdul de realitat augmentada. 
 
4.3.2. Mapa 
 
El mòdul de mapa carrega amb la classe VisionARManager dues vistes:  

 arcore.ar.VisionARManager.MAP   

 arcore.ar.VisionARManager.POI_LIST 
 
Igual que el mòdul de RA el mapa controla les propietats de les seves vistes a través de la classe CustomGeoPoi amb el 
mètode drawMapPopup que dibuixa sobre el mapa un pop-up que mostra el títol de cada POI, la imatge de cada 
categoria en un image view  i la seva descripció. El listener VisionGeoPoiClickListener permet cridar a 
CustomGeoPoiClickActivity quan l'usuari fa clic sobre un pop-up obert per accedir a la informació de POI associat. 
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Figura 4.5. Diagrama de funcionament del mòdul de mapa. 
 

Mapa permet també centrar la posició del terminal i canviar el mapa base a imatge aèria o híbrid, mètodes privats de 
VisionCore. 
 
4.4. Incidències 
Incidence_send crida la classe android.location.locationManager per activar el servei de localització i capturar les 
coordenades de latitud i longitud. 
 
Permet a l'usuari escriure una descripció i capturar una imatge amb un objecte intent que llença la càmara de fotos 
amb un ACTION_IMAGE_CAPTURE.  
 
Les dades que genera l'usuari s'envien juntament amb les de posició (camps longitud i latitiud) com un objecte JSON a 
través del mètode POST que passa com a paràmetres un vector amb les dades i crida a PHP que les insertarà a la base 
de dades remota MySQL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6. Diagrama de funcionament del mòdul d'incidències. 
 
 
4.5. Qüestionaris 
Aquest és el diagrama de totes les classes <nom>_q<num> on igual que en el mòdul anterior s'envien les respostes 
codificadades a una base de dades remota cridant a PHP amb el mètode POST a través del qual s'envia un objecte 
JSON (Java Script Object Notation) el qual té un format més senzill que XML. L'objecte JSON és ideal per a intercanviar 
informació entre diferents tecnologies per la seva capacitat de ser interpretat per qualsevol llenguatge de programació, 
en aquest cas entre PHP i JAVA. 
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Figura 4.7. Diagrama de funcionament del mòdul de qüestionaris. 
 
 
 
4.6. Cyberparks administrador 
Aquest mòdul únicament accessible per l'administrador de l'eina és un aplicatiu web on visualitzar les dades 
enmagatzemades a la base de dades remota MySQL. Consta d'un visor de mapes que carrega dues llibreries: 
OpenLayers 2 i GeoExt 2 ambdues permeten carregar les diferents capes d'informació georeferenciada.  
 
L'usuari pot accedir a les diferents funcions bàsiques de navegació: zoom, pan o desplaçament i també a la selecció de 
capes i accessos directes que fan zoom a una coordenada determinada per mostrar els dos espais d'implantació del 
projecte. 
 
El visor permet accedir a la càrrega de les diferents capes on per una banda s'hi desplega Google Maps com a mapa 
base i les capes d'incidències que retorna MySQL en temps real. 
 
També es carrega una capa d'elements GeoJSON que són georeferències als punts centre de les diferents zones on 
Cyberparks APP llença una classe questionari i que a Cyberparks Administrador permet carregar CanvasJS. Aquest 
framework javascript dibuixa el recompte de respostes i mostra d'una forma molt gràfica la demanda dels usuaris 
accedint a la base de dades on s'enmagatzemen via PHP. 
 
També s'ha implantat una funcionalitat que permet obrir una taula d'incidències i que mostra la data d'enviament, la 
descripcció i les coordenades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.8. Diagrama de funcionament de Cyberparks Administrador. 
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4.7. Casos d'ús 
 
4.7.1 Esquema general 
 
 

Figura 4.9. Casos d'us de 
Cyberparks APP. 

Figura 4.10. Casos d'us de 

Cyberparks Administrador. 
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4.7.2. Main (Inici)  
  

Cas d'ús 4.7.2.1. Obrir APP  

Descripció Obrir l'aplicació amb el terminal smartphone 

Precondició 

Software: SO Android 4.2 o superior, tenir instal·lada la APP, serveis 
d'ubicació i connexió de dades  actius. 
Hardware: acceleròmetre, brújola digital, GPS, connexió de dades i 
càmera. 

Seqüència normal 

1. Obrir menú d'aplicacions. 

2. Buscar icona Cyberparks. 

3. Clicar damunt. 

4. S'obre la APP. 

Alternatives 

4.2. SO Android < 4.2 o serveis de posició i connexió de dades inactius: 
misatge d'error. 

 

Comentaris 
Error no capturat: si els serveis d'ubicació no estan actius caldria avisar a 
l'usuari i demanar d'activar-los. 

 
 

no 

si 

Obrir menú  
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Cas d'ús 4.7.2.2. Accedir a RA 

Descripció Accés al mòdul de realitat augmentada. 

Precondició Càrrega de POIs. 

Seqüència normal 

1. Click damunt el botó de RA (Id: bt_launch). 

2. Càrrega de POIs i categories (XML). 

3. Visualització de vista de fletxes o de panells depenent de l'inclinació del 
terminal. 

 

Alternatives 
2.2. Càrrega errònia de POIs i/o categories. 

2.3. Retorn a Main (layout principal). 

Comentaris  

 
 

Click botó RA 
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Main 
activity 
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Cas d'ús 4.7.2.3. Accedir a Mapa 

Descripció Accés a Google Maps API v2. 

Precondició Càrrega de POIs. 

Seqüència normal 

1. Click damunt el botó de Map (Id: bt_map). 

2. Càrrega de POIs i categories (XML). 

3. Visualització de vista mapa centrada a la posició trobada del terminal. 

 

Alternatives 
2.2. Càrrega errònia de POIs i/o categories. 

2.3. Retorn a Main (layout principal). 

Comentaris  
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Cas d'ús 4.7.2.4. Accedir a Incidències 

Descripció Accés al mòdul d'incidències. 

Precondició Main_activity. 

Seqüència normal 

1. Click damunt el botó de Incidències. 

2. Càrrega del layout incid.xml. 

 

 

Alternatives 
2.2. Càrrega errònia. 

2.3. Retorn a Main (layout principal). 

Comentaris  

 
 

Click botó 

Incidències 
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Cas d'ús 4.7.2.5. Accedir a Questionaris 

Descripció 
Accés a una classe de qüestionari determinada per la posició del 
dispositiu. 

Precondició 
Estar dins d'una àrea de qüestionari establerta per una longitud i latitud 
màxima i mínima. 

Seqüència normal 

1. Click damunt el botó de Incidències. 

2. Càrrega del layout <nom>_q<num>.xml 

 

 

Alternatives 
2.2. Càrrega errònia. 

2.3. Retorn a Main (layout principal). 

Comentaris 

Permet l'accés a les diferents classes de qüestionaris amb el mètode 
whereIam de la classe Main. 
Només és visible quan el dispositiu entra en una de les àrees 
determinades. 

  

  
 

Click botó 
Qüestionari 
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Cas d'ús 4.7.2.6. Alerta vibració 

Descripció 
Quan el dispositiu entra en una àrea determinada aquest avisa l'usuari 
vibrant. 

Precondició 
Estar dins d'una àrea de qüestionari establerta per una longitud i latitud 
màxima i mínima. 

Seqüència normal 

1. La classe locationmanager captura la posició. 

2. whereIam llença el servei de vibració durant 500 milisegons. 

 

 

Alternatives 
2.2. Fora d'àrea de qüestionari. 

 

Comentaris  
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4.7.3. RA 
 

Cas d'ús 4.7.3.1. Canviar vista 

Descripció 
Canviar entre les diferents vistes que ofereix el mòdul de realitat 
augmentada. 

Precondició 
Càrrega correcta dels POIs i categories (XML). 
Estar dins del mòdul de RA. 

Seqüència normal 

1. Fer click al menú inferior esquerre de la pantalla. 

2. Seleccionar canvi de vista. 

 

 

Alternatives 
 

 

Comentaris 
Vistes accessibles depenent de l'inclinació del terminal: Fletxes – Radar, 
Panells i Llista. 

  
 
 
 

Desplegar menú 

Dispositiu 
Vertical? 

Seleccionar 
Llista / panells 

Seleccionar 
Llista / Radar / fletxes 

si 

no 
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4.7.4. Mapa 
 

Cas d'ús 4.7.4.1. Canviar capa 

Descripció Canviar entre les diferents capes base de l'API Google Maps v2. 

Precondició Mòdul de mapa carregat. 

Seqüència normal 

1. Click a l'icona superior per canviar mapa base. 

2. Resposta i càrrega de la nova capa. 

 

 

Alternatives 
 

 

Comentaris Capes: carrers, híbrid i foro aèria. 

  
 

Clicar  icona 

capes 

Caché 
disponible? 

Càrrega de la 
nova  
capa 

Petició al servei 
de 

Google maps 

si 

no 
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Cas d'ús 4.7.4.2. Centrar posició 

Descripció Centrar la posició del terminal a la pantalla. 

Precondició Mòdul de mapa carregat. 

Seqüència normal 

1. Click a l'icona superior per centrar posició. 

2. Resposta i desplaçamentdel mapa. 

 

 

Alternatives 
 

 

Comentaris  

 

  
 
 
 

Clic a  centrar 

Posició 
centrada? 

Centar posició del 
dipositiu a la 

pantalla 

si 

no 
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Cas d'ús 4.7.4.3. Canviar vista 

Descripció Canviar de la vista de mapa a llista de POIs propers o viceversa. 

Precondició Mòdul de mapa carregat. 

Seqüència normal 

1. Clicar opció del menú inferior esquerre. 

2. Càrrega de la llista dels 15 POIs més propers ordenats per distància. 

 

 

Alternatives 
2.1 Retorn a la vista de mapa. 

 

Comentaris  

 
 
 

Clicar 
desplegable 

Clicar nova vista 
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4.7.5. Info POI 
 
 

Cas d'ús 4.7.5. Info POI 

Descripció Accés a la informació de cada punt d'interès. 

Precondició Càrrega del mòdul de RA o de mapa.  

Seqüència normal 

1. Click sobre l'element gràfic de qualsevol vista que mostra un POI. 

2. Llançament de la classe CustomGeoPoiClickActivity. 

3. Càrrega del layout activity_custom_poi_click.xml. 

4. Amb les propietats:  
getTitle()  
getSubtitle  
getWeb() 
getNoSelectedIcon()  

es mostra informació relativa al POI seleccionat. 

Alternatives 
 

 

Comentaris Accés des de totes les vistes desenvolupades amb Vision.sdk. 

 
 
 

Clicar element 

Llançament 
activity 
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4.7.6. Incidència 
 

Cas d'ús 4.7.6.1. Capturar imatge 

Descripció Captura d'imatge per al seu enviament posterior d'una incidència. 

Precondició 
Càrrega del mòdul d'incidències. Aplicació per a captura d'imatges 
accessible. 

Seqüència normal 

1. Clicar icona càmera. 

2. Llançament de l'intent  MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE amb la 
funció dispatchTakePictureIntent(); 

3. Obrir aplicació de càmera predeterminada per al dispositiu. 

4. Capturar imatge. 

5. Guardar imatge a la memòria interna: createImageFile(); dins del 
directori way_pics. 

6. Redimensionar i insertar imatge dins del imageview. 

Alternatives 
3.2. Error extern a Cyberparks: retorn al layout d'incidències. 

 

Comentaris  

  
  

Càmera 
operativa? 

Clicar icona 
càmera 

Retorn a 
Incidències 

Capturar imatge 

Insertar imatge 
(ImageView) 
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Cas d'ús 4.7.6.2. Introduïr text 

Descripció Introducció de la descripció de la incidència. 

Precondició Càrrega del mòdul d'incidències. Teclat per al SO configurat. 

Seqüència normal 
1. Clicar sobre el quadre de text per posicionar el cursor. 

2. Escriure. 

Alternatives 
 

 

Comentaris  

 
  

Clicar EditText 

Teclat 

configurat? 

Desplegament 
de teclat 

Altres modes  
d'escriptura 
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Cas d'ús 4.7.6.3. Enviar 

Descripció Enviament de l'incidència. 

Precondició Càrrega del mòdul d'incidències. 

Seqüència normal 

1. Clic damunt del botó "send". 

2. Captura de latitud i longitud (LOCATION SERVICE). 

3. Introduïr en una llista (vector)  els paràmetres  de latitud, longitud, 
descripció i url de la imatge (on quedara enmagatzemada al servidor). 

4. Crear objecte JSON (amb paràmetres: llista, url servidor i protocol). 

5. Enviar l'objecte com httppost cridant a PHP que estarà a la banda 
servidor i permet el següent punt del flux. 

6. Insertar registre a la BD (MySQL). 

7. Convertir imatge en un vector de bytes. 

8. Enviar-la a través de httppost cridant a PHP a la banda servidor. 

9. Enmagatzemar imatge. 

Alternatives 
5.2. Capturar l'excepció. Retorn a Main. 

8.2. Capturar l'excepció. Retorn a Main. 

Comentaris Es permet enviar incidències sense imatge i/o text. 

 
  
 

Clicar SEND 

Resposta del sevidor 

(Php + MySQL) 

Creació JSON 

Captura de lat-lon 

Enviament 

error 

Convertir Bitmap a  

ByteArray 

Enviament 

Resposta del servidor? 

(Php) Error 

no 

Si 

no 

si 
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Cas d'ús 4.7.6.4. Retornar a l'inici (main) 

Descripció Clicar per retornar a Main. 

Precondició Càrrega de la classe Incidence_send. 

Seqüència normal 

1. Clicar botó de retorn. 

2. Finalitzar activity (Incidence_send). 

 

 

Alternatives 
 

 

Comentaris  

 
 
 

Finalitzar 
activity 

Clicar retorn 



  

Pàg. 35 de 110 

 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA UAB 
MTIG16 - Projecte final  CyberParks 

4.7.7. Qüestionari 
 
 

Cas d'ús 4.7.7.1. Selecció de resposta 

Descripció Acció de clicar les respostes desitjades en radio buttons. 

Precondició Activitat d'alguna classe de qüestionari activa i funcionant. 

Seqüència normal 1. Escollir resposta única amb un clic. 

Alternatives 2. Canviar opció desitjada. 

Comentaris Cada pregunta només espera una única resposta. 

  
 

Canvi de  
Resposta? 

no 

si 

Seleccionar 
Resposta 
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Cas d'ús 4.7.7.2. Enviar 

Descripció Enviament de les respostes als qüestionaris. 

Precondició Activitat d'alguna classe de qüestionari activa i funcionant. 

Seqüència normal 

1. Crear llista amb les respostes codificades. 

2. Crear objecte JSON amb paràmetres: url servidor, llista i mètode. 

3. Enviar. 

 

Alternatives 
3.2. Captura de JSON Exception. Retorn a Main. 

 

Comentaris  

  

  
 

Resposta 

servidor? 

no 

si 

Crear objecte 

JSON 

Enviament  

Insert a BD  

JSON 

Exception 
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Cas d'ús 4.7.7.3. Retornar a l'inici (main) 

Descripció Clicar per retornar a Main. 

Precondició Activitat d'alguna classe de qüestionari activa i funcionant. 

Seqüència normal 

1. Clicar botó de retorn. 

2. Finalitzar activity (Incidence_send). 

 

 

Alternatives 
 

 

Comentaris  

 
 
 

Finalitzar 
activity 

Clicar retorn 
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4.7.8. Cyberparks Administrador 
  
 

Cas d'ús 4.7.8.1. Obrir aplicatiu 

Descripció 
Carregar l'aplicació web que permet consultar la informació que envien els 
usuaris de l'APP. 

Precondició 

Connexió a la xarxa i navegador web entre: 
Explorer 10 
Mozilla 30  
Safari 8.0 
Chrome 39.0  
o posteriors. 

Seqüència normal 

1. Realitzar petició al servidor. 

2. Carregar frameworks OpenLayers, GeoExt i ExtJS. 

3. Generar capa d'incidències (GeoJSON) a través de PHP atacant a MySQL. 

4.  Carregar mapa base: carrers de Google Maps. 

5. Obrir finestra informativa de Cyberparks Administrador. 

Comentaris Primer pas d'accés a Cyberparks Administrador. 

  
 

Resposta 

servidor? 

no 

si 

Petició de 
pàgina 

Càrrega capes  

Càrrega 

frameworks 
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Cas d'ús 4.7.8.2. Zoom in/out 

Descripció Canvi d'escala amb les eines de la barra superior o amb scroll del ratolí. 

Precondició Aplicació carregada correctament.  

Seqüència normal 

1. Seleccionar eina de zoom. 

2. Clicar sobre el mapa. 

3. Zoom centrant el mapa en el punt seleccionat. 

Alternatives 1.2. Posicionar el cursor sobre el mapa i fer scroll amb el ratolí. 

 

Zoom Maxim/ 

minim? 

no 

Seleccionar 
eina 

Clic sobre el mapa 

Canvi d'escala 

si 
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Cas d'ús 4.7.8.3. Pan 

Descripció Desplaçar-se sobre la cartografia. 

Precondició Aplicació  carregada correctament.  

Seqüència normal 
1. Seleccionar l'eina de la barra superior. 

2. Fer clic sobre el mapa i arrossegar la vista per desplaçar-se. 

Comentaris  

 

Resposta 

Servidor? 

no 

Seleccionar 
eina 

Clic sobre el mapa 

Arrossegar vista 

si 



  

Pàg. 41 de 110 

 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA UAB 
MTIG16 - Projecte final  CyberParks 

 
 

Cas d'ús 4.7.8.4. Selecció capes 

Descripció Selecció de les capes que es volen visualitzar. 

Precondició Aplicació carregada correctament. 

Seqüència normal 

1. Seleccionar la capa sobre la qual es vol canviar la seva visualització. 

2. Seleccionar segons necessitat de l'usuari. 

 

 

Alternatives 

1.1. En cas que la llegenda no es mostri cal primer desplegar-la. Per 
defecte quan es carrega l'aplicatiu per primer cop es mostra desplegada. 

 

Comentaris  

  

Visible? 
no 

Seleccionar 

capa 

si 

No visible 

Resposta 

servidor? 

 visible 

si 

no 
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Cas d'ús 4.7.8.5. Accés directe 

Descripció Accessos directes a les zones on es recull informació estadística. 

Precondició Aplicació carregada correctament. 

Seqüència normal 

1. Clicar el botó desitjat. 

2. Anar a zoom i coordenades corresponents a la selecció. 

3. Recarregar base cartogràfica, capes de qüestionaris i incidències. 

Comentaris 
Permet anar a una zona desitjada automàticament estalviant temps i 
esforços en centrar el mapa en una posició i zoom concrets. 

  
 

Resposta 

servidor? 

no 

Clicar link 

si 

Redibuixar 
mapa 
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Cas d'ús 4.7.8.6. Obrir taula d'incidències 

Descripció 
Visualitzar les incidències en una finestra que mostra una taula amb 
l'identificador de la incidència, la data, descripció i url de la imatge 
associada. 

Precondició Aplicació carregada correctament. 

Seqüència normal 

1. Clicar el botó per demanar taula d'incidències. 

2. Crida de PHP per demanar a la base de dades MySQL les incidències 
introduïdes. 

3. Retorn i construcció de la pàgina. 

 

Alternatives 
2.2. No resposta. 

 

Comentaris  

 

Resposta 
servidor? 

no 

Clicar boto 

si 

Obrir finestra 
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Cas d'ús 4.7.8.7. Mostrar incidència (pop-up) 

Descripció 
Obrir la informació de les incidències que es representen sobre el mapa 
amb una mateixa icona. 

Precondició Aplicació carregada correctament. 

Seqüència normal 

1. Clicar sobre una incidència. 

2. S'obre un pop-up. 

3. Mostra les propietats del punt: descripció i/o imatge. 

Comentaris  

 
 
  

Resposta 
servidor? 

Clicar 
incidència 

si 

Carrega de  

propietats 

no 



  

Pàg. 45 de 110 

 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA UAB 
MTIG16 - Projecte final  CyberParks 

 

Cas d'ús 4.7.8.8. Mostrar enquesta (pop-up) 

Descripció 
Obrir informació en un punt d'enquesta sobre el mapa per vure les 
estadístiques de les dades que generen els usuaris. 

Precondició Aplicació carregada correctament. Existència de dades. 

Seqüència normal 

1. Clicar un punt d'enquesta. 

2. Crida a PHP per extreure les dades d'aquell punt des de la BD MySQL. 

3. Generació dels gràfics amb CanvasJS. 

Comentaris 
Els pop-up’s contenen un <iframe> que mostren una página html amb 
scripts de php i javascript. 

  
  

  

  
  

Resposta 
servidor? 

Clicar punt 

d'enquesta 

si 

Dibuix de 
gràfic/s 

(CanvasJS) 

no 
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5. Desenvolupament 
 
5.1. Solució tecnològica 
 
Cyberparks s'ha desenvolupat com una aplicació nativa per la seva alta potencialitat d'accés a tots els recursos que 
ofereix un terminal mòbil en aquest cas al GPS, wifi, acceleròmetre, càmera, etc. Les aplicacions natives estan 
programades en el llenguatge de programació del sistema operatiu del terminal: Objective-C pel cas de iOS, Java per 
Android, C# per a Windows Phone són alguns dels més importants. 
 
El fet de necessitar una programació específica per cada plataforma fa que el cost de desenvolupament sigui més 
elevat encara que per a APP's com la que aquí es presenta sigui necessari. És per això que aquesta eina s'ha 
desenvolupat per Android, sent aquest el SO més utilitzat actualment davant de iOS, amb l'objectiu d'arribar a un 
públic més extens. A la següent taula veiem les principals companyies fabricants de sistemes operatius amb les unitats 
venudes i la seva quota de mercat pel darrer quadrimestre de l'any 2013 on es veu el pes predominant d'Android sobre 
la resta de sistemes operatius per smartphones. 
 
 

Sistema operatiu Empresa 
Llenguatge de 
programació 

Unitats en milers (any 
2013) 

Quota de mercat (% 

 

GOOGLE JAVA 156,186.0 74.4 

 

APPLE Objective-C 38,331.8 18.2 

 
Microsoft C# 5,989.2 2.9 

 
RIM JAVA 6,218.6 3.0 

 

Symbian Foundation C++ 1,349.4 0.6 

 
Figura 5.1. Taula dels principals llenguatges de programació amb l'empresa constructora. 

També a les darreres columnes les unitats pel primer quadrimestre del darrer any 2013 i la quota de mercat per cada companyia 
segons Gartner Inc. (Maig - 2013) 

 
Les APP natives no necessiten de connexió de dades (Internet) a diferència de les aplicacions web amb solucions 
tecnològiques com HTML5. S'instal·len al dispositiu encara que per alguns mòduls pot ser que la connexió de dades 
sigui necessària com és el cas en els mòduls d'incidències per a poder enviar dades al servidor web o en el mòdul de 
qüestionaris per a poder enviar les respostes dels usuaris. 
 
5.1.1. Entorn de desenvolupament: Eclipse 
Eclipse és un entorn de desenvolupament integrat o IDE compost per un conjunt d'eines de codi obert i 
multiplataforma per a desenvolupar aplicacions de client enriquit (RCP). És actualment la plataforma de 
desenvolupament oficial d’Android juntament amb el plugin ADT (Android Development Tools). Per al seu correcte 
funcionament cal instal·lar prèviament el JRE (Java Runtime Environment) a la màquina on desitgem usar Eclipse. 
L'entorn permet veure la jerarquia de classes i fitxers d'una forma visual i entenedora per facilitar la programació, la 
qual disposa de lectura intel·ligent i proposa solucions als errors. Permet depurar el codi veient en cada pas quins 
valors prenen les variables per conèixer exactament que passa en cada línia de codi. 
L'entorn presenta diferents perspectives o formes de mostrar-nos el projecte quan programem on veiem diferents 
finestres i editors agrupats per ajudar-nos en el procés de construcció de software. Java i Debug són les principals 
perspectives utilitzades en el desenvolupament de Cyberparks APP per a la construcció de classes i per a la depuració 
de codi. L'entorn compila els projectes i els prepara per a la seva distribució que en el cas d'Android queda 
emmagatzemat al directori BIN en format .APK. La versió utilitzada és Eclipse Juno 4.2 llançada el 27 de juny de 2012. 
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Figura 5.2. Finestra de propietats del projecte Cyberparks APP en el IDE Eclipse Juno. L'eina està programada amb la target 17 

corresponent amb el SO Android 4.2 i es compta que funcioni correctament en les versions posteriors (principi de 
retrocompatibilitat). 

 
5.2. Realitat augmentada 
La realitat augmentada (RA) és la visió a través d'un dispositiu tecnològic de la combinació d'elements virtuals sobre 
els físics a través, en el cas de Cyberparks, de la càmera d'un dispositiu smartphone. Complementa la percepció i la 
comprensió del món real i permet a l'usuari estar en un entorn real augmentat amb informació addicional generada 
per l'aplicació instal·lada en el terminal. 
 
L'any 1962 Morton Heilig, un director de fotografia, crea un simulador de moto anomenat Sensorama amb imatges, so, 
vibració i olfacte posant la primera pedra en aquest tipus de tecnologia. Encara que molt primari en comparació a la 
RA actual no va ser fins el 1985 quan amb el naixement de Hurto. Myron Krueger crea Videoplace que permet als 
usuaris interactuar amb objectes virtuals per primera vegada. Tot i aquestes primeres fites tecnològiques, fa poc més 
d'una dècada que aquesta solució tecnològica s'ha desenvolupat tal i com l'entenem avui, segurament gràcies a 
l'arribada dels smartphones. AR Wikitude, una de les empreses més importants en aquest tipus de tecnologia, va sortir 
a la venta l'any 2008 amb el smartphone Android G1 juntament amb Google Project Glass 1 que l'any 2012 presentà el 
primer prototip del que avui són les Google Glasses amb la seva APP per a telèfons smart i tablets. 
 
Els sistemes de RA necessiten d'un GPS amb alta precisió per ubicar l'usuari en l'espai i oferir la informació contextual 
en funció de la posició del terminal. També utilitzen una o més de les següents tecnologies: càmeres digitals, sensors 
òptics, acceleròmetres, giroscopis, brúixola, etc. Requereixen una unitat de CPU potent i amb gran quantitat de 
memòria RAM per processar imatge. La combinació de tots aquests elements es dona en els smartphones més 
moderns, situació que els converteixen en l'entorn ideal per a desenvolupar aquesta solució tecnològica. 
 
Cyberparks APP està dotada de realitat augmentada de posicionament que mostra punts d'interès al voltant de la 
posició del terminal i que mitjançant diferents sensors del terminal dona a conèixer: 

 La posició exacta del terminal a través del GPS. 

 La direcció de visió a través de la brúixola digital. 
 Les imatges que s'estan observant a través de la càmera. 

 L'angle de visió a través de l'acceleròmetre. 
 
La llibreria utilitzada per al seu desenvolupament és VISION SDK en una versió sense cost de llicències amb totes les 
funcionalitats i vistes de l'eina, encara que no es permet la seva distribució fora de l'àmbit acadèmic que en aquest cas, 
no escau. 
 
5.3. Estructura d'una aplicació Android 
Totes les aplicacions per Android tenen la mateixa estructura bàsica que es composa del codi font en si mateix, arxius 
de recursos i vistes, llibreries de codi i l'android manifest. 
 

El directori SRC: presenta tota la lògica de la APP, totes les classes programades en JAVA. Dins d'aquest 
directori pots definir paquets on es troben dividides les capes que formes les regles de l'eina. 
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Android Library: on es troben les llibreries del kit de desenvolupament per Android (Android SDK) que 
depenent de la versió escollida serà una o altre. Cyberparks està desenvolupada per a Android 4.2 (Jelly Bean) 
o posterior. 

 
Versió Nom en codi Data de distribució API level Quota (NOV.2014) 

5.0 Lollipop 3 de novembre de 2014 21 0% 
4.4 Kit Kat 31 de octubre de 2013 19 33,9% 
4.3 Jelly Bean 24 de juliol de 2013 18 7% 
4.2 Jelly Bean 13 de novembre de 2012 17 20,4% 

 
Figura 5.3. Taula de versions Android 4.0 - Android 5.0. Cyberparks està programat per a versions 4.2 (Jelly Bean) o posteriors. 

 

     
Directori RES: on estan tots els recursos que s'usen a l'aplicació: imatges, arxius d'idiomes, estils, dades com 
POIs, etc. 

 RES/drawable: conté els recursos gràfics el qual es subdivideix en diferents carpetes per a diferents 
resolucions de pantalla dels dispositius. 

 RES/layout: conté les interfases visuals associades a cada activitat (pantalles de l'APP). 
 RES/values: conté les cadenes de text y els estils que usen els diferents layouts. 

 RES/raw: són tots aquells fitxers de audio, video o de text que necessitin localització com és el cas de 
Cyberparks o que necessitin ser referenciats mitjançant identificadors de recursos. La particularitat 
d'aquests fitxers és que no es compilen i es mouen al paquet de l'aplicació tal i com són, tot i això a 
cadascun se li assigna un identificador en la classe R.java. 

 
Directori BIN: on es troben tots els arxius generats per la pròpia APP automàticament. Android usa la màquina 
virtual dalvik que primer tradueix a fitxers .class de JAVA i posteriorment a .dex propis d'Android. També hi 
trobem el .apk que és l'executable per a l'aplicació (equivalent als .exe de Windows). 
 
Directori GEN: en aquesta carpeta esta R.class que conté tots els identificadors dels recursos usats en el 
projecte. Si l'obrim podem veure el valor que té cada identificador de l'aplicació. 
 
Directori assests: s'hi troben els arxius auxiliars de la aplicació que a diferència dels que es troben als recursos 
(RES) no generen un identificador dins del arxiu R.class. 
 
Directori LIB: aquí hi han les llibreries externes que necessitem. 
 

Android Manifest: arxiu bàsic de configuració de totes les funcions de l'APP en un arxiu XML. 

Figura 5.4. Estructura de Cyberparks APP dins de l'entorn Eclipse. 

  
L'usuari interacciona amb les diferents pantalles o activities que són objectes que s'estenen de la classe Activity on 
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cadascuna té els seus propis components que a la vegada s'estenen de la classe View com els quadres de text o els 
botons. També hi trobem la classe ViewGroup que permeten l'agrupació de components. Aquestes pantalles o layouts 
que permeten distribuir els components s'emmagatzemen en fitxers XML independents del codi. 
 
Les APP són empaquetades en format .APK per a la seva distribució i instal·lació en els terminals Android. Aquest 
format és una variant del format .JAR (Java) comprimits en una extensió per aquests sistemes. Les APP es distribueixen 
a través de Google Play que és la tenda online per a distribuir aplicacions Android, per aconseguir-ho l'empresa Google 
demana a tots els desenvolupadors que es registrin i realitzin un pagament inicial. Cyberparks no s'ha penjat al Google 
Play ja que està emmarcada dins de l'àmbit acadèmic i la llibreria utilitzada per al seu desenvolupament de 
funcionalitats de RA és una versió gratuïta que no permet la seva distribució comercial. Per a fer-ho caldria pagar la 
llicència tot i que s'ha descartat per aquest cas. 
 
5.3.1. Android SDK 
La llibreria de desenvolupament Android SDK es un conjunt d'eines de desenvolupament de software que permet al 
programador crear APP's per al SO Android. Inclou eines de detecció d'errors, depuració, un emulador de terminal 
smart Android QEMU

2
, exemples de codi i documentació. La plataforma de desenvolupament integral (IDE) suportada 

és oficialment Eclipse juntament amb el complement ADT (Android Development Tools plugin) que és la que s'ha usat 
en el desenvolupament de Cyberparks APP. Android SDK és suportat per les plataformes Linux, Mac OS X 10.5.8 o 
posterior i Windows XP o posterior i permet depurar els projectes amb el JDK i Apache Ant en terminals connectats a 
l'ordinador on programem. 

 
Figura 5.5. El SDK Manager permet descarregar components, eines i plataformes de desenvolupament per actualitzar l'entorn quan 

el programador ho necessiti. 

                                                   
2
QEMU es un simulador de procesos que converteix codi binari de l'arquitectura font en codi comprensible per l'arquitectura en 

aquest cas del SO Android. Té capacitats de virtualització en sistemes operatius Linux o Windows sota llicència GNU. 
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5.4. Estructura Cyberparks APP 
L'eina està composta per diferents mòduls: 
 
5.4.1. Pantalla inicial: main activity 
És la classe inicial  que es llença quan s'arranca l'aplicació. Des d'aquest layout es pot accedir als diferents mòduls de 
Cyberparks en funció de les necessitats de l'usuari excepte al qüestionaris que s'obren automàticament quan aquest 
està dins de les àrees establertes on s'ha de llançar l'activity de cada qüestionari corresponent. En aquesta pantalla hi 
trobem el logo de l'APP, un slider d'imatges que informen sobre les funcionalitats de Cyberparks i tres botons diferents 
per entrar al mòdul de RA, al mapa o per enviar una incidència. Cada botó llança una activitat mitjançant un intent de 
la següent manera: 
 
Intent intent = new Intent(this, nom_de_la_classe.class); 

startActivity(intent); 

 
Aquesta pantalla inicial es carrega també amb la classe LocationManager, LocationListener, Criteria i Location que 
permeten aconseguir la latitud i la longitud usant les llibreries d'Android que criden el GPS i els altres sistemes de 
posicionament i amb la classe Criteria seleccionen el millor proveïdor de posicionament en cada moment. Això permet 
comprovar cada segon la posició del terminal per aconseguir fer visible el botó de qüestionari quan l'usuari entra en 
una zona determinada. Ho aconseguim de la següent manera: 
 
locationManager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 
Criteria criteria = new Criteria(); 
String provider = locationManager.getBestProvider(criteria, false); 
Location location = locationManager.getLastKnownLocation(provider); 

 
whereIam(location); 
       
LocationListener locListener = new LocationListener() { 
      
 public void onLocationChanged(Location location) { 
  whereIam(location);  
 } 

 @Override 
 public void onProviderDisabled(String provider) { 
 } 
 @Override 
 public void onProviderEnabled(String provider) { 
 } 
 @Override 

 public void onStatusChanged(String provider,int status, Bundle extras) { 
 } 
};  
try{ 
 locationManager.requestLocationUpdates(locationManager.GPS_PROVIDER, 1000, 10f, locListener); 
} catch (java.lang.SecurityException exception2){ 
try{ 
 locationManager.requestLocationUpdates(locationManager.NETWORK_PROVIDER, 1000, 10f, locListener); 

} catch (java.lang.SecurityException exception){ 
} 

 
La funció whereIam() recull la posició de l'usuari i comprova si es troba dins d'un espai de qüestionari el qual presenta 
una longitud i latitud mínimes i màximes. En altres paraules: cada segon comprova si la latitud i la longitud estan entre 
una sèrie de valors i en cas afirmatiu fan que el botó de qüestionari sigui visible donant accés a cada classe de 
qüestionari corresponent. 
 
private void whereIam(Location location){ 
 if (location != null){ 
  lon = location.getLongitude(); 
  lat = location.getLatitude(); 
 } else { 
  location = locationManager.getLastKnownLocation(LocationManager.NETWORK_PROVIDER); 
  lon = location.getLongitude(); 
  lat = location.getLatitude(); 
 } 

 if (lat>valor_LAT_mínima & lat< valor_LAT_màxima & lon>valor_LON_mínima & lon<valor_LON_màxima){ 
  Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
  vibrator.vibrate(500); // EL TERMINAL VIBRA PER AVISAR L'USUARI 
  bt_quest.setVisibility(View.VISIBLE);// EL BOTÓ ES FA VISIBLE 
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  Context contexto = getApplicationContext(); 

  CharSequence texto = "You're in a questionnaire area, click -Comment- for answer"; // AVÍS 
  int duracion = Toast.LENGTH_LONG; 
  Toast.makeText(contexto, texto, duracion).show(); 
 } 
 else if //...  tota la resta d'espais de qüestionari quedarien definits en la iteració  
} 

 
D'aquesta manera es recull la posició de l'usuari i es comprova si està dins o no d'una àrea de qüestionari i en cas 
afirmatiu es canvia la visibilitat del botó de qüestionari a visible i es llança una toast (missatge breu per pantalla) de 
que el terminal està dins d'una àrea concreta. En la funció onClick() es comprova de nou la posició de l'usuari (valors de 
latitud i longitud) per llançar el intent corresponent a la classe corresponent a la ubicació del terminal.  
 
A l'Annex 9.3. Main Activity es pot consultar el codi complet i comentat pas a pas. 
 
5.4.2. Vision SDK: realitat augmentada i mapa 
Aquesta vista s'aconsegueix a mitjançant la llibreria VISION SDK que proporciona les funcionalitats i comportaments de 
les vistes de realitat augmentada, mapa, llista, radar i POI. El component VisionARManager és l'encarregat de gestionar 
les vistes que es mostraran i del  contingut i funcionament dels menús on es poden definir les vistes desitjades. 
Cyberparks utilitza la classe MyARManager per aconseguir les vistes de realitat augmentada i mapa. Per al mòdul de 
realitat augmentada s'han utilitzat les vistes de panells, fletxes, radar i llista: 
 
int[] vertical = { FLOATING_PANEL, FLOATING_PANEL, POI_LIST }; 
int[] horizontal = { FLOATING_ARROW, RADAR, POI_LIST }; 
verticalViews = vertical; 
horizontalViews = horizontal; 

viewsNum = 3; 

 
Des de totes es pot accedir a la vista d'informació de cada punt d'interès que podem controlar amb la classe  
CustomGeoPoiClickActivity. 
 
Els elements visuals de major interès són els encarregats de mostrar la informació dels POIs pròxims a la ubicació i que 
que poden ser personalitzats sobre la classe VisionGeoPoi. Aquests elements són els panells, les fletxes, el panell 
informatiu del radar, les cel·les de les llistes de POIs pròxims i el missatge desplegable en la vista de mapa. A la part 
inferior esquerre Cyberparks mostra el menú en forma de botó desplegable que mostra les vistes declarades  a la 
classe MyARManager. També es controla el missatge que apareix en totes les vistes a la part superior controlat per 
updateMessage de la classe VisionARManager que dona informació del nombre de POIs pròxims i de l'error en la 
posició. 
 
En el mòdul de realitat augmentada les vistes a les quals s'accedeix són les següents depenent de la posició del 
terminal per fer més amigable l'ús de l'eina: 
 

 Vertical: 
o Panells: realitzat en el mètode getPanelTextureLayout de la classe VisionGeoPoi que crea un layout 

que es renderitza amb el core de VISION SDK i es mostra a la vista Panells de RA. 
El codi complert a l'Annex 9.4. Personalització dels panells amb informació del POIs.  

 

 Horitzontal: 
o Fletxes: es realitza en el mètode getArrowTextureLayout de la classe VisionGeoPoi. Es crea una 

textura de fletxa que inclou el títol del POI, el logotip de Cyberparks i la distància al punt d'interès 
corresponent de cada fletxa. 
El codi complert a l'Annex 9.6. Personalització de les fletxes amb informació del POIs.  

 
o Radar: encarregat de mostrar la informació dels punts d'interès dins del radar de POIs pròxims a 

través del mètode drawInfoPanel, classe heretada de VisionGeoPoi. La imatge de fons, al igual que en 
totes les vistes anteriorment descrites, es recupera amb el mètode getInfoPanelBackground. El codi 
complert a l'Annex 9.7. Personalització del radar amb informació del POIs. 

 

 Ambdós: 
o Llista de POIs: el contingut i disseny de cada cel·la de la llista de POIs es determina en la 

implementació del mètode drawListItem, classe herència de VisionGeoPoi. 
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El codi complert a l'Annex 9.5. Personalització del llistat amb informació del POIs. 
 

 Informació del POI seleccionat: a través de la classe CustomGeoPoiClickActivity accedim a la informació del punt 
d'interès llançant un intent que obre el activity_custom_poi_click.xml layout que mostra la icona de la categoria 
del POI, el títol, la descripció i la URL associada. El codi complert a l'Annex 9.8. Personalització de la finestra amb 
informació d'un POI. 

 
La vista de mapa dibuixa sobre aquest els 15 punts d'interès més pròxims visibles en totes les vistes de RA i localitzats 
amb les seves coordenades geogràfiques WGS89 (latitud, longitud). A diferència del mòdul de RA aquest presenta les 
mateixes vistes per a totes les posicions del terminal: mapa i llista: 
 
int[] vertical = { MAP, POI_LIST }; 
int[] horizontal = {  MAP, POI_LIST }; 
verticalViews = vertical; 
horizontalViews = horizontal; 
viewsNum = 2; 

 
Aquesta vista permet a l'usuari clicar sobre cada POI obrint-se un pop-up amb el mètode drawMapPopUp de la classe 
VisionGeoPoi amb informació associada al punt. Un segon clic sobre el pop-up crida la classe 
CustomGeoPoiClickActivity que dona informació del POI seleccionat igual que en el mòdul de realitat augmentada. 
Codi complert a l'Annex 9.8. Personalització de la finestra amb informació d'un POI. 
 
També podem accedir a la llista dels 15 punts d'interès més pròxims amb el menú situat a la part inferior esquerre de 
la pantalla amb la implementació del mètode drawListItem, classe herència de VisionGeoPoi. El codi complert a l'Annex 
9.5. Personalització del llistat amb informació del POIs. 
 
El fons cartogràfic utilitzat per Cyberparks és Google Maps API v2 amb la llibreria google-play-services_lib on l'usuari 
pot escollir entre: carrerer, foto aèria o mapa híbrid amb un dels botons de la part superior de la pantalla; el segon 
botó recupera i centra la posició del terminal a la pantalla. 
 
5.4.3. Incidències 
Aquest mòdul permet l'enviament de dades sobre una incidència a una base de dades remota en aquest cas, en un 
servidor web on hi ha una base de dades MySQL i uns fitxers PHP que reben i emmagatzemen la informació que envien 
els usuaris. 
 
Incidence_send és la classe incidències la qual estén la classe Activity i que en primer lloc captura la posició del 
terminal amb el servei de localització amb un locationManager per tal de poder enviar les incidències com a tasques 
asincròniques amb la classe AsyncTask on el mètode doInBackground realitza la tasca d'enviament que es presenta a 
continuació. 
En primer lloc les incidències s'envien georeferenciades amb dos camps: longitud i latitud. 
 
locationManager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 
        Criteria criteria = new Criteria(); 
        String provider = locationManager.getBestProvider(criteria, false); 
        Location location = locationManager.getLastKnownLocation(provider); 
         

        if (location != null){ 
          lon = location.getLongitude(); 
          lat = location.getLatitude(); 
        } else { 
          location = locationManager.getLastKnownLocation(LocationManager.NETWORK_PROVIDER); 
           lon = location.getLongitude(); 
           lat = location.getLatitude(); 
        } 

 

 
 
Posteriorment crea un vector amb la descripció introduïda per l'usuari, els camps de posició i la URL de la imatge que 
l'usuari ha capturat i aquest s'envia creant un objecte JSON i enviant-ho com informació tipus POST amb HttpPost. 
 
List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>(); 
params.add(new BasicNameValuePair("description",description.getText().toString())); 
params.add(new BasicNameValuePair("lon", Double.toString(lon))); 
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params.add(new BasicNameValuePair("lat", Double.toString(lat))); 

params.add(new BasicNameValuePair("photo", "images/" + imageFileName + ".jpg")); 
 
JSONObject json = jsonParser.makeHttpRequest(url_php,"POST", params); 

 
Aquest mètode s'encapsula en un bloc try- catch on també s'envia la foto capturada per l'usuari. Aquesta foto s'envia 
amb el mètode sendPhoto() el qual també és un mètode asincrònic que converteix un bitmap en un vector de bytes i 
amb la classe MultipartEntity envia la imatge en format JPG, amb HttpPost enviem la informació tipus POST. 
 
private class UploadTask extends AsyncTask<Bitmap, Void, Void> { 
 protected Void doInBackground(Bitmap... bitmaps) { 
  if (bitmaps[0] == null) 
   return null; 
   setProgress(0); 
    
   Bitmap bitmap = bitmaps[0]; 
   ByteArrayOutputStream stream = new ByteArrayOutputStream(); 

   bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 100, stream); 
   InputStream in = new ByteArrayInputStream(stream.toByteArray()); 
   DefaultHttpClient httpclient = new DefaultHttpClient(); 
   try { 
    HttpPost httppost = new        
    HttpPost("http://158.109.128.158:8008/pau/savetofile.php"); 
   //el php permet guardar la imatge al servidor web (5.5. Cyberparks administrador) 
    MultipartEntity reqEntity = new MultipartEntity(); 

    reqEntity.addPart("myFile",imageFileName + ".jpg", in); 
    httppost.setEntity(reqEntity); 
 
    Log.i(TAG, "request " + httppost.getRequestLine()); 
    HttpResponse response = null; 
    try { 
     response = httpclient.execute(httppost); 
    } catch (ClientProtocolException e) { 

     e.printStackTrace(); 
    } catch (IOException e) { 
     e.printStackTrace(); 
    } 
    try { 
     if (response != null) 
      Log.i(TAG, "response " +response.getStatusLine().toString()); 
    } finally {} 

   } finally {} 
 
   if (in != null) { 
    try { 
     in.close(); 
    } catch (IOException e) { 
     e.printStackTrace(); 
    } 

   } 
 
   if (stream != null) { 
    try { 
     stream.close(); 
    } catch (IOException e) { 
     e.printStackTrace(); 

    } 
   } 
   return null; 
  } 
   
  @Override 
  protected void onProgressUpdate(Void... values) { 
   super.onProgressUpdate(values); 

  } 
   
  @Override 
  protected void onPostExecute(Void result) { 
   super.onPostExecute(result); 
  } 
 } 

 

http://158.109.128.158:8008/pau/savetofile.php
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D'aquesta manera enviem la imatge al servidor i les dades de localització, descripció i la imatge corresponent a la 
incidència concreta per a la seva consulta posterior amb Cyberparks administrador. Els fitxers PHP del servidor 
savetofile.php i insertinc.php s'encarreguen de guardar la imatge al directori “/images” i d’inserir a la taula Incidents de 
la base de dades MySQL la incidència respectivament. Per una consulta més àmplia del funcionament consultar 
l'apartat 4.6. Cyberparks administrador  d'aquesta memòria. 
La imatge la capturem activant la càmera del dispositiu amb el programa predeterminat de captura d'imatges que es 
tingui configurat al SO Android. Amb la acció per capturar imatge fem la foto i la guardem al directori way_pics com a 
jpg. 
 
private void dispatchTakePictureIntent() { 
 Intent takePictureIntent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE); 
 if (takePictureIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) { 
  File photoFile = null; 
  try { 
     photoFile = createImageFile(); 
  //createImageFile() és el mètode per crear un fitxer tipus jpg dins del directori “/way_pics”  

  } catch (IOException ex) { 
  } 
         if (photoFile != null) { 
     takePictureIntent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, 
     Uri.fromFile(photoFile)); 
     startActivityForResult(takePictureIntent, REQUEST_TAKE_PHOTO); 
  } 
 } 

} 
 

Intermedi entre la captura de la imatge i el seu enviament col·loquem la imatge capturada en un ImatgeView per a fer 
més amigable la plataforma. El mètode setPic() és l'encarregat d'agafar les dimensions del ImatgeView i del bitmap 
creat i escalar-los. Tot el codi de la classe incidence_send.java a l'Annex 9.9. Incidence_send: enviament de dades. 
 
 
5.4.4. Qüestionaris 
Cyberparks té una classe java per a cada àrea de qüestionari on per cadascuna d'elles hi ha un layout associat amb 
diferents preguntes tipus radiobutton on l'usuari només ha de seleccionar les que desitja. Des de la pantalla inicial 
(main_activity) s'accedeix aquestes classes quan l'usuari es posiciona dins des espais programats.  
 
Per a enviar les respostes aquestes es codifiquen primer i després es crea un array amb el identificador de resposta: 
List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>(); 
params.add(new BasicNameValuePair("quest","101")); 
 

i amb els codis de les respostes a cada pregunta: 
params.add(new BasicNameValuePair("question1",Integer.toString(idx_purpose))); 
params.add(new BasicNameValuePair("question2", Integer.toString(idx_often))); 
 

Tots els vectors tenen la mateix dimensió per a donar coherència a la base de dades, és per això que enviem com a 
valors nuls aquells índexs que no corresponen a cap pregunta: 
params.add(new BasicNameValuePair("question3", "null")); 
 

Creem un objecte JSON amb la classe JSONParser i amb el mètode HttpPost enviem informació al servidor tipus POST 
amb els paràmetres següents: 
JSONObject json = jsonParser.makeHttpRequest(“.../insert.php”,"POST", params); 

Log.d("Create Response", json.toString()); 
try { 
 int success = json.getInt(TAG_SUCCESS); 
 if (success == 1) { 
  finish(); 
 } else { 
 } 
} catch (JSONException e) { 

 e.printStackTrace(); 
} 
return null; 

 
Aquesta operació la realitzem amb la classe CreateNewQuest que estén AsyncTask (tasca asincrònica) que implementa 
el mètode doInBackground que ho realitza gairebé tot excepte els quadres de diàleg de pujada (mètode 
onPreExecute()) i de finalització d'enviament (mètode onPostExecute()). 
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Les respostes s'emmagatzemen  a la taula informes a la base de dades MySQL que hi ha al servidor remot i que el fitxer 
insert.php s'encarrega d'inserir. Més informació a l'apartat 4.6. Cyberparks administrador. 
 
Codi complert dels qüestionaris a l'Annex 9.10. Exemple de classe de qüestionari. 
 
 
5.4.5. Android Manifest 
XML situat a l'arrel de l'aplicació és l'arxiu de configuració on s'apliquen les configuracions bàsiques de la APP.  
Comença amb una definició del propi document: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
    package="com.geomobile.vision.demo"  
    android:versionCode="1" 
    android:versionName="1.0" > 

 
Després declara quin hardware necessita l'aplicació per al seu correcte funjcionament (<uses-feature…/>). El propòsit 
és informar al dispositiu extern de les característiques de maquinari i programari requereix la aplicació. 
<uses-feature android:name="android.hardware.camera" /> 
<uses-feature android:name="android.hardware.sensor.accelerometer" /> 
<uses-feature android:name="android.hardware.sensor.compass" /> 
<uses-feature android:name="android.hardware.location" /> 

 
També demana els permisos per a que l'aplicació funcioni correctament i aquests es demanen en el moment 
d'instal·lació no en execució: 
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" /> 
<uses-permission android:name="com.geomobile.arcore.permission.MAPS_RECEIVE" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 
<uses-permission android:name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" /> 

 
Consecutivament es declaren els permisos de seguretat que es poden utilitzar per limitar l'accés als components o 
característiques d'aquesta o altres aplicacions específiques: 
<permission 
 android:name="com.geomobile.vision.demo.permission.MAPS_RECEIVE" 
       android:protectionLevel="signature" /> 

 

Uses-sdk permet expressar la compatibilitat d'una aplicació amb una o més versions de la plataforma Android, per 
mitjà d'un nombre enter que determina el nivell de l'API. El nivell API expressada per una aplicació es compara amb el 
nivell API d'un sistema Android, termini que podrà variar entre els diferents dispositius Android: 
<uses-sdk 

    android:minSdkVersion="8" 
    android:targetSdkVersion="16" /> 

 
La etiqueta <application> emmarca tots els elements que formen part de la nostre aplicació. L'atribut “allowBackup” 
diu al sistema si pot o no fer copia de seguretat de la app i del seu contingut (en aquest cas el valor esperat és una 
booleana en “true”). L'atribut “icon” determina la icona de la APP, “label” el nom i “theme” el tema seleccionat per els 
estils. 
<application 
        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" > 

 
La etiqueta <activity> serveix per donar d'alta totes les activitats que creem i per tant hi han d'haver tantes etiquetes 
amb els seus atributs (nom, etiqueta, orientació de pantalla, etc) com activitats creades: 

<activity 
  android:name="com.geomobile.vision.demo.f_q5" 

  android:screenOrientation="portrait"> 
</activity> 
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Les dades addicionals s'inclouen dins de l'etiqueta <meta-data>  on trobem la clau per usar la API de Google Maps per 
Android v2. Aquesta la generem amb la consola de claus de Google. 
<meta-data android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY" android:value="AIzaSyDNWPefFruZq3MCXC2Q_nID62j8Lwl4kTI" /> 

 
Finalment trobem l'etiqueta <receiver> que registra un receptor d'anuncis (BroadcastReceiver) globals com alarmes, 
missatges, bateria baixa i altres del sistema: 
 
 
<receiver android:process=":remote" 
          android:name="alarma" /> 

 
 
5.4.6. Resources 
Els recursos són fitxers estàtics que el codi necessita per al seu funcionament com imatges, layouts, fitxers XML amb 
informació en aquest cas de categories i POIs. També hi trobem d'estils i de cadenes de text per a poder oferir una APP 
en diferents idiomes depenent de la configuració inicial. 
 
Hi trobem diferents directoris que classifiquen els recursos per tipus. En els directoris “drawable” hi trobem els 
recursos gràfics de Cyberparks que són imatges en format PNG. 
També trobem els layouts que són fitxers XML que composen les diferents pantalles de l'aplicació. Els layouts són 
contenidors d'una o més vistes, herència de la classe View. 
Tot i que els elements que es declaren en els layout són estàtics aquests poden ser accedits en temps d'execució de 
l'aplicació i modificats a través del seu identificador. 
 
Declarar la interfície d'usuari en XML permet separar millor la presentació de la aplicació del codi que controla el seu 
comportament això permet modificar i adaptar sense haver de modificar el codi font i recompilar, també permet que 
la depuració sigui més senzilla i crear layouts per a orientacions de pantalla i mides diferents. 
 
XML segueix una estructura semblant a l'estructura de classes i mètodes per a declarar els elements de la interfície on 
els noms dels complements corresponen als noms de les classes i els noms d'atributs als mètodes. 
 
El directori raw conté els fitxers de categories i de punts d'interès que s'han implantat a Cyberparks. L'estructura del 
XML de categories segueix la següent estructura: 
<category categoryIDStr="número_categoria" categoryTitleStr="nom_de_categoria" 
    categoryLocalBool="true" categoryWebserviceBool="false" 
    categoryWebserviceNameStr="" 
    categoryIconStr="icon_cat" 

    categorySelectedPoiIconStr="icona_categoria_seleccionada"  
    categoryNoSelectedPoiIconStr="icona_categoria"/> 
 

I per al fitxer de punts d'interès: 
<poi poiIDStr="identificador_numèric" 
        poiLatitudeDouble="coordenada_latitud" 
        poiLongitudeDouble="coordenada_longitud" 
        poiTitleStr="nom" 
        poiWebStr="URL" 
        poiSubtitleStr="descripcció"> 

 <categories> 
  <category poiCategoryIDStr="número_categoria" /> 
       </categories> 
</poi> 

 
5.5. Cyberparks administrador 
Tota la informació que envien i generen els usuaris de Cyberparks APP es pot consultar mitjançant Cyberparks 
administrador, una aplicació web on es poden localitzar les incidències sobre el plànol de la ciutat o en forma de taula i 
les respostes als qüestionaris que envien els usuaris georeferenciades. 
 
L'aplicació consta d'una interfície d'usuari amb visor de mapes i una sèrie d'eines de desplaçament, zoom, consulta, 
accessos directes i selecció de capes. L'eina està dins d'un servidor Apache el qual és capaç d'enviar contingut a 
qualsevol navegador mitjançant fitxers PHP, els quals també s'encarreguen d'emmagatzemar dades que envien els 
usuaris en una base de dades MySQL. L'arquitectura és de tipus WAMP (Windows, Apache, MySQL i PHP) que 
conforma una plataforma de codi lliure idònia per aquest tipus d'aplicacions. 
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Per al seu desenvolupament s'han fet servir la llibreria javascript OpenLayers que permet la composició de mapes 
dinàmics en pàgines web i interaccionar amb serveis SIG externs i representar elements vectorials GeoJSON. La seva 
interfície d'usuari és força pobre i per això s'ha fet servir la llibreria javascript GeoExt que combina   menús, selecció de 
capes, eines, botons i altres widgets encapsulant OpenLayers i construint d'aquesta manera una aplicació molt més 
enriquida. També s'ha fet servir la llibreria Chart JS que permet la creació de gràfiques amb les respostes dels usuaris 
emmagatzemades a la base de dades. 

 
Figura 5.6. Estructura de Cyberparks Administrador: banda client i servidor amb les eines usades. 

 
5.5.1. Apache HTTP Server 2.2 
Apache HTTP Server és segurament el servidor web de codi obert més implantat per tot el món, és estable, robust i 
altament configurable: 

 Funciona en gairebé tots els sistemes operatius 

 Tecnologia gratuïta i de codi font obert (llicència pròpia). 

 Altament configurable i de disseny modular que permet ampliar les seves capacitats amb mòduls com per 
exemple phpMyAdmin: una eina PHP per a gestionar MySQL a través de pàgines web utilitzant Internet. 

 Treballa amb llenguatges de scripts per a tenir pàgines dinàmiques que en aquest cas s'ha usat PHP. 

 Permet l'execució de scripts per a respondre davant de possibles errors en el servidor. 

 Dotat per a crear fitxers de log a mida de l'administrador per tenir un major control sobre el servidor. 

 Permet configurar-lo per a treballar en localhost o mode local per a poder provar el codi i les aplicacions en el 
moment de desenvolupament. 

 Permet virtualitzar hosts i d'aquesta manera tenir diverses pàgines en el mateix servidor. 
 
La seva configuració la trobem en el fitxer més important httpd.conf, un document ASCII que determina les directives 
de configuració dels diferents mòduls del servidor: el mòdul base (gestiona connexions i assigna peticions), el mòdul 
multi-procés (accepta peticions pels ports determinats i les dirigeix als fills responsables) i el mòduls addicionals. 
El servidor Apache amb el mòdul PHP permet que els usuaris de Cyberparks APP enviar les respostes dels qüestionaris 
i que aquestes s'insereixin a la base de dades, igualment per a les incidències i també permet la consulta de dades amb 
l'aplicació administradora. 
 
5.5.2. Base de dades: MySQL 
La base de dades és on s'emmagatzemen les incidències i les respostes codificades que els usuaris envien des dels 
terminals; és de tipus relacional i multiusuari i usa llenguatge estructurat SQL.  Aquesta base de dades es coneguda pel 
seu elevat rendiment i simplicitat, es distribueix sota llicència GPL i compta amb un alt grau d'estabilitat. 
 
MySQL s'ha administrat amb phpMyAdmin la qual és una eina desenvolupada en PHP per a la gestió específica 
d'aquest tipus de base de dades. Pot crear i eliminar bases de dades i taules, editar i afegir camps i executar qualsevol 
sentència SQL. 
 
La taula incidents recull les incidències que envien els usuaris estructurades en diversos camps: 

 Identificador: de tipus enter i autoincrementable no accepta valors nuls. La seva creació és automàtica i és la 
clau primària. 

 Data: data de la incidència; accepta valors nuls. 

 Latitud: de tipus double, accepta valors nuls. 

 Longitud: de tipus double, accepta valors nuls. 
 Descripció: accepta fins a 255 caràcters de tot tipus i accepta valors nuls. 
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 Fotografia: url de la imatge enviada i emmagatzemada al servidor. Aquest camp serveix per a la seva 
vinculació de cada imatge enviada amb la seva incidència corresponent per a la representació sobre el mapa 
al visor de Cyberparks administrador. 

 
CREATE TABLE `incidents` ( 
  `idincidents` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `inc_date` datetime DEFAULT NULL, 
  `lat` double DEFAULT NULL, 
  `lon` double DEFAULT NULL, 
  `description` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `photo` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idincidents`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=42 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

La taula informes recull les respostes dels qüestionaris que envien els usuaris de l'APP i té els camps: 

 Identificador: clau primària autoincrementable. 
 Longitud: tipus double, accepta valors nuls. 

 Latitud: tipus double, accepta valors nuls. 

 Quest: identificador de qüestionari. 
 Question1: codi de resposta a la 1a pregunta, accepta valors nuls. 

 Question2: codi de resposta a la 2a pregunta, accepta valors nuls. 

 Question3: codi de resposta a la 3a pregunta, accepta valors nuls. 
 
No tots els qüestionaris tenen el mateix número de preguntes, aquest oscil·la entre 1 i 3 i és per això que acceptem 
valors nuls en les respostes codificades ja que aquests seran per aquelles preguntes inexistents en alguns qüestionaris. 
 
CREATE TABLE `informes` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `longitud` double DEFAULT NULL, 
  `latitud` double DEFAULT NULL, 
  `quest` int(11) DEFAULT NULL, 
  `question1` int(11) DEFAULT NULL, 
  `question2` int(11) DEFAULT NULL, 
  `question3` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=113 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 
5.5.3. Fitxers PHP 
PHP és un llenguatge de programació interpretat que s'executa des de la banda de servidor extremadament modular i 
multiplataforma. Està orientat al desenvolupament d'aplicacions web dinàmiques amb accés a informació 
emmagatzemada en una base de dades. El codi font és invisible per al navegador (client) ja que és el servidor qui 
l'executa i l'envia com a html. 
Cyberparks requereix de scripts PHP per al seu correcte funcionament que depenent de la tasca que realitzen podem 
dividir-los en: 

 Inserir nous registres a la base de dades MySQL. 
 Emmagatzemar imatges al directori “images” corresponents a les incidències. 

 Consultar la taula “informes” de base de dades per retornar les respostes de cada pregunta per a dibuixar-les 
amb  CanvasJS (veieu a l'apartat 5.4.4). 

 Atacar MySQL per extreure les incidències i dibuixar-les al mapa amb OpenLayers. 
 
Per a poder inserir la informació que envien els usuaris a la base de dades els fitxers primer connecten amb la base de 
dades i passen una variable per a cada camp on volem enviar dades tipus POST (exemple per a insert.php que insereix 
respostes codificades als qüestionaris) 
<?php 
$link = mysql_connect('158.109.128.158', 'pau', 'wayparks') or die('No se pudo conectar: ' . mysql_error()); 
 $lon = $_POST['lon'] ; 
 $lat = $_POST['lat'] ; 
 $quest = $_POST['quest'] ; 

 $question1 = $_POST['question1'] ; 
 $question2 = $_POST['question2'] ; 
 $question3 = $_POST['question3'] ; 

 
Després es passa la query estructurada  amb els valors per cada camp que fa un INSERT a la base de dades “pau_mtig” 
a la taula “informes” passant els valors que corresponen a les respostes donades per l'usuari. 
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if ( 

isset($_POST['quest']) && 
isset($_POST['question1']) && 
isset($_POST['question2']) && 
isset($_POST['question3']) 
) { 
 $query_add='INSERT INTO  pau_mtig.informes (id,quest,question1,question2,question3) 
 VALUES (NULL,'.$quest.','.$question1.','.$question2.','.$question3.');'; 

 $query_exec=mysql_query($query_add); 

 
Finalment es comprova amb una iteració if- else com ha anat la rutina; la mateixa estructura es segueix per inserir les 
incidències on també s'usa un script per guardar les imatges que envien els usuaris amb les incidències al directori 
“images”: 
<?php 
if (isset($_FILES['myFile'])) { 

    move_uploaded_file($_FILES['myFile']['tmp_name'], "images/" . $_FILES['myFile']['name']); 
    echo 'successful'; 
} 
?> 

 
Per a dibuixar les gràfiques que mostren les respostes dels usuaris també usem un script PHP encapsulat dins d'un 
document HTML estàtic que consulta a la base de dades les respostes per a cada pregunta i les retorna per a dibuixar-
les amb una llibreria javascript (CanvasJS).   
 
Podem veure el codi complert dels fitxers PHP es pot trobar a l'Annex 9.11. Scripts PHP. 
 
 
 
5.5.4. CanvasJS 
Llibreria javascript que ha permès dibuixar els gràfics que representen els resultats obtinguts de cada qüestionari  on 
per a cadascun d'ells hi ha un document HTML que encapsula una consulta mitjançant PHP a la base de dades que 
emmagatzema els resultats i un script que dibuixa aquestes dades amb la llibreria CanvasJS. Aquest gràfics es generen 
a través de CANVAS que són elements de HTML5 que permeten la generació de gràfics 2d accedits des de Javascript. 
 
Els gràfics es mostren sobre el mapa del visor de Cyberparks Administrador on els resultats en els punts de qüestionari 
en un pop-up sobre el fons cartogràfic de Google Maps. Exemple de consulta amb PHP per a la seva posterior 
representació a través de CanavasJS: 
 
<?php 
$link = mysql_connect('158.109.128.158', 'pau', 'wayparks') or die('No se pudo conectar: ' . mysql_error()); 

$result = mysql_query("SELECT count(*) from pau_mtig.informes where quest = 101 and question1 = 0;"); 
$result1_0= mysql_result($result, 0); 
$result = mysql_query("SELECT count(*) from pau_mtig.informes where quest = 101 and question1 = 1;"); 
$result1_1= mysql_result($result, 0); 
(...) 

 
D'aquesta manera obtenim el total de respostes de a les diferents opcions amb el recompte pel seu índex  per a la les 
diferents preguntes de cada qüestionari.   
A continuació un script dibuixa el gràfic instanciant la classe Chart seguint aquesta estructura: 
 
<script type="text/javascript"> 
window.onload = function () { 
    var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer",{ 
theme: "theme1", 
title:{text: "títol_gràfic"}, 
data: [{ 
 type: "bar", 
         dataPoints: [ 
  {label: "resposta_1", y: <?= $result1_0 ?>},   
  {label: "resposta_2", y: <?= $result1_1 ?>} 
 ] 
}]});chart.render();} 
</script> 
 
 
La llibreria permet la construcció de sis gràfics diferents: dispersió, barres, línies, columnes, anell o circular. Un 
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contenidor <div> amb el seu identificador corresponent al contenidor del gràfic serà l'espai on quedarà dibuixat en el 
document html. També s'instancia la llibreria usada: 
<script type="text/javascript" src="canvasjs.min.js"></script> 
<div id="chartContainer" style="height:300px; width: 600px;"></div> 

 
Figura 5.7. Imatge que mostra el resultat de l'exemple per a valors de 10 i 15 per a <?= $result1_0 ?> i <?= $result1_1 ?> 

 
 
5.5.5. Open Layers 
Bibioteca javascript de codi obert sota llicència BSD per a construir mapes en pàgines web amb una API per accedir a 
les diferents fonts d'informació cartogràfica en xarxa. Va ser desenvolupada per MetaCarta l'any 2006 i des del 2007 
forma part dels projectes de la Open Source Geospatial Foundation. 
 
Aquesta API té dos objectes principals que són el mapa (map) y la capa (layer). El primer emmagatzema informació 
sobre la projecció per defecte, la extensió, les unitats i altres propietats. 
var mapa = new OpenLayers.Map('map', {allOverlays: true}); 
 

Les capes són les fonts de dades i informació sobre com OpenLayers ha de demanar les dades i representar-les. 
var gmap = new OpenLayers.Layer.Google("Google Streets", {numZoomLevels: 20, visibility: true}); 

 
Les fonts d'informació que usa Cyberparks administrador són: 

 Google: per a representar el fons cartogràfic podent escollir entre el mapa de carrers i el híbrid. 

 GeoJSON: format per codificar estructures de dades espacials que suporta tots els tipus de geometries.  
Aquests s'han usat per a representar els punts de qüestionari i les incidències, aquestes últimes a través d'un 
OpenLayers.Protocol.HTTP que usa un script PHP per consultar a la base de dades MySQL els registres 
d'incidències existents.  La seva estructura és molt senzilla: 

    {"type": "Feature", 
    "geometry": { 
       "type": "Point", 
       "coordinates": [125.6, 10.1] 
    }, 
    "properties": {"name": "Dinagat Islands"} 
  } 
 
 
5.5.6. GeoExt JS 
Aquesta llibreria permet la creació d'aplicacions SIG en pàgines web. És un marc javascript que combina les 
funcionalitats de SIG d'OpenLayers amb la interfície d'usuari de ExtJS de Sencha. 
 
Aquesta proporciona funcionalitats de: 

 Eines de zoom i desplaçament. 

 Finestres emergents construïdes com <iframes> que mostren una altre pàgina html. 

 Selecció de capes visibles. 
 Historial de navegació. 

 Accessos directes en forma de botons que centren el mapa en els espais determinats. 
 
Aquesta llibreria funciona amb contenidors que s'organitzen per regions usant diferents útils per al seu funcionament: 
 

 GeoExt.Action: permet les accions de zoom, desplaçament i historial de navegació que són cridades des de 
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elements Ext.button.Button o botons a la barra d'eines. 

 Ext.window.Window: finestres que mostren fitxers HTML. 

 GeoExt.panel.Map: panell principal on hi ha el mapa. 
 GeoExt.tree.Panel: llegenda amb selecció de capes visibles. 

 Ext.container.Viewport: organitza els elements. 
 gx_geocodercombo: geocodificador de direccions Nominatim de OSM. 

 Ext.data.TreeStore: classe que s'usa conjuntament amb GeoExt.tree.Panel per passar esdeveniments quan 
convingui. 

 

 
El codi complert a l'annex 9.12. Cyberparks administrador: vers_desktop.html. 
 
 
5.6. Espais de prova 
Els espais escollits per a Cyberparks com a espais “demo” han sigut dins de la ciutat de Barcelona: el carrer Enric 
Granados i el Fòrum. Aquests són dos espais oposats a nivell urbanístic i l'ús que se'n fa, la seva història i localització 
s'allunyen de cap similitud i és per això que han sigut ideals per veure i contrastar quina és la demanda oculta i el grau 
de satisfacció dels usuaris. La següent taula mostra les característiques d'ambdós espais: 
 

Característica Enric Granados Fòrum 

Distància del centre 
(km) 

0.5 5 

Accés amb transport 
públic 
(minuts) 

FFCC - 1' 
Metro - 1' 
RENFE - 9' 

Metro - 9' 
Tramvia - 2' 

Serveis de restauració 
(locals) 

Restaurants - 32 
Bars - 17 

Restaurants – 2 
Bars - 1 

Zones verdes Arbrat al llarg de tot el carrer destacant la 
Plaça Letamendi i Enric Granados - Diputació 
en el seu últim  tram peatonal. 

Escàs arbrat al voltant de l'Auditori. 

Supermercats i botigues 
(locals) 

22 2 

Superfície ≈ 36.000 m
2
 ≈ 450.000m

2
 

Versatilitat Mitja Elevada 
Ús Residencial, oci i laboral Oci i esdeveniments de tipus fires o congressos 
Direcció Carrer d'Enric Granados 

Districte: Eixample 
 
08008 – Barcelona 
 

Parc Fòrum 
Districte: Sant Martí 
08019 – Barcelona 
 
Port Fòrum 
08930 – St. Adrià de Besós 

Breu descripció Carrer cèntric enmig de l'Eixample 
barcelonina amb preferència peatonal i carril 
bici. Presenta molts locals de diferents 
naturaleses que conformen un espai urbà 
amb molta activitat i usos diferents. 

Espai construït l'any 2004 pel Fòrum de les 
Cultures que ha generat una gran controvèrsia 
per la gran quantitat de diners que va costar i els 
interessos especulatius que s'hi van ocultar 
darrere de l'esdeveniment. Actualment és un 
gran recinte amb pocs espais verds on passejar i 
fer esdeveniments de tot tipus. Està dividit en dos 
municipis: el Port Fòrum, que pertany al municipi 
de St. Adrià del Besós i el Parc del Fòrum a 
Barcelona. 

 
Figura 5.10. Taula de característiques dels espai Enric Granados i Parc Fòrum on s'ha implantat Cyberparks. 

 
Sobre cadascun dels espais s'han delimitat unes àrees de qüestionari on Cyberparks demana a l'usuari de respondre 
una breu enquesta per recollir dades sobre la seva percepció de l'entorn. Quan l'usuari es posiciona dins d'algun 
d'aquests rectangles de posició l'activitat principal crida la classe corresponent (veure a l'apartat 5.4.1. Pantalla inicial: 
main activity). 
 
A les següents pàgines es poden trobar els plànols amb les àrees delimitades corresponents a les diferents classes 
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(fitxers JAVA) que criden pels quals el programador ha delimitat un rang pels valors de latitud i longitud. 
 
Respecte les qüestions que es pregunten a l'usuari en cada punt podem trobar-les a l'Annex 9.13. Qüestionaris. 
 



  

Pàg. 63 de 110 

 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA UAB 
MTIG16 - Projecte final  CyberParks 

Figura 5.11 (veure pàg.65). 
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Figura 5.12 (veure pàg.65). 

 

 



  

Pàg. 65 de 110 

 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA UAB 
MTIG16 - Projecte final  CyberParks 

Figura 5.11. Enric Granados (OpenStreet Maps). Intervals programats per les variables lon i lat per llançar la classe 
corresponent: 
 eg_q1: lat>41.394264 & lat<41.395017 & lon>2.152962 & lon<2.15381. 
 eg_q2: lat>41.392111 & lat< 41.392875 & lon>2.155689 & lon<2.15671. 
 eg_q3: lat>41.390371 & lat<41.391152 & lon>2.15797 & lon<2.158996. 
 eg_q4: lat>41.388441 & lat<41.389657 & lon>2.159928 & lon<2.161445. 
 eg_q5: lat>41.386997 & lat<41.387789 & lon>2.162421 & lon<2.163441. 

 
 
 
Figura 5.12. Fòrum de Barcelona (OpenStreet Maps). Intervals programats per les variables lon i lat per llançar la classe 
corresponent: 
 f_q1: lat>41.411337 & lat<41.412058 & lon>2.219405 & lon<2.220904. 
 f_q2: lat>41.411401 & lat<41.413064 & lon>2.222824 & lon<2.224652. 
 f_q3: lat>41.411832 & lat<41.413277 & lon>2.227550 & lon<2.228883. 
 f_q4: lat>41.410694 & lat<41.411641 & lon>2.225494 & lon<2.226807. 
 f_q5: lat> 41.409709 & lat<41.410985 & lon>2.219342 & lon<2.220861. 

 
 
 
5.7. Punts d'interès escollits – POIs 
Els punts d'interès s'han escollit categoritzant les dades potencials de ser mostrades en un aplicatiu d'aquestes 
característiques. L'objectiu és mostrar a l'usuari l'entorn i que pugui haver-hi un feedback positiu, és per això que s'ha 
fet un filtratge intensiu per a mostrar aquells elements més interessants i millor valorats. Aquests POIs s'organitzen en 
17 categories diferents: 
 

Categoria Descripció 

Agència estatal Pl. Letamendi 
Bus parades d'autobús 
Bancs la Caixa i Sabadell Banc 
Bar- restaurant millors establiments segons Trip Advisor 
Club divers. 
Espai urbà divers 
Element urbà divers 
Escola escoles primaries, secundàries, batxillerat i FP 
Ferrocarril estació de Provença 
Fòrum 2004 categoria únicament implantada a l'espai Fòrum per explicar 

a l'usuari aspectes de l'entorn que varen ser construïts per 
l'esdeveniment que va donar nom aquest parc. 

Galeria d'art diverses al llarg del carrer E.Ganados 
Hotel millors establiments segons Trip Advisor 
Museu diverses al llarg del carrer E.Ganados. 
Pub divers 
Port Port St. Adrià. 
Tenda establiments de tot tipus 
Universitat Universitat de Barcelona 

 
Figura 5.13.  Taula de categories de POIs. 

 
Un cop escollida quina informació es volgué mostrar es va procedí a georeferenciar tots els punts de la forma més 
exacta possible amb diferents metodologies: 
 
• Locals comercials: a través de la seva direcció amb la guia de carrers del ICC. 
• Elements urbanístics: ortofoto 1:5000 del ICC i digitalització manual. 
• Google Street View: aquesta eina ha permès reajustar elements i direccions que no quedaven prou ben 
definits des de la foto aèria ni amb la seva direcció. Es fa notar la seva potencialitat per a treballs de georeferenciació 
dins d'espais urbans. 
 
Tots els POIs a l'Annex 9.14. POIs. 
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6. Resultats 
 
En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts un cop finalitzat el desenvolupament del projecte. 
 
6.1. TUD 1306 Barcelona 2014 
  
Cyberparks APP és una eina construïda per al Departament de Geografia de la UAB dins del projecte formatiu del MTIG 
16ª edició del mateix departament i presentada dins del marc de desenvolupament europeu COST ACTION en l’acció 
TU-1306 (1.3. Marc institucional d’aquest document). Aquesta presentació es va realitzar el passat Novembre de 2014 
durant la trobada a que va tenir com a seu d’acollida la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
El tercer dia de l’esdeveniment es va convidar a diferents dels representants de les diferents institucions europees a 
instal·lar-se la APP als seus dispositius per testejar-la en els dos espais de prova: el Fòrum i el carrer Enric Granados. Els 
resultats varen ser pròxims als estimats amb alguns punts a tenir en compte cara properes revisions de l’eina: 
 

• L’adaptació dels layouts a pantalles inferiors a 4.5’’ o superiors a 5.5’’. 
• Operabilitat sense connexió de dades (mode offline). 
• Control d’excepcions: 

◦ Demanar a l’usuari d’activar els serveis d’ubicació en cas de estar inactius en el dispositiu. 
◦ Igual per al servei de dades 3G/4G. 

• Mòdul d’informació y ajuda per usuaris. 
• Ampliar la informació dels punts d’interès. 
• Selecció per categories. 

 
Els usuaris amb connexió de dades i amb dispositius capacitats per suportar funcionalitats de realitat augmentada van 
poder enviar incidències a mode de prova i respondre les enquestes proposades. 

 

 
Figura 6.1. Captura de la taula d’incidències durant el dia de prova de Cyberparks APP. 
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Figura 6.2. Captura de pantalla de Cyberparks 
Administrador. Exemple d’incidència al Fòrum Barcelona. 
 
 
 

 
 
Figura 6.3. Captura de pantalla de Cyberparks 
Administrador. Exemple d’incidència al Fòrum Barcelona. 

 
 
Figura 6.4. Captura de pantalla de Cyberparks 
Administrador. Exemple d’enquesta (41.410376, 2.219581:  
entrada al parc des de Av.Diagonal). 
 
 
 

 
 
Figura 6.5. Captura de pantalla de Cyberparks 
Administrador. Exemple d’enquesta (41.412172, 2.223496: 
entrada a la zona Fòrum 2004). 

 
 
Figura 6.6. Captura de pantalla de Cyberparks 
Administrador. Exemple d’enquesta (41.412742, 2.228269: 
Pont dels Molls). 

 
 
Figura 6.7. Captura de pantalla de Cyberparks 
Administrador. Exemple d’enquesta (41.389346, 2.160427: 
Enric Granados - Aragó). 
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6.2. Proposta de millora per a versions posteriors 
 
En aquest punt es proposa una estratègia a seguir en cas de donar continuïtat aquest desenvolupament després dels 
resultats obtinguts. Les diferents propostes als següents punts: 
 

 Mode offline: en els casos en que l’usuari no disposi de connexió de dades activa ha de poder emmagatzemar 
les incidències i les respostes als qüestionaris per a ser enviades quan es torni a connectar a la xarxa. Seria 
necessari que el sistema permeti el seu correcte funcionament sense connexió de dades i que les incidències i 
les respostes codificades s’emmagatzemessin en memòria local del dispositiu per a enviar-se quan aquest 
detecti connexió de nou en cas de quedar la APP oberta en segon pla o que demanés d’enviar-ho quan es 
tornés a obrir. Una vegada enviats caldria destruir els fitxers de la memòria local.  

 

 Mòdul d’informació: per fer més rica la APP es pensa en desenvolupar un mòdul explicatiu de l’eina amb el 
seu funcionament, requeriments de hardware, software i marc institucional. 

 

 Millor adaptació del layout inicial a dimensions de pantalla superiors a 5.5’’ i inferiors a 4.5’’. 
 

 Capturar errors existents: quan l’usuari intenta arrancar la APP amb els serveis d’ubicació inactius i/o la 
connexió de dades. 
 

 Ampliar informació dels POIs. Enriquir la usabilitat de la APP ampliant la informació dels diferents punts 
d’interès i habilitant un filtre per categories. 
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7. Conclusions 
 
Aquest ha sigut un desenvolupament molt enriquidor per ampliar el projecte formatiu del MTIG que acabat el primer 
curs i just abans d’iniciar aquest projecte es comptava amb coneixements en programació encara que mai s’havia 
desenvolupat en natiu per a dispositius smartphone. Aquests són un entorn ideal per als SIG d’usuari (client) per la 
seva varietat de sensors que permeten obtenir la posició, mantenir connexió de dades en espais oberts i per la seva 
gran portabilitat. 
 
Tampoc es comptava en antecedents de programació en Java que és el llenguatge amb el que s’ha programat 
Cyberparks APP y propi dels SO Android. Cal fer esment a l’àmplia documentació que presenta Google per a 
desenvolupadors la qual ha facilitat la comprensió i ha agilitzat el desenvolupament d’aquest projecte. 
 
El framework de realitat augmentada Vision SDK està molt ben documentat i tot i les seves limitacions d’accés a moltes 
classes del nucli,  facilita la dotació de funcionalitats de RA en un curt període de temps tant relatiu a l’aprenentatge 
del seu funcionament com per al temps de programació. Per aquests motius ha estat encertat el seu ús encara que cal 
fer esment que ha sigut a través d’una versió sense cost de llicències per a desenvolupar productes sense difusió, com 
en aquest cas, dins l’àmbit acadèmic. 
 
S’ha detectat el mal funcionament en diversos dispositius smart i es que tecnologies com la realitat augmentada tenen 
uns requeriments de hardware específics: acceleròmetre, brúixola digital, GPS que trobem en els dispositius de gama 
mitjana i alta. Tot i així el ritme de millora de la tecnologia en aquests dispositius sembla que molt aviat dotarà 
d’aquestes característiques a tots o gairebé tots els terminals. A nivell de software  es requereix un SO Android 4.2 o 
superior i s’ha descartat desenvolupar per a versions anteriors ja que aquestes van lligades a la disponibilitat de 
hardware i per tant perdia sentit. El terminal usat per a desenvolupar l’eina a sigut un BQ Aquaris E5 HD amb la versió 
d’Android 4.4.2. i del Kernel 3.4.67; en aquest dispositiu l’eina ha mostrat un rendiment més que òptim. 
 
L’estada de pràctiques al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona ha sigut una experiència 
molt productiva a nivell professional donant resposta a les necessitats detectades en un punt inicial i anant més enllà 
de que es va plantejar al inici del projecte.   
 
Com a conclusió final cal aturar-se a pensar en el moment que estem vivint de canvi de paradigma en el món dels 
Sistemes d’Informació Geogràfics. Aquest molt lligat al de la tecnologia, que cada dia està més a l’abast de tothom on 
clarament es despunten els terminals smart que permeten noves experiències i reptes que cal tenir molt en compte. 
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9. Annex 
 
9.1. Simbolització i categories 
 

    
Icona 01. Museu. Icona 02. Port. Icona 03. Escola. Icona 04. Pub. 

    
Icona 05. Tenda. Icona 06. Agència estatal. Icona 07. Universitat. Icona 08. Element urbà. 

    
Icona 09. Espai urbà. Icona 10. Espai d’art. Icona 11. Banc / Caixa. Icona 12. Autobús. 

 
 

 
 

Icona 13. Club. Icona 14. Ferrocarril FGC. Icona 15. Bar/Restaurant. Icona 16. Hotel/Hostal. 

 

   

Icona 17. Fòrum 2004.    

 
 
9.2. Pla de treball 
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9.3. Main Activity 
 
package com.geomobile.vision.demo; 
 

import android.app.ActionBar.LayoutParams; 
import android.app.Activity; 
import android.app.AlarmManager; 
import android.app.Notification; 
import android.app.PendingIntent; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.location.Criteria; 

import android.location.Location; 
import android.location.LocationListener; 
import android.location.LocationManager; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Handler; 
import android.os.Vibrator; 
import android.util.Log; 

import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.view.animation.Animation; 
import android.view.animation.AnimationUtils; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.ImageSwitcher; 
import android.widget.ImageView; 
import android.widget.LinearLayout; 

import android.widget.ProgressBar; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.ViewSwitcher.ViewFactory; 
 
import com.geomobile.arcore.VisionConfiguration; 
import com.geomobile.arcore.VisionCore; 
import com.geomobile.arcore.model.VisionCategory; 
import com.geomobile.arcore.model.VisionGeoPoi; 

import com.geomobile.arcore.model.VisionImage; 
import com.geomobile.arcore.utils.VisionGPSManager; 
 
  
 
public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener { 
 

 private ProgressBar progress; 
  
 private Button bt_default_core; 
 private Button bt_custom_core; 
 public Boolean custom = false; 
 
 private LinearLayout l_buttonsDefault; 
 private Button bt_default_files; 

 private Button bt_demo_files; 
 private Button bt_web_files; 
 private Button bt_generated_data; 
 private LinearLayout l_buttonsCustom; 
 private Button bt_preload_data; 
 private Button bt_continuous_load; 
 private Boolean preload=true; 
 

 private ImageView sw_map; 
 private Boolean map = true; 
 private ImageView sw_list; 
 private Boolean list = true; 
 private ImageView sw_teleport; 
 private Boolean teleport = true; 
  
 private ImageView sw_en; 

 private ImageView sw_es; 
 private ImageView sw_pt; 
 
 
 private Button bt_launch; 
 private Button bt_map; 
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 public Boolean mapVista; 

 private Button bt_incid; 
 private Button bt_quest; 
 private ImageSwitcher imageSwitcher; 
    Button btnNext; 
    int imageIds[]={R.drawable.slide01,R.drawable.slide02,R.drawable.slide03, R.drawable.slide04}; 
    int messageCount=imageIds.length; 
     

    int currentIndex = -1; 
    private LocationManager locationManager; 
    Double lon = null; 
 Double lat = null; 
 Intent intent = null; 
     
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_main); 
  VisionGPSManager.startGPS(getApplicationContext()); 
  progress=(ProgressBar)this.findViewById(R.id.progressBar); 
   
  bt_default_core = (Button) this.findViewById(R.id.default_core); 
  bt_default_core.setOnClickListener(this); 
  bt_custom_core = (Button) this.findViewById(R.id.custom_core); 

  bt_custom_core.setOnClickListener(this); 
 
  l_buttonsDefault=(LinearLayout)this.findViewById(R.id.buttonsDefault); 
  bt_default_files = (Button) this.findViewById(R.id.default_files); 
  bt_default_files.setOnClickListener(this); 
  bt_demo_files = (Button) this.findViewById(R.id.demo_files); 
  bt_demo_files.setOnClickListener(this); 
  bt_web_files = (Button) this.findViewById(R.id.web_files); 

  bt_web_files.setOnClickListener(this); 
  bt_generated_data = (Button) this.findViewById(R.id.generated_data); 
  bt_generated_data.setOnClickListener(this); 
  l_buttonsCustom=(LinearLayout)this.findViewById(R.id.buttonsCustom); 
  bt_preload_data = (Button) this.findViewById(R.id.preload_data); 
  bt_preload_data.setOnClickListener(this); 
  bt_continuous_load = (Button) this.findViewById(R.id.continuous_load); 
  bt_continuous_load.setOnClickListener(this); 

 
  sw_map = (ImageView) this.findViewById(R.id.sw_map); 
  sw_map.setOnClickListener(this); 
  sw_list = (ImageView) this.findViewById(R.id.sw_list); 
  sw_list.setOnClickListener(this); 
  sw_teleport = (ImageView) this.findViewById(R.id.sw_teleport); 
  sw_teleport.setOnClickListener(this); 
  sw_map.setEnabled(false); 

  sw_map.setImageResource(R.drawable.switch_dis); 
  sw_list.setEnabled(false); 
  sw_list.setImageResource(R.drawable.switch_dis); 
  sw_teleport.setEnabled(false); 
  sw_teleport.setImageResource(R.drawable.switch_dis); 
 
  sw_en = (ImageView) this.findViewById(R.id.sw_en); 
  sw_en.setOnClickListener(this); 

  sw_es = (ImageView) this.findViewById(R.id.sw_es); 
  sw_es.setOnClickListener(this); 
  sw_pt = (ImageView) this.findViewById(R.id.sw_pt); 
  sw_pt.setOnClickListener(this); 
   
  bt_launch = (Button) this.findViewById(R.id.launch); 
  bt_launch.setOnClickListener(this); 
   

  bt_map = (Button) this.findViewById(R.id.btn_map); 
  bt_map.setOnClickListener(this); 
   
  bt_incid = (Button) this.findViewById(R.id.bt_incid); 
  bt_incid.setOnClickListener(this); 
   
  bt_quest = (Button) this.findViewById(R.id.bt_quest); 
  bt_quest.setOnClickListener(this); 

  bt_quest.setVisibility(View.INVISIBLE); 
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  final Intent intent = null; 

   
   
//Catch position ************************************************************************************************ 
 locationManager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 
        
     Criteria criteria = new Criteria(); 
     String provider = locationManager.getBestProvider(criteria, false); 

     Location location = locationManager.getLastKnownLocation(provider); 
        
        
     
    whereIam(location); 
       
       
       

     LocationListener locListener = new LocationListener() { 
       
         public void onLocationChanged(Location location) { 
            
          
         
          whereIam(location);   
         } 

 
      @Override 
      public void onProviderDisabled(String provider) { 
       // TODO Auto-generated method stub 
        
      } 
 
      @Override 

      public void onProviderEnabled(String provider) { 
       // TODO Auto-generated method stub 
        
      } 
 
      @Override 
      public void onStatusChanged(String provider, 
        int status, Bundle extras) { 

       // TODO Auto-generated method stub 
        
      } 
       
         
     };  
        
try{ 

        locationManager.requestLocationUpdates(locationManager.GPS_PROVIDER, 1000, 10f, locListener);  
       } 
       catch (java.lang.SecurityException exception2){ 
         
try{ 
         locationManager.requestLocationUpdates(locationManager.NETWORK_PROVIDER, 1000, 
10f, locListener); 
        } 

        catch (java.lang.SecurityException exception){ 
        } 
       } 
  
imageSwitcher = (ImageSwitcher) findViewById(R.id.imageSwitcher1); 
          
         imageSwitcher.setFactory(new ViewFactory() { 
              

             public View makeView() { 
                 // TODO Auto-generated method stub 
                     ImageView imageView = new ImageView(getApplicationContext()); 
                     imageView.setScaleType(ImageView.ScaleType.FIT_CENTER); 

imageView.setLayoutParams(new 
ImageSwitcher.LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT,LayoutParams.FILL_PARENT)); 

                     return imageView; 
             } 

         }); 
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         Animation in = AnimationUtils.loadAnimation(this,android.R.anim.slide_in_left); 

         Animation out = AnimationUtils.loadAnimation(this,android.R.anim.slide_out_right); 
         
          
         imageSwitcher.setInAnimation(in); 
         imageSwitcher.setOutAnimation(out); 
         imageSwitcher.setImageResource(imageIds[3]); 
 

          
         final Handler h = new Handler(); 
         h.postDelayed(new Runnable() 
         { 
             private long time = 0; 
 
             @Override 
             public void run() 

             { 
              currentIndex++; 
                 
                  if(currentIndex==messageCount) 
                      currentIndex=0; 
                  imageSwitcher.setImageResource(imageIds[currentIndex]); 
                 time += 5000; 
                 Log.d("TimerExample", "Going for... " + time); 

                 h.postDelayed(this, 5000); 
             } 
         }, 5000); 
     } 
  
 
@Override 
public void onClick(View v) { 

custom = true; 
   
VisionCore vs = new VisionCore(this.getApplicationContext(), false); 
   
if (v == bt_launch) { 
 map = false; 
}  
   

if (v == bt_incid){ 
    
 Intent intent = new Intent(this, Incidence_send.class); 
 startActivity(intent); 
     
     
     
 return; 

}  
   
if (v == bt_quest){ 
    
 
    
if (lat>41.394264 & lat<41.395017 & lon>2.152962 & lon<2.15381){  
 Intent intent = new Intent(this, eg_q1.class); 

 startActivity(intent); 
 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
 vibrator.vibrate(500); 
 return; 
} 
        
   
     

      
//Crossing E. Granados and Rossellò 
        
else if(lat>41.392111 & lat< 41.392875 & lon>2.155689 & lon<2.15671){  
  Intent intent = new Intent(this, eg_q2.class); 
  startActivity(intent); 
  Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
  vibrator.vibrate(500); 

  return; 
} 
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//Crossing E. Granados and Mallorca 
        
else if(lat>41.390371 & lat<41.391152 & lon>2.15797 & lon<2.158996){ 

Intent intent = new Intent(this, eg_q3.class); 
 startActivity(intent); 
 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 

 vibrator.vibrate(500); 
 return; 
} 
        
               
//Crossing E. Granados and Aragò 
        
else if(lat>41.388441 & lat<41.389657 & lon>2.159928 & lon<2.161445){  

 Intent intent = new Intent(this, eg_q4.class); 
 startActivity(intent); 
 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
 vibrator.vibrate(500); 
 return; 
} 
        
//E. Granados crossing with Diputació 

        
else if(lat>41.386997 & lat<41.387789 & lon>2.162421 & lon<2.163441){ 
 Intent intent = new Intent(this, eg_q5.class); 
 startActivity(intent); 
 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
 vibrator.vibrate(500); 
 return; 
} 

        
     
//Popup questions --> Forum       
        
// Starting point of the itinerary 
        
else if(lat>41.411337 & lat<41.412058 & lon>2.219405 & lon<2.220904){  
 Intent intent = new Intent(this, f_q1.class); 

 startActivity(intent); 
 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
 vibrator.vibrate(500); 
 return; 
} 
        
        
// Point 2 

        
else if(lat>41.411401 & lat<41.413064 & lon>2.222824 & lon<2.224652){  
 Intent intent = new Intent(this, f_q2.class); 
 startActivity(intent); 
 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
 vibrator.vibrate(500); 
 return; 
} 

        
        
// Point 3 
        
else if(lat>41.411832 & lat<41.413277 & lon>2.227550 & lon<2.228883){  
 Intent intent = new Intent(this, f_q3.class); 
 startActivity(intent); 
 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 

 vibrator.vibrate(500); 
 return; 
} 
        
        
// Point 4 
        
else if(lat>41.410694 & lat<41.411641 & lon>2.225494 & lon<2.226807){  

 Intent intent = new Intent(this, f_q4.class); 
 startActivity(intent); 
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 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 

 vibrator.vibrate(500); 
 return; 
} 
        
        
        
//Point 5  

       
              
else if(lat> 41.409709 & lat<41.410985 & lon>2.219342 & lon<2.220861){ 
 Intent intent = new Intent(this, f_q5.class); 
 startActivity(intent); 
 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
 vibrator.vibrate(500); 
 return; 

       } 
     
     
     
     
 
//Out of questionnaire area 
      else{ 

        
       Context contexto = getApplicationContext(); 
       CharSequence texto = "Out of questionnaire area"; 
       int duracion = Toast.LENGTH_SHORT; 
  
       Toast.makeText(contexto, texto, duracion).show(); 
        
       return; 

      } 
//***********************************************************************************************************************
********** 
  } 
   
   
  if(v==bt_map) { 
   map = true; 

  }  
   
  VisionCore.core.ar=new MyARManager(map,list,teleport); 
  //VisionCore.core.ar.setPrefixForImages("demo_"); 
  VisionCore.core.configuration=new VisionConfiguration(); 
  VisionCore.core.configuration.setRadarPosition(VisionConfiguration.RADAR_POSITION_LEFT);  
  VisionCore.core.configuration.setMaxPoisToShow(1000000000);  
  VisionCore.core.configuration.showAppLogo(true); 

 
  new LoadCustomDataTask().execute(); 
     
   
 } 
 
  
 

 
 private class LoadDataTask extends AsyncTask<Void, Void, Void> {  
 
  public LoadDataTask() { 
 
  } 
 
  protected void onPreExecute() { 

   progress.setVisibility(View.VISIBLE); 
  } 
 
  @Override 
  protected void onPostExecute(Void response) { 
   VisionCore.startAR(MainActivity.this); 
   progress.setVisibility(View.GONE); 
  } 

 
  @Override 
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  protected Void doInBackground(Void... params) { 

 
 
 } 
 
 private class LoadCustomDataTask extends AsyncTask<Void, Void, Void> { 
 
  public LoadCustomDataTask() { 

 
  } 
 
  protected void onPreExecute() { 
   progress.setVisibility(View.VISIBLE); 
  } 
 
  @Override 

  protected void onPostExecute(Void response) { 
   VisionCore.startAR(MainActivity.this); 
   progress.setVisibility(View.GONE); 
  } 
 
  @Override 
  protected Void doInBackground(Void... params) { 
   if(preload){ 

    VisionCore.core.model=new MyModelManagerPreload(); 
    VisionCore.core.model.categoriesFrom = "my_custom_categories"; 
    VisionCore.core.model.poisFrom = "my_custom_pois"; 
    VisionCore.core.model.loadPoisContinouosly = false; 
    VisionCore.core.loadData(MainActivity.this); 
   } 
   else{ 
    VisionCore.core.model=new MyModelManager(); 

    VisionCore.core.model.loadPoisContinouosly = true; 
    VisionCore.core.loadData(MainActivity.this); 
   } 
 
   return null; 
  } 
   
} 

   
    
private void whereIam(Location location){ 
    
    
 if (location != null){ 
        lon = location.getLongitude(); 
        lat = location.getLatitude(); 

 } else { 
location = locationManager.getLastKnownLocation(LocationManager.NETWORK_PROVIDER); 

        lon = location.getLongitude(); 
    lat = location.getLatitude(); 
 } 
    
   
/*Popup questions   

 
E.Ggranados******************************************************************************************* */ 
       
// Starting point of the itinerary 
       
if (lat>41.394264 & lat<41.395017 & lon>2.152962 & lon<2.15381){  
 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
 vibrator.vibrate(500);  

 bt_quest.setVisibility(View.VISIBLE); 
      
 Context contexto = getApplicationContext(); 
 CharSequence texto = "You're in a questionnaire area, click -Comment- for answer"; 
 int duracion = Toast.LENGTH_LONG; 
 Toast.makeText(contexto, texto, duracion).show(); 
      
} 
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//Crossing E. Granados and Rossellò 

       
else if(lat>41.392111 & lat< 41.392875 & lon>2.155689 & lon<2.15671){  
 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
 vibrator.vibrate(500); 
 bt_quest.setVisibility(View.VISIBLE); 
      
 Context contexto = getApplicationContext(); 

 CharSequence texto = "You're in a questionnaire area, click -Comment- for answer"; 
 int duracion = Toast.LENGTH_LONG; 
 Toast.makeText(contexto, texto, duracion).show(); 
} 
       
       
//Crossing E. Granados and Mallorca 
       

else if(lat>41.390371 & lat<41.391152 & lon>2.15797 & lon<2.158996){ 
 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
 vibrator.vibrate(500); 
 bt_quest.setVisibility(View.VISIBLE); 
      
 Context contexto = getApplicationContext(); 
 CharSequence texto = "You're in a questionnaire area, click -Comment- for answer"; 
 int duracion = Toast.LENGTH_LONG; 

 Toast.makeText(contexto, texto, duracion).show(); 
} 
       
              
//Crossing E. Granados and Aragò 
       
else if(lat>41.388441 & lat<41.389657 & lon>2.159928 & lon<2.161445){  
 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 

 vibrator.vibrate(500); 
 bt_quest.setVisibility(View.VISIBLE); 
      
 Context contexto = getApplicationContext(); 
 CharSequence texto = "You're in a questionnaire area, click -Comment- for answer"; 
 int duracion = Toast.LENGTH_LONG; 
 Toast.makeText(contexto, texto, duracion).show(); 
} 

       
//E. Granados crossing with Diputació 
       
else if(lat>41.386997 & lat<41.387789 & lon>2.162421 & lon<2.163441){  
 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
 vibrator.vibrate(500); 
 bt_quest.setVisibility(View.VISIBLE); 
      

 Context contexto = getApplicationContext(); 
 CharSequence texto = "You're in a questionnaire area, click -Comment- for answer"; 
 int duracion = Toast.LENGTH_LONG; 
 Toast.makeText(contexto, texto, duracion).show(); 
} 
     
     
       

       
/*Popup questions Forum******************************************************************************************* */ 
       
       
// Starting point of the itinerary 
       
else if(lat>41.411337 & lat<41.412058 & lon>2.219405 & lon<2.220904){  
 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 

 vibrator.vibrate(500); 
 bt_quest.setVisibility(View.VISIBLE); 
      
 Context contexto = getApplicationContext(); 
 CharSequence texto = "You're in a questionnaire area, click -Comment- for answer"; 
 int duracion = Toast.LENGTH_LONG; 
 Toast.makeText(contexto, texto, duracion).show(); 
} 
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// Point 2 

       
else if(lat>41.411401 & lat<41.413064 & lon>2.222824 & lon<2.224652){  
 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
 vibrator.vibrate(500); 
 bt_quest.setVisibility(View.VISIBLE); 
      
 Context contexto = getApplicationContext(); 

 CharSequence texto = "You're in a questionnaire area, click -Comment- for answer"; 
 int duracion = Toast.LENGTH_LONG; 
 Toast.makeText(contexto, texto, duracion).show(); 
      } 
       
       
// Point 3 
       

else if(lat>41.411832 & lat<41.413277 & lon>2.227550 & lon<2.228883){  
 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
 vibrator.vibrate(500); 
 bt_quest.setVisibility(View.VISIBLE); 
      
 Context contexto = getApplicationContext(); 
 CharSequence texto = "You're in a questionnaire area, click -Comment- for answer"; 
 int duracion = Toast.LENGTH_LONG; 

 Toast.makeText(contexto, texto, duracion).show(); 
} 
       
       
// Point 4 
       
else if(lat>41.410694 & lat<41.411641 & lon>2.225494 & lon<2.226807){ 
 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 

 vibrator.vibrate(500); 
 bt_quest.setVisibility(View.VISIBLE); 
      
 Context contexto = getApplicationContext(); 
 CharSequence texto = "You're in a questionnaire area, click -Comment- for answer"; 
 int duracion = Toast.LENGTH_LONG; 
 Toast.makeText(contexto, texto, duracion).show(); 
} 

       
       
       
//Point 5  
       
       
else if(lat> 41.409709 & lat<41.410985 & lon>2.219342 & lon<2.220861){ 
 Vibrator vibrator =(Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 

 vibrator.vibrate(500); 
 bt_quest.setVisibility(View.VISIBLE); 
      
 Context contexto = getApplicationContext(); 
 CharSequence texto = "You're in a questionnaire area, click -Comment- for answer"; 
 int duracion = Toast.LENGTH_LONG; 
 Toast.makeText(contexto, texto, duracion).show(); 
      } 

       
else{ 
 bt_quest.setVisibility(View.INVISIBLE); 
} 
     
} 
} 
 

 
 

 
9.4. Personalització dels panells amb informació dels POIs. 
 
@Override 
public LinearLayout getPanelTextureLayout(Context ctx) { 
   

float density = VisionCore.core.configuration.getScreenDensity(); 
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 LinearLayout lay = new LinearLayout(ctx); 
 lay.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); 
 lay.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(256, 128)); 
 lay.setPadding(32, 14, 32, 8); 
 lay.setBackgroundDrawable(this.getPanelBackground(ctx)); 
 lay.layout(0, 0, 256, 128); 
 

 TextView vista = new TextView(ctx); 
 vista.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(180, LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
 vista.setTextColor(0xffffffff); 
 vista.setTextSize((int) (25 / density)); 
 vista.setText(this.title); 
 vista.setGravity(Gravity.CENTER_HORIZONTAL); 
 vista.setMaxLines(2); 
 vista.layout(40, 5, 210, 100); 

 lay.addView(vista); 
   
 LinearLayout top = new LinearLayout(ctx); 
 top.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL); 
 top.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT, 56)); 
 top.layout(40, 70, 210, 155); 
 lay.addView(top); 
 

   
 vista = new TextView(ctx); 
 vista.setText(VisionUtils.getDistanceToString(this.distance)); 
 vista.layout(0, 0, 105, 40); 
 vista.setTextColor(0xffffffff); 
 vista.setTextSize((int) (20 / density)); 
 top.addView(vista); 
   

 vista = new TextView(ctx); 
 vista.setText(this.getPoiRating()); 
 vista.layout(95, 0, 110, 40); 
 vista.setTextColor(0xffffffff); 
 vista.setTextSize((int) (20 / density)); 
 top.addView(vista); 
 
 LinearLayout icons = new LinearLayout(ctx); 

 icons.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL); 
 icons.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(110, 40)); 
 icons.layout(110, 0, 200, 40); 
 top.addView(icons); 
 
 if (categories != null && categories.size() > 0) { 
  ImageView iv; 
  iv = new ImageView(ctx); 

  iv.setLayoutParams(new LayoutParams((int)(30/density),(int)(30/density))); 
  iv.setScaleType(ScaleType.CENTER_INSIDE); 
  iv.setImageResource(R.drawable.logo_g); 
  icons.addView(iv); 
  iv.layout(0, 0, 30, 30); 
  int j = 0; 
  for (int i = 0; i < categories.size(); i++) { 

if (categories.get(i).getIcon() != null && categories.get(i).getIcon().getImage(null, true, false, true) != null) { 

    iv = new ImageView(ctx); 
    iv.setLayoutParams(new LayoutParams((int)(30/density),(int)(30/density))); 
    iv.setScaleType(ScaleType.CENTER_INSIDE); 
    iv.setImageDrawable(categories.get(i).getIcon().getImage(null, true, false, true)); 
    icons.addView(iv); 
    iv.layout(30 * (j+1), 0, 35 * (j + 2) - 5, 30); 
    j++; 
   } 

  } 
 } 
return lay; 
} 

 
 
 
9.5. Personalització del llistat amb informació dels POIs. 
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@Override 

 public View drawListItem(Context ctx, View ll) { 
  ll = new LinearLayout(ctx); 
  ListView.LayoutParams listparams = new ListView.LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT, 
LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
  ll.setLayoutParams(listparams); 
  ll.setPadding(VisionUtils.scalePixels(3), VisionUtils.scalePixels(3), VisionUtils.scalePixels(3), VisionUtils.scalePixels(3)); 
  ll.setBackgroundColor(VisionCore.core.ar.backgroundColor); 

 
  LinearLayout lay = new LinearLayout(ctx); 
  LinearLayout.LayoutParams params = new LinearLayout.LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT, 
LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
  lay.setLayoutParams(params); 
  lay.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL); 
  lay.setPadding(VisionUtils.scalePixels(10), 0, VisionUtils.scalePixels(30), 0);  
  lay.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL); 

  ((LinearLayout) ll).addView(lay); 
 
  ImageView remove = new ImageView(ctx); 
  params = new LinearLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
  params.setMargins(0, 0, VisionUtils.scalePixels(5), 0);  
  remove.setLayoutParams(params); 
  remove.setScaleType(ScaleType.FIT_CENTER); 
  remove.setImageResource(VisionUtils.getResourceIdentifier("vision_icon_remove", "drawable")); 

  remove.setVisibility(View.GONE); 
  lay.addView(remove); 
 
  ImageView miniImage = new ImageView(ctx); 
  params = new LinearLayout.LayoutParams(VisionUtils.scalePixels(25), VisionUtils.scalePixels(25)); 
  miniImage.setLayoutParams(params); 
  miniImage.setScaleType(ScaleType.FIT_CENTER); 
  lay.addView(miniImage); 

 
  LinearLayout lay2 = new LinearLayout(ctx); 
  params = new LinearLayout.LayoutParams(0, LayoutParams.WRAP_CONTENT, 1); 
  lay2.setLayoutParams(params); 
  lay2.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); 
  lay2.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL); 
  lay2.setPadding(VisionUtils.scalePixels(10), 0, 0, 0); 
  lay.addView(lay2); 

   
  LinearLayout lay3 = new LinearLayout(ctx); 
  params = new LinearLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
  params.setMargins(0, 0, VisionUtils.scalePixels(5), 0);  
  lay3.setLayoutParams(params); 
  lay3.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); 
  lay3.setGravity(Gravity.CENTER); 
  lay3.setPadding(VisionUtils.scalePixels(10), 0, 0, 0); 

  lay.addView(lay3); 
 
  TextView title = new TextView(ctx); 
  params = new LinearLayout.LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
  title.setLayoutParams(params); 
  title.setTextColor(0xff000000); 
  title.setTextSize(15); 
  title.setSingleLine(true); 

  title.setEllipsize(TruncateAt.END); 
  lay2.addView(title); 
 
  TextView text = new TextView(ctx); 
  params = new LinearLayout.LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
  text.setLayoutParams(params); 
  text.setTextColor(0xff333333); 
  text.setTextSize(12); 

  text.setSingleLine(true); 
  text.setEllipsize(TruncateAt.END); 
  lay2.addView(text); 
 
  TextView distance = new TextView(ctx);  
  params = new LinearLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
  distance.setLayoutParams(params); 
  distance.setTextColor(0xff333333); 

  lay3.addView(distance); 
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  ImageView catImage = new ImageView(ctx); 

  params = new LinearLayout.LayoutParams(VisionUtils.scalePixels(15), VisionUtils.scalePixels(15)); 
  catImage.setLayoutParams(params); 
  catImage.setScaleType(ScaleType.FIT_CENTER); 
  lay3.addView(catImage); 
 
  // set data 
  lay.setBackgroundDrawable(this.getListItemBackground(ctx)); 

 
  miniImage.setImageResource(R.drawable.logo_g); 
   
  title.setText(Html.fromHtml(this.title)); 
  title.setTextColor(0xff000000); 
 
  text.setText(Html.fromHtml(this.subtitle)); 
  text.setTextColor(0xff000000); 

 
  distance.setText(VisionUtils.getDistanceToString(this.distance)); 
  distance.setTextColor(0xff000000); 
 
   
  Vector<VisionCategory> cats = this.getCategories(); 
  if (cats != null && cats.size() > 0) { 
   int i = 0; 

   Drawable im = null; 
   while (i < cats.size() && im == null) { 
    if (cats.get(i).getIcon() != null) { 
     im = cats.get(i).getIcon().getImage(ctx, true, false, true); 
    } 
    i++; 
   } 
   catImage.setImageDrawable(im); 

  }// if 
 
  return ll; 
 
 } 
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9.6. Personalització de les fletxes amb informació dels POIs. 
 

@Override 
 public LinearLayout getArrowTextureLayout(Context ctx) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  float density = VisionCore.core.configuration.getScreenDensity(); 
 
  LinearLayout lay = new LinearLayout(ctx); 
  lay.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); 
  lay.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(256, 128)); 

  lay.setPadding(16, 16, 16, 8); 
  lay.setBackgroundDrawable(this.getArrowBackground(ctx)); 
  lay.layout(0, 0, 256, 128); 
 
  LinearLayout top = new LinearLayout(ctx); 
  top.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL); 
  top.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT, 40)); 
  top.layout(16, 16, 232, 72); 

  lay.addView(top); 
 
  ImageView iv = new ImageView(ctx); 
  iv.setLayoutParams(new LayoutParams(25, 25)); 
  iv.setScaleType(ScaleType.CENTER_INSIDE); 
  iv.setImageDrawable(ctx.getResources().getDrawable(R.drawable.logo_g)); 
  top.addView(iv); 
  iv.layout(10, 0, 35, 35); 

 
  TextView vista = new TextView(ctx); 
  vista.setText(VisionUtils.getDistanceToString(this.distance)); 
  vista.layout(100, 0, 240, 40); 
  vista.setTextColor(0xffffffff); 
  vista.setTextSize((int) (20 / density)); 
  top.addView(vista); 
 

  vista = new TextView(ctx); 
  vista.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(180, LayoutParams.WRAP_CONTENT)); 
  vista.setTextColor(0xffffffff); 
  vista.setTextSize((int) (23 / density)); 
  vista.setGravity(Gravity.CENTER); 
  vista.setMaxLines(2); 
  vista.setText(this.title); 
  vista.layout(32, 57, 170, 120); 

  lay.addView(vista); 
 
  return lay; 
 } 
 
 
 
 

 
9.7. Personalització del radar amb informació dels POIS. 
 
@Override 
 public View drawInfoPanel(Context ctx) { 

  RelativeLayout ll = new RelativeLayout(ctx);  
  LinearLayout.LayoutParams p = new LinearLayout.LayoutParams(LayoutParams.FILL_PARENT, 
LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
  p.setMargins(VisionUtils.scalePixels(10), VisionUtils.scalePixels(20), VisionUtils.scalePixels(10), 0);  
  ll.setLayoutParams(p); 
  ll.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL); 
  ll.setPadding(VisionUtils.scalePixels(10), 0, VisionUtils.scalePixels(10), VisionUtils.scalePixels(20)); 
  ll.setBackgroundDrawable(this.getInfoPanelBackground(ctx)); 

 
  TextView rating = new TextView(ctx); 
  RelativeLayout.LayoutParams params = new RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, 
LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
  params.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_LEFT, RelativeLayout.TRUE); 
  params.addRule(RelativeLayout.CENTER_VERTICAL, RelativeLayout.TRUE); 
  params.setMargins(VisionUtils.scalePixels(5), 0, 0, 0);  
  rating.setLayoutParams(params); 

  rating.setTextColor(0xff000000); 
  rating.setTypeface(Typeface.DEFAULT_BOLD); 
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  rating.setText(poiRating); 

  ll.addView(rating); 
 
  LinearLayout ll2 = new LinearLayout(ctx); 
  params = new RelativeLayout.LayoutParams(LayoutParams.MATCH_PARENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
  ll2.setLayoutParams(params); 
  ll2.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); 
  ll2.setGravity(Gravity.CENTER); 

  ll.addView(ll2); 
 
  TextView distance = new TextView(ctx);  
  LinearLayout.LayoutParams params2 = new LinearLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, 
LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
  distance.setLayoutParams(params2); 
  distance.setTextColor(0xff333333); 
  distance.setTypeface(Typeface.DEFAULT_BOLD); 

  distance.setText(VisionUtils.getDistanceToString(this.distance)); 
  ll2.addView(distance); 
 
  TextView title = new TextView(ctx); 
  params2 = new LinearLayout.LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT); 
  title.setLayoutParams(params2); 
  title.setTextColor(0xffffffff); 
  title.setTextSize(15); 

  title.setTypeface(Typeface.DEFAULT_BOLD); 
  title.setSingleLine(true); 
  title.setEllipsize(TruncateAt.END); 
  title.setText(Html.fromHtml(this.title)); 
  ll2.addView(title); 
 
  ImageView miniImage = new ImageView(ctx); 
  params = new RelativeLayout.LayoutParams(VisionUtils.scalePixels(25), VisionUtils.scalePixels(25)); 

  params.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_RIGHT, RelativeLayout.TRUE); 
  params.addRule(RelativeLayout.CENTER_VERTICAL, RelativeLayout.TRUE); 
  params.setMargins(0, 0, VisionUtils.scalePixels(5), 0); 
  miniImage.setLayoutParams(params); 
  miniImage.setScaleType(ScaleType.CENTER_INSIDE); 
  miniImage.setImageDrawable(ctx.getResources().getDrawable(R.drawable.logo_g)); 
  ll.addView(miniImage); 
 

  return ll; 
 } 
 
 @Override 
 public View drawMapPopup(Context ctx) { 
  LinearLayout pop =(LinearLayout) View.inflate(ctx,R.layout.custom_info_window, null); 
  TextView title=(TextView)pop.findViewById(R.id.title); 
  title.setText(this.getTitle()); 

  TextView subtitle=(TextView)pop.findViewById(R.id.subtitle); 
  subtitle.setText(this.getSubtitle()); 
  ImageView cat=(ImageView)pop.findViewById(R.id.cat); 
  Vector<VisionCategory> cats = this.getCategories(); 
  if (cats != null && cats.size() > 0) { 
   int i = 0; 
   Drawable im = null; 
   while (i < cats.size() && im == null) { 

    if (cats.get(i).getIcon() != null) { 
     im = cats.get(i).getIcon().getImage(ctx, true, false, true); 
    } 
    i++; 
   } 
   cat.setImageDrawable(im); 
  }// if 
  return pop; 

 } 

 
 
 
9.8. Personalització de la finestra amb informació d'un POI. 
 
package com.geomobile.vision.demo; 
 

import android.app.Activity; 
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import android.content.res.Resources; 

import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.webkit.WebView; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.ImageView; 
import android.widget.LinearLayout; 

import android.widget.TextView; 
 
import com.geomobile.arcore.VisionCore; 
import com.geomobile.arcore.utils.VisionUtils; 
 
public class CustomGeoPoiClickActivity extends Activity implements OnClickListener{ 
  
 private LinearLayout b_back; 

 private CustomGeoPoi poi; 
  
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_custom_poi_click); 
   
  poi=(CustomGeoPoi)VisionCore.core.model.getSelectedPoi(); 

   
  b_back=(LinearLayout)this.findViewById(R.id.buttonBack); 
  b_back.setOnClickListener(this); 
   
   ImageView categ = (ImageView)this.findViewById(R.id.icon); 
    
         Integer categoria = Integer.parseInt(poi.getCategories().get(0).getId()); 
          

         String icona = VisionCore.getCategories().get(categoria-1).getNoSelectedIcon().getImageURL(); 
          
         Resources res = this.getResources(); 
          
         int res_id = res.getIdentifier(icona, "drawable", this.getPackageName()); 
          
         categ.setImageResource(res_id); 
 

  TextView title=(TextView)this.findViewById(R.id.title); 
  title.setText(poi.getTitle()); 
   
  TextView desc=(TextView)this.findViewById(R.id.desc); 
  desc.setText(poi.getSubtitle()); 
   
  TextView url=(TextView)this.findViewById(R.id.url); 
  url.setText(poi.getWeb()); 

  
 
 } 
 @Override 
 public void onClick(View v) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  if(v == b_back){ 
   finish(); 

  } 
 } 
  
  
   
  
} 
 

 

9.9. Incidence_send: enviament de dades. 
 
package com.geomobile.vision.demo; 
 
import java.io.ByteArrayInputStream; 
import java.io.ByteArrayOutputStream; 
import java.io.File; 
import java.io.IOException; 
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import java.io.InputStream; 

import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Date; 
import java.util.List; 
 
import org.apache.http.HttpResponse; 
import org.apache.http.NameValuePair; 

import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 
import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.geomobile.arcore.utils.VisionGPSManager; 

 
import android.location.Criteria; 
import android.location.Location; 
import android.location.LocationManager; 
import android.net.Uri; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Environment; 

import android.provider.MediaStore; 
import android.app.Activity; 
import android.app.ProgressDialog; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.graphics.Bitmap; 
import android.graphics.BitmapFactory; 
import android.graphics.Matrix; 

import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.ImageView; 
import android.widget.TextView; 
 
public class Incidence_send extends Activity {  

 static final int REQUEST_IMAGE_CAPTURE=1; 
 private ProgressDialog pDialog; 
 JSONParser jsonParser = new JSONParser(); 
 
 private static String url_create_product = "http://158.109.128.158:8008/pau/insertinc.php"; 
 
 private static final String TAG_SUCCESS = "success"; 
 private ImageView mImageView; 

 private static final String TAG = "upload"; 
 Bitmap rotatedBMP = null; 
 String imageFileName = ""; 
  
 private LocationManager locationManager; 
 Double lon = null; 
 Double lat = null; 
  

 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
   
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  VisionGPSManager.startGPS(getApplicationContext()); 
  setContentView(R.layout.incid); 
   
  Button botFoto=(Button)findViewById(R.id.botFoto); 

  mImageView = (ImageView) findViewById(R.id.img1); 
  botFoto.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
    // TODO Auto-generated method stub 
    sacarFoto(); 
   } 
  }); 
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  Button botReturn=(Button)findViewById(R.id.ret); 

  botReturn.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
 
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
    // TODO Auto-generated method stub 
    finish(); 
   } 

  }); 
    
   
  Button botSendemail=(Button)findViewById(R.id.send); 
  botSendemail.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
    new CreateNewIncid().execute(); 

 
   } 
 
    
   class CreateNewIncid extends AsyncTask<String, String, String> {  
 
    @Override 
    protected void onPreExecute() { 

     super.onPreExecute(); 
     pDialog = new ProgressDialog(Incidence_send.this); 
     pDialog.setMessage("SENDING.."); 
     pDialog.setIndeterminate(false); 
     pDialog.setCancelable(true); 
     pDialog.show(); 
    } 
 

    protected String doInBackground(String... args) { 
      
     TextView description = (TextView) findViewById(R.id.description); 
    
     locationManager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 
        Criteria criteria = new Criteria(); 
        String provider = locationManager.getBestProvider(criteria, false); 
        Location location = locationManager.getLastKnownLocation(provider); 

         
        if (location != null){ 
          lon = location.getLongitude(); 
          lat = location.getLatitude(); 
        } else { 
          location = locationManager.getLastKnownLocation(LocationManager.NETWORK_PROVIDER); 
           lon = location.getLongitude(); 
           lat = location.getLatitude(); 

        } 
      
     List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>(); 
     params.add(new BasicNameValuePair("description",description.getText().toString())); 
     params.add(new BasicNameValuePair("lon", Double.toString(lon))); 
     params.add(new BasicNameValuePair("lat", Double.toString(lat))); 
     params.add(new BasicNameValuePair("photo", "images/" + imageFileName + ".jpg")); 
 

     JSONObject json = jsonParser.makeHttpRequest(url_create_product,"POST", params); 
      
     try { 
      int success = json.getInt(TAG_SUCCESS); 
 
      if (success == 1) { 
       try { 
        sendPhoto(rotatedBMP); 

       } catch (Exception e) { 
        e.printStackTrace(); 
       } 
       VisionGPSManager.stopGPS(); 
       finish(); 
      } else { 
        
      } 

     } catch (JSONException e) { 
      e.printStackTrace(); 



  

Pàg. 89 de 110 

 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA UAB 
MTIG16 - Projecte final  CyberParks 

     } 

 
     return null; 
    } 
    protected void onPostExecute(String file_url) { 
     pDialog.dismiss(); 
    } 
 

   } 
  }); 
   
 } 
 
  
 private void sacarFoto() { 
  dispatchTakePictureIntent(); 

 } 
 
 @Override 
 protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 
 
         if (requestCode == REQUEST_TAKE_PHOTO && resultCode == Activity.RESULT_OK) { 
    setPic(); 
   }  

 } 
  
 private void sendPhoto(Bitmap bitmap) throws Exception { 
  new UploadTask().execute(bitmap); 
 } 
  
 private class UploadTask extends AsyncTask<Bitmap, Void, Void> { 
   

  protected Void doInBackground(Bitmap... bitmaps) { 
   if (bitmaps[0] == null) 
    return null; 
   setProgress(0); 
    
   Bitmap bitmap = bitmaps[0]; 
   ByteArrayOutputStream stream = new ByteArrayOutputStream(); 
   bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 100, stream); //convert Bitmap to ByteArrayOutputStream 

   InputStream in = new ByteArrayInputStream(stream.toByteArray()); //convert ByteArrayOutputStream to 
ByteArrayInputStream 
 
   DefaultHttpClient httpclient = new DefaultHttpClient(); 
   try { 
    HttpPost httppost = new HttpPost("http://158.109.128.158:8008/pau/savetofile.php"); // server 
    MultipartEntity reqEntity = new MultipartEntity(); 
    reqEntity.addPart("myFile",imageFileName + ".jpg", in);  

    httppost.setEntity(reqEntity); 
 
    Log.i(TAG, "request " + httppost.getRequestLine()); 
    HttpResponse response = null; 
    try { 
     response = httpclient.execute(httppost); 
    } catch (ClientProtocolException e) { 
     // TODO Auto-generated catch block 

     e.printStackTrace(); 
    } catch (IOException e) { 
     // TODO Auto-generated catch block 
     e.printStackTrace(); 
    } 
    try { 
     if (response != null) 
      Log.i(TAG, "response " + response.getStatusLine().toString()); 

    } finally { 
 
    } 
   } finally { 
 
   } 
 
   if (in != null) { 

    try { 
     in.close(); 



  

Pàg. 90 de 110 

 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA UAB 
MTIG16 - Projecte final  CyberParks 

    } catch (IOException e) { 

     // TODO Auto-generated catch block 
     e.printStackTrace(); 
    } 
   } 
 
   if (stream != null) { 
    try { 

     stream.close(); 
    } catch (IOException e) { 
     // TODO Auto-generated catch block 
     e.printStackTrace(); 
    } 
   } 
 
   return null; 

  } 
   
  @Override 
  protected void onProgressUpdate(Void... values) { 
   // TODO Auto-generated method stub 
   super.onProgressUpdate(values); 
  } 
   

  @Override 
  protected void onPostExecute(Void result) { 
   // TODO Auto-generated method stub 
   super.onPostExecute(result); 
    
  } 
 } 
  String mCurrentPhotoPath; 

  
  static final int REQUEST_TAKE_PHOTO = 1; 
  File photoFile = null; 
  
    
     private void dispatchTakePictureIntent() { 
      Intent takePictureIntent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE); 
      // Ensure that there's a camera activity to handle the intent 

      if (takePictureIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) { 
          // Create the File where the photo should go 
          File photoFile = null; 
          try { 
              photoFile = createImageFile(); 
          } catch (IOException ex) { 
              // Error occurred while creating the File 
 

          } 
          // Continue only if the File was successfully created 
          if (photoFile != null) { 
              takePictureIntent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, 
                Uri.fromFile(photoFile)); 
              startActivityForResult(takePictureIntent, REQUEST_TAKE_PHOTO); 
          } 
      } 

  } 
      
  private File createImageFile() throws IOException { 
      // Create an image file name 
      String timeStamp = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd_HHmmss").format(new Date()); 
      imageFileName = timeStamp ; 
      String storageDir = Environment.getExternalStorageDirectory() + "/way_pics"; 
      File dir = new File(storageDir); 

      if (!dir.exists()) 
       dir.mkdir(); 
       
      File image = new File(storageDir + "/" + imageFileName + ".jpg"); 
 
      // Save a file: path for use with ACTION_VIEW intents 
      mCurrentPhotoPath = image.getAbsolutePath(); 
      Log.i(TAG, "photo path = " + mCurrentPhotoPath); 

      return image; 
  } 
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  private void setPic() { 
   // Get the dimensions of the View 
      int targetW = mImageView.getWidth(); 
      int targetH = mImageView.getHeight(); 
 
      // Get the dimensions of the bitmap 
      BitmapFactory.Options bmOptions = new BitmapFactory.Options(); 

      bmOptions.inJustDecodeBounds = true; 
      BitmapFactory.decodeFile(mCurrentPhotoPath, bmOptions); 
      int photoW = bmOptions.outWidth; 
      int photoH = bmOptions.outHeight; 
 
      // Determine how much to scale down the image 
      int scaleFactor = Math.min(photoW/targetW, photoH/targetH); 
 

      // Decode the image file into a Bitmap sized to fill the View 
      bmOptions.inJustDecodeBounds = false; 
      bmOptions.inSampleSize = scaleFactor << 1; 
      bmOptions.inPurgeable = true; 
 
      Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeFile(mCurrentPhotoPath, bmOptions); 
       
      Matrix mtx = new Matrix(); 

      mtx.postRotate(90); 
      // Rotating Bitmap 
      rotatedBMP = Bitmap.createBitmap(bitmap, 0, 0, bitmap.getWidth(), bitmap.getHeight(), mtx, true);  
 
      if (rotatedBMP != bitmap) 
       bitmap.recycle(); 
       
      mImageView.setImageBitmap(rotatedBMP); 

       
  } 
} 
 

 
 
 
9.10. Exemple de classe de qüestionari. 
 
package com.geomobile.vision.demo; 
 

import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
import org.apache.http.NameValuePair; 
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 

import android.app.Activity; 
import android.app.ProgressDialog; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 

import android.widget.RadioGroup; 
 
public class eg_q1 extends Activity{ 
  
 JSONParser jsonParser = new JSONParser(); 
  
  
 private static String url_create_product = "http://158.109.128.158:8008/pau/insert.php"; 

  
  
  
 private static final String TAG_SUCCESS = "success"; 
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 private ProgressDialog pDialog; 

  
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.eg_q1); 
  Button botonSend=(Button)findViewById(R.id.bt_send); 
   

  
     
  botonSend.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
    new CreateNewQuest().execute(); 
 
   } 

 
   /** 
    * Background Async Task  
    * */ 
   class CreateNewQuest extends AsyncTask<String, String, String> { 
 
    /** 
     * Before starting background thread Show Progress Dialog 

     * */ 
    @Override 
    protected void onPreExecute() { 
     super.onPreExecute(); 
     pDialog = new ProgressDialog(eg_q1.this); 
     pDialog.setMessage("SENDING.."); 
     pDialog.setIndeterminate(false); 
     pDialog.setCancelable(true); 

     pDialog.show(); 
    } 
 
    /** 
     * Creant el JSON 
     * */ 
    protected String doInBackground(String... args) { 
     RadioGroup rg1 = (RadioGroup) findViewById(R.id.radioGroup100); 

     int purpose = rg1.getCheckedRadioButtonId(); 
     View r1 = rg1.findViewById(purpose); 
     int idx_purpose = rg1.indexOfChild(r1); 
      
     RadioGroup rg2 = (RadioGroup) findViewById(R.id.radioGroup200); 
     int often = rg2.getCheckedRadioButtonId(); 
     View r2 = rg2.findViewById(often); 
     int idx_often = rg2.indexOfChild(r2); 

      
      
     List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>(); 
     params.add(new BasicNameValuePair("quest","101")); 
     params.add(new BasicNameValuePair("question1",Integer.toString(idx_purpose))); 
     params.add(new BasicNameValuePair("question2", Integer.toString(idx_often))); 
     params.add(new BasicNameValuePair("question3", "null")); 
      

 
     JSONObject json = jsonParser.makeHttpRequest(url_create_product,"POST", params); 
     Log.d("Create Response", json.toString()); 
     try { 
      int success = json.getInt(TAG_SUCCESS); 
      if (success == 1) { 
       finish(); 
      } else { 

       // si falla... 
      } 
     } catch (JSONException e) { 
      e.printStackTrace(); 
     } 
     return null; 
    } 
 

     
    protected void onPostExecute(String file_url) { 
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     pDialog.dismiss(); 

    } 
 
   } 
  }); 
   
 } 
} 

 

 
9.11. Scripts PHP. 
 
insert.php:  inserta les respostes codificades a la BD (MySQL). 
 
<?php 
 $link = mysql_connect('158.109.128.158', 'pau', 'wayparks') or die('No se pudo conectar: ' . mysql_error()); 
 $lon = $_POST['lon'] ; 

 $lat = $_POST['lat'] ; 
 $quest = $_POST['quest'] ; 
 $question1 = $_POST['question1'] ; 
 $question2 = $_POST['question2'] ; 
 $question3 = $_POST['question3'] ; 
 if (isset($_POST['quest']) && isset($_POST['question1']) && isset($_POST['question2']) && isset($_POST['question3'])) { 
  $query_add='INSERT INTO  pau_mtig.informes (id,quest,question1,question2,question3) VALUES 
(NULL,'.$quest.','.$question1.','.$question2.','.$question3.');'; 

  //echo $query_add; 
  $query_exec=mysql_query($query_add);  
   if ($query_exec) { 
   // successfully inserted into database 
   $response["success"] = 1; 
   $response["message"] = "Product successfully created."; 
   
   // echoing JSON response 

   echo json_encode($response); 
  } else { 
   // failed to insert row 
   $response["success"] = 0; 
   $response["message"] = "Oops! An error occurred."; 
   
   // echoing JSON response 
   echo json_encode($response); 

  } 
  mysql_close(); 
 } else { 
    // required field is missing 
    $response["success"] = 0; 
    $response["message"] = "Required field(s) is missing"; 
  
    // echoing JSON response 

    echo json_encode($response); 
} 
?>  
 
 
insertinc.php: inserta latitud, longitud, descripcció d’una incidència i url de la imatge.  
 
<?php 
 $link = mysql_connect('158.109.128.158', 'pau', 'wayparks') or die('No se pudo conectar: ' . mysql_error()); 
 $lon = $_POST['lon'] ; 
 $lat = $_POST['lat'] ; 

 $desc = $_POST['description'] ; 
 $photo = $_POST['photo'] ; 
 if ( isset($_POST['lon']) && isset($_POST['lat']) && isset($_POST['description']) && isset($_POST['photo'])) { 
  $query_add='INSERT INTO  pau_mtig.incidents (idincidents,inc_date,lat,lon,description,photo) VALUES 
(NULL,now(),'.$lat.','.$lon.',"'.$desc.'","'.$photo.'");'; 
  //echo $query_add; 
  $query_exec=mysql_query($query_add);  
   if ($query_exec) { 

   // successfully inserted into database 
   $response["success"] = 1; 
   $response["message"] = "Product successfully created."; 
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   // echoing JSON response 
   echo json_encode($response); 
  } else { 
   // failed to insert row 
   $response["success"] = 0; 
   $response["message"] = "Oops! An error occurred."; 
   

   // echoing JSON response 
   echo json_encode($response); 
  } 
  mysql_close(); 
 } else { 
    // required field is missing 
    $response["success"] = 0; 
    $response["message"] = "Required field(s) is missing"; 

  
    // echoing JSON response 
    echo json_encode($response); 
} 
?>  

 
savetofile.php: emmagatzema imatge enviada al directori images/. 
 
<?php 
if (isset($_FILES['myFile'])) { 
    // Example: 
    move_uploaded_file($_FILES['myFile']['tmp_name'], "images/" . $_FILES['myFile']['name']); 
    echo 'successful'; 

} 
?> 

 
9.12. Cyberparks administrador: vers_desktop.html. 
 

 
<!doctype html>  

 
<html lang="en">  

 
<head>  

 
<title>Cyberparks</title>  

 
<meta charset="utf-8">  

 
<script src="ext-4.2.1.883/ext-all-dev.js"></script>  

 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ext-4.2.1.883/resources/css/ext-all-gray.css"/>  

 
<script src="OpenLayers-2.13.1/OpenLayers-2.13.1/OpenLayers.js" type="text/javascript"></script>  

 
<script type="text/javascript" >  

 
Ext.Loader.setConfig({  

 
enabled: true,  

 
disableCaching: false,  

 
paths: {  

 
GeoExt: "geoext2-2.0.1/src/GeoExt",  

 
Ext: "ext-4.2.1.883/src"  

 
}  

 
})  

 
</script>  

 
<script src="OpenLayers-2.13.1/OpenLayers-2.13.1/FeaturePopups.js"></script>  

 
<script src="OpenLayers-2.13.1/OpenLayers-2.13.1/patches_OL-popup-autosize.js"></script>  

 
<script src="http://maps.google.com/maps/api/js?v=3&amp;sensor=false"></script>  

 
</head>  

 
<body>  

 
<script type="text/javascript">  

 
var latitud;  

 
var longitud;  

 
Ext.require([  

http://158.109.128.158:8008/cyberparks_webapp/ext-4.2.1.883/ext-all-dev.js
http://158.109.128.158:8008/cyberparks_webapp/ext-4.2.1.883/resources/css/ext-all-gray.css
http://158.109.128.158:8008/cyberparks_webapp/OpenLayers-2.13.1/OpenLayers-2.13.1/OpenLayers.js
http://158.109.128.158:8008/cyberparks_webapp/OpenLayers-2.13.1/OpenLayers-2.13.1/FeaturePopups.js
http://158.109.128.158:8008/cyberparks_webapp/OpenLayers-2.13.1/OpenLayers-2.13.1/patches_OL-popup-autosize.js
http://maps.google.com/maps/api/js?v=3&sensor=false
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'Ext.container.Viewport',  

 
'Ext.layout.container.Border',  

 
'GeoExt.tree.Panel',  

 
'Ext.tree.plugin.TreeViewDragDrop',  

 
'GeoExt.panel.Map',  

 
'GeoExt.tree.OverlayLayerContainer',  

 
'GeoExt.tree.BaseLayerContainer',  

 
'GeoExt.data.LayerTreeModel',  

 
'GeoExt.tree.View',  

 
'GeoExt.container.WmsLegend',  

 
'GeoExt.tree.Column',  

 
'Ext.util.Point',  

 
'GeoExt.Action',  

 
'GeoExt.form.field.GeocoderComboBox'  

 
]);  

 
Ext.application({  

 
name: 'Cyberparks',  

 
launch: function () {  

 
var mapa = new OpenLayers.Map('map', {allOverlays: true});  

 
var gmap = new OpenLayers.Layer.Google(  

 
"Google Streets", // the default  

 
{numZoomLevels: 20, visibility: true}  

 
);  

 
var ghyb = new OpenLayers.Layer.Google(  

 
"Google Hybrid",  

 
{type: google.maps.MapTypeId.HYBRID, numZoomLevels: 22, visibility: true}  

 
);  

 
mapa.addLayers([ gmap, ghyb]);  

 
var vector_format = new OpenLayers.Format.GeoJSON({});  

 
//Create a Protocol object using the format object just created  

 
var vector_protocol = new OpenLayers.Protocol.HTTP({  

 
url: 'http://158.109.128.158:8008/pau/geojson.php',  

 
format: vector_format  

 
});  

 
//Create an array of strategy objects  

 
var vector_strategies = [new OpenLayers.Strategy.Fixed()];  

 
//Create a vector layer that contains a Format, Protocol, and Strategy class  

 
var vector_layer = new OpenLayers.Layer.Vector('INCIDENCES',{  

 
protocol: vector_protocol,  

 
strategies: vector_strategies,  

 
styleMap: new OpenLayers.StyleMap({ 'pointRadius': 15,  

 
'externalGraphic': 'incid.png', 'cursor': "pointer"  

 
})  

 
});  

 
mapa.addLayer(vector_layer);  

 
var eg1 = new OpenLayers.Layer.Vector("Quest. E.Granados 01", {  

 
strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],  

 
protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({  

 
url: "eg1.geojson",  

 
format: new OpenLayers.Format.GeoJSON()  

 
}),  

 
styleMap: new OpenLayers.StyleMap({ 'pointRadius': 15,  
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'externalGraphic': 'stad.png', 'cursor': "pointer"  

 
})  

 
});  

 
mapa.addLayer(eg1);  

 
var eg2 = new OpenLayers.Layer.Vector("Quest. E.Granados 02", {  

 
strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],  

 
protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({  

 
url: "eg2.geojson",  

 
format: new OpenLayers.Format.GeoJSON()  

 
}),  

 
styleMap: new OpenLayers.StyleMap({ 'pointRadius': 15,  

 
'externalGraphic': 'stad.png', 'cursor': "pointer"  

 
})  

 
});  

 
mapa.addLayer(eg2);  

 
var eg3 = new OpenLayers.Layer.Vector("Quest. E.Granados 03", {  

 
strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],  

 
protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({  

 
url: "eg3.geojson",  

 
format: new OpenLayers.Format.GeoJSON()  

 
}),  

 
styleMap: new OpenLayers.StyleMap({ 'pointRadius': 15,  

 
'externalGraphic': 'stad.png', 'cursor': "pointer"  

 
})  

 
});  

 
mapa.addLayer(eg3);  

 
var eg4 = new OpenLayers.Layer.Vector("Quest. E.Granados 04", {  

 
strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],  

 
protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({  

 
url: "eg4.geojson",  

 
format: new OpenLayers.Format.GeoJSON()  

 
}),  

 
styleMap: new OpenLayers.StyleMap({ 'pointRadius': 15,  

 
'externalGraphic': 'stad.png', 'cursor': "pointer"  

 
})  

 
});  

 
mapa.addLayer(eg4);  

 
var eg5 = new OpenLayers.Layer.Vector("Quest. E.Granados 05", {  

 
strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],  

 
protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({  

 
url: "eg5.geojson",  

 
format: new OpenLayers.Format.GeoJSON()  

 
}),  

 
styleMap: new OpenLayers.StyleMap({ 'pointRadius': 15,  

 
'externalGraphic': 'stad.png', 'cursor': "pointer"  

 
})  

 
});  

 
mapa.addLayer(eg5);  

 
var f1 = new OpenLayers.Layer.Vector("Quest. Fòrum 01", {  

 
strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],  

 
protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({  
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url: "f1.geojson",  

 
format: new OpenLayers.Format.GeoJSON()  

 
}),  

 
styleMap: new OpenLayers.StyleMap({ 'pointRadius': 15,  

 
'externalGraphic': 'stad.png', 'cursor': "pointer"  

 
})  

 
});  

 
mapa.addLayer(f1);  

 
var f2 = new OpenLayers.Layer.Vector("Quest. Fòrum 02", {  

 
strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],  

 
protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({  

 
url: "f2.geojson",  

 
format: new OpenLayers.Format.GeoJSON()  

 
}),  

 
styleMap: new OpenLayers.StyleMap({ 'pointRadius': 15,  

 
'externalGraphic': 'stad.png', 'cursor': "pointer"  

 
})  

 
});  

 
mapa.addLayer(f2);  

 
var f3 = new OpenLayers.Layer.Vector("Quest. Fòrum 03", {  

 
strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],  

 
protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({  

 
url: "f3.geojson",  

 
format: new OpenLayers.Format.GeoJSON()  

 
}),  

 
styleMap: new OpenLayers.StyleMap({ 'pointRadius': 15,  

 
'externalGraphic': 'stad.png', 'cursor': "pointer"  

 
})  

 
});  

 
mapa.addLayer(f3);  

 
var f4 = new OpenLayers.Layer.Vector("Quest. Fòrum 04", {  

 
strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],  

 
protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({  

 
url: "f4.geojson",  

 
format: new OpenLayers.Format.GeoJSON()  

 
}),  

 
styleMap: new OpenLayers.StyleMap({ 'pointRadius': 15,  

 
'externalGraphic': 'stad.png', 'cursor': "pointer"  

 
})  

 
});  

 
mapa.addLayer(f4);  

 
var f5 = new OpenLayers.Layer.Vector("Quest. Fòrum 05", {  

 
strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],  

 
protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({  

 
url: "f5.geojson",  

 
format: new OpenLayers.Format.GeoJSON()  

 
}),  

 
styleMap: new OpenLayers.StyleMap({ 'pointRadius': 15,  

 
'externalGraphic': 'stad.png', 'cursor': "pointer"  

 
})  

 
});  
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mapa.addLayer(f5);  

 
select = new OpenLayers.Control.FeaturePopups();  

 
mapa.addControl(select);  

 
select.addLayer(eg1, {  

 
templates: {  

 
hover: 'Quest01 - E Granados',  

 
single: "<iframe src='barcanvas101.php' width='600' height='400' scrolling='auto'></iframe>"  

 
}  

 
});  

 
select.addLayer(eg2, {  

 
templates: {  

 
hover: 'Quest02 - E Granados',  

 
single: "<iframe src='barcanvas102.php' width='600' height='400' scrolling='auto'></iframe>"  

 
}  

 
});  

 
select.addLayer(eg3, {  

 
templates: {  

 
hover: 'Quest03 - E Granados',  

 
single: "<iframe src='barcanvas103.php' width='600' height='400' scrolling='auto'></iframe>"  

 
}  

 
});  

 
select.addLayer(eg4, {  

 
templates: {  

 
hover: 'Quest04 - E Granados',  

 
single: "<iframe src='barcanvas104.php' width='600' height='400' scrolling='auto'></iframe>"  

 
}  

 
});  

 
select.addLayer(eg5, {  

 
templates: {  

 
hover: 'Quest05 - E Granados',  

 
single: "<iframe src='barcanvas105.php' width='600' height='400' scrolling='auto'></iframe>"  

 
}  

 
});  

 
select.addLayer(f1, {  

 
templates: {  

 
hover: 'Quest01 - Fòrum',  

 
single: "<iframe src='barcanvas201.php' width='600' height='400' scrolling='auto'></iframe>"  

 
}  

 
});  

 
select.addLayer(f2, {  

 
templates: {  

 
hover: 'Quest02 - Fòrum',  

 
single: "<iframe src='barcanvas202.php' width='600' height='400' scrolling='auto'></iframe>"  

 
}  

 
});  
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select.addLayer(f3, {  

 
templates: {  

 
hover: 'Quest03 - Fòrum',  

 
single: "<iframe src='barcanvas203.php' width='600' height='400' scrolling='auto'></iframe>"  

 
}  

 
});  

 
select.addLayer(f4, {  

 
templates: {  

 
hover: 'Quest04 - Fòrum',  

 
single: "<iframe src='barcanvas204.php' width='600' height='400' scrolling='auto'></iframe>"  

 
}  

 
});  

 
select.addLayer(f5, {  

 
templates: {  

 
hover: 'Quest05 - Fòrum',  

 
single: "<iframe src='barcanvas205.php' width='600' height='400' scrolling='auto'></iframe>"  

 
}  

 
});  

 
select.addLayer(vector_layer, {  

 
templates: {  

 
single: "<div style='font-size:.8em'>Description: ${.description}<br>Image: <img src='/pau/${.image}'></img></div>"  

 
}  

 
})  

 
// Google.v3 uses EPSG:900913 as projection, so we have to  

 
// transform our coordinates  

 
mapa.setCenter(new OpenLayers.LonLat(2.157043, 41.391810).transform(  

 
new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),  

 
mapa.getProjectionObject()  

 
), 12);  

 
var url = document.location  

 
//Eines del visor  

 
var ctrl, toolbarItems = [], action, actions = {};  

 
actionZoomTotal = Ext.create('GeoExt.Action', {  

 
control: new OpenLayers.Control.ZoomToMaxExtent(),  

 
map: mapa,  

 
text: "General zoom",  

 
scale : 'medium',  

 
tooltip: "general zoom"  

 
});  

 
toolbarItems.push(Ext.create('Ext.button.Button', actionZoomTotal));  

 
toolbarItems.push("-");  

 
actionZoomIn = Ext.create('GeoExt.Action', {  

 
control: new OpenLayers.Control.ZoomBox(),  

 
map: mapa,  

 
enableToggle: true,  

 
text: "Zoom in",  

 
scale : 'medium',  

 
toggleGroup: 'navega',  
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tooltip: ' (+)'  

 
});  

 
toolbarItems.push(Ext.create('Ext.button.Button', actionZoomIn));  

 
toolbarItems.push("-");  

 
actionZoomOut = Ext.create('GeoExt.Action', {  

 
control: new OpenLayers.Control.ZoomBox({out:true}),  

 
map: mapa,  

 
toggleGroup: 'navega',  

 
enableToggle: true,  

 
text: "Zoom out",  

 
scale : 'medium',  

 
tooltip: ' (-)'  

 
});  

 
toolbarItems.push(Ext.create('Ext.button.Button', actionZoomOut));  

 
toolbarItems.push("-");  

 
actionPan = Ext.create('GeoExt.Action', {  

 
text: "Pan",  

 
scale : 'medium',  

 
control: new OpenLayers.Control.Navigation(),  

 
map: mapa,  

 
toggleGroup: 'navega',  

 
allowDepress: false,  

 
pressed: true,  

 
tooltip: "pan",  

 
group: "draw",  

 
checked: true  

 
});  

 
actions["nav"] = action;  

 
toolbarItems.push(Ext.create('Ext.button.Button', actionPan));  

 
toolbarItems.push("-");  

 
ctrl = new OpenLayers.Control.NavigationHistory();  

 
mapa.addControl(ctrl);  

 
actionPrev = Ext.create('GeoExt.Action', {  

 
text: "<<",  

 
scale : 'medium',  

 
control: ctrl.previous,  

 
disabled: true,  

 
tooltip: "<<"  

 
});  

 
actions["previous"] = action;  

 
toolbarItems.push(Ext.create('Ext.button.Button', actionPrev));  

 
actionNext = Ext.create('GeoExt.Action', {  

 
text: ">>",  

 
scale : 'medium',  

 
control: ctrl.next,  

 
disabled: true,  

 
tooltip: ">>"  

 
});  

 
actions["next"] = action;  

 
toolbarItems.push(Ext.create('Ext.button.Button', actionNext));  

 
toolbarItems.push("->");  

 
var locationLayer = new OpenLayers.Layer.Vector("Location", {  

 
styleMap: new OpenLayers.Style({  

 
externalGraphic: "http://openlayers.org/api/img/marker.png",  
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graphicYOffset: -25,  

 
graphicHeight: 25,  

 
graphicTitle: "${name}"  

 
})  

 
});  

 
var finestra_incide = Ext.create('Ext.window.Window', {  

 
collapsible: true,  

 
title: "Incidences",  

 
icon: 'logo.png',  

 
height: 400,  

 
width: 900,  

 
layout: 'fit',  

 
shadow : true,  

 
bodyBorder : true,  

 
closable : false,  

 
html:"<iframe src='table_incid.php' width='100%' height='100%'></iframe>"  

 
});  

 
var finestra = Ext.create('Ext.window.Window', {  

 
collapsible: true,  

 
title: "Cyberparks",  

 
icon: 'logo.png',  

 
height: 550,  

 
width: 950,  

 
layout: 'fit',  

 
shadow : true,  

 
bodyBorder : true,  

 
closable : true,  

 
html:"<iframe src='index2.html' width='100%' height='1500px'></iframe>"  

 
});  

 
finestra.show();  

 
var mappanel = Ext.create('GeoExt.panel.Map', {  

 
title: "CYBERPARKS WEB VIEWER",  

 
icon: 'logo.png',  

 
map: mapa,  

 
region: "center",  

 
dockedItems: [{  

 
xtype: 'toolbar',  

 
dock: 'top',  

 
items: toolbarItems  

 
},{xtype:'toolbar',  

 
dock: 'bottom',  

 
items:[  

 
{xtype: 'tbtext', id:"Coords", text:'Coords'},  

 
{xtype: 'tbtext', id:"Scale", text:'Scale'},"->",  

 
{xtype: 'button', scale: 'medium', icon: "avis.png", text: 'TABLE INCIDENCES', handler: function() {finestra_incide.sh ow(); }},  

 
{xtype: 'button', scale: 'medium', icon: "view.png", text: 'E.Granados area', handler: function() {mapa.setCenter(new OpenLayers.LonLat(2.157043, 
41.391810).transform(  

 
new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),  

 
mapa.getProjectionObject()  

 
), 17); }},  

 
{xtype: 'button', scale: 'medium', icon: "view.png", text: 'Fòrum area', handler: function() {mapa.setCenter(new OpenLayers.LonLat( 2.225775, 
41.412261).transform(  

 
new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),  

 
mapa.getProjectionObject()  
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), 17); }}  

 
]  

 
}  

 
],  

 
tbar: [{  

 
xtype: "gx_geocodercombo",  

 
layer: locationLayer,  

 
// To restrict the search to a bounding box, uncomment the following  

 
// line and change the viewboxlbrt parameter to a left,bottom,right,top  

 
// bounds in EPSG:4326:  

 
url: "http://nominatim.openstreetmap.org/search?format=json&viewboxlbrt=1,41,2,42",  

 
width: 200  

 
}]  

 
});  

 
var store = Ext.create('Ext.data.TreeStore', {  

 
model: 'GeoExt.data.LayerTreeModel',  

 
root: {  

 
plugins: [{  

 
ptype: 'gx_layercontainer',  

 
store: mappanel.layers  

 
}],  

 
expanded: true  

 
}  

 
});  

 
var tree = Ext.create('GeoExt.tree.Panel', {  

 
region: "east",  

 
title: "Layers ",  

 
width: 250,  

 
autoScroll: true,  

 
collapsed: false,  

 
collapsible: true,  

 
viewConfig: {  

 
plugins: [{  

 
ptype: 'treeviewdragdrop',  

 
appendOnly: false  

 
}]  

 
},  

 
store: store,  

 
rootVisible: false,  

 
lines: true  

 
});  

 
function calculaEscala(){  

 
Ext.getCmp("Scale").setText("Scale 1: " + mapa.getScale().toFixed(2));  

 
}  

 
mapa.events.register("zoomend", mapa, calculaEscala);  

 
function moverRaton(e){  

 
var lonlat = this.getLonLatFromPixel(e.xy);  

 
Ext.getCmp("Coords").setText("X:" + lonlat.lon.toFixed(2) + ", Y:" + lonlat.lat.toFixed(2));  

 
}  

 
mapa.events.register("mousemove", mapa, moverRaton);  

 
Ext.create ('Ext.container.Viewport',{  

 
layout:"border",  
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items: [{region:'north',height:0},  

 
{region:'east',width:0},  

 
{region:'west',width:0},  

 
{region:'south',height:0},  

 
mappanel, tree]  

 
});  

 
}  

 
});  

 
</script>  

 
</body>  

 
</html>  

 
9.13. Qüestionaris. 
 

Enric Granados: 
 

q1 

41.394709, 2.153180 

 

What is your purpose of visiting this place?  
 

I live / work close to the space? 
I’m going shopping or cultural activities 
I’m visiting friends or family 
Relax and contemplate 
Walk, meeting friends 
Play with children 

Walk the dog 
Enjoy city 
Taking a short cut 
Jogging, cycling 
Others 

 
How often do you use this space? 
 

Daily. In the morning 
Daily. In the afternoon 
Daily. At nights 
Many times a week 
Once a week 
Many times per month 
Many times per year 
Very seldom/ or first visit 

 
 

q2 

41.392458, 2.156224 

 

What would you like to have here? 
 

A bench to rest 
A fountain to drink 
An Internet connection point and a bench to work 
Others 

q3 

41.390760, 2.158445 

 
What do you think about vegetation? 
 

It needs trees to shadow the space 
Vegetation is very fine 

This vegetation causes me allergies 
Others 

Would you like to live in this place? 
 

Yes 
No 
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What is the element that surprised you the most from this open urban space? 
 

The atmosphere of this place 
Vegetation 
The urban design of this place 
Other people? 
Others 

 
 

q4 

41.389071, 2.160708 

 
Is traffic and traffic noise bothering you? 

 
Yes. It is noisy and breaks the street pace 
Yes. But it is a necessity for the city mobility 
It does not bother me 
Others 
 

q5 

41.387357, 2.162982 

 
Would you like to live in this place? 
 

Yes 
No 

 
What is the element that surprised you the most from this open urban space? 
 

The atmosphere of this place 
Vegetation 
The urban design of this place 
Other people? 
Others 

 
 

Fòrum Barcelona APP QUESTIONS  
 

q1 

41.411456, 2.219813 

 
What is your purpose of visiting this place?  

I live / work close to the space? 
I’m going shopping or cultural activities 
I’m visiting friends or family 
Relax and contemplate 
Walk, meeting friends 

Play with children 
Walk the dog 
Enjoy city 
Taking a short cut 
Jogging, cycling 
Others 
 
 

q2 

41.412003, 2.222699 

 
How often do you use this space? 

Daily. In the morning 

Daily. In the afternoon 
Daily. At nights 
Many times a week 
Once a week 
Many times per month 
Many times per year 
Very seldom/ or first visit 
 

 

q3 

41.412603, 2.228219 
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What would you like to have here? 
 

A bench to rest 
A fountain to drink 
An Internet connection point and a bench to work 
Others 

 

 
Would you like to live in this place?  

Yes     
No 

 
What is the element that surprised you the most from this open urban space? 

The atmosphere of this place 
Vegetation 

The urban design of this place 
Other people? 
Others 
 
 

q4 

41.411107, 2.226153 

  
What do you think about vegetation? 
 

It needs trees to shadow the space 
Vegetation is very fine 
This vegetation causes me allergies 

Others 
 

q5 

41.410843, 2.219622 

 
Is traffic and traffic noise bothering you? 

 
Yes. It is noisy and breaks the street pace 
Yes. But it is a necessity for the city mobility 
It does not bother me 
Others 
 

Would you like to live in this place?  
Yes     

No 
 

What is the element that surprised you the most from this open urban space? 
The atmosphere of this place 
Vegetation 

The urban design of this place 
Other people? 

Others 
 

 
9.14. POIs 

 
<poi poiIDStr="0001" poiLatitudeDouble="41.389376" poiLongitudeDouble="2.160142" poiTitleStr="La Caixa" poiWebStr="http://www.lacaixa.es" 

poiSubtitleStr="La Caixa Bank"> 
 
<poi poiIDStr="0002" poiLatitudeDouble="41.392793" poiLongitudeDouble="2.155627" poiTitleStr="Sabadell Atlantico" 

poiWebStr="https://www.bancsabadell.com" poiSubtitleStr="Sabadell Bank"> 
 
<poi poiIDStr="0003" poiLatitudeDouble="41.393615" poiLongitudeDouble="2.15458" poiTitleStr="La Caixa" poiWebStr="http://www.lacaixa.es" 

poiSubtitleStr="La Caixa Bank"> 
 

<poi poiIDStr="0004" poiLatitudeDouble="41.393914" poiLongitudeDouble="2.15368" poiTitleStr="París-Enric Granados" 
poiWebStr="http://www.tmb.cat" poiSubtitleStr="Bus Stop"> 

 
<poi poiIDStr="0005" poiLatitudeDouble="41.391054" poiLongitudeDouble="2.158771" poiTitleStr="Mallorca-Balmes" 

poiWebStr="http://www.tmb.cat" poiSubtitleStr="Bus Stop"> 
 
<poi poiIDStr="0006" poiLatitudeDouble="41.390236" poiLongitudeDouble="2.160093" poiTitleStr="València - Balmes" 

poiWebStr="http://www.tmb.cat" poiSubtitleStr="Bus Stop"> 
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<poi poiIDStr="0007" poiLatitudeDouble="41.387764" poiLongitudeDouble="2.162255" poiTitleStr="Tactic Surf" 
poiWebStr="http://www.tacticsurf.es/" poiSubtitleStr="Tables. clothing. footwear and accessories store specializing in articles and pieces of 
surf. skate and snowboard"> 

 
 <poi poiIDStr="0008" poiLatitudeDouble="41.390813" poiLongitudeDouble="2.158724" poiTitleStr="supermercado 24horas" 

poiWebStr="http://www.covalco.es/" poiSubtitleStr="24 hours supermarket"> 
 

 <poi poiIDStr="0009" poiLatitudeDouble="41.392674" poiLongitudeDouble="2.156188" poiTitleStr="Verdures Rosselló" poiWebStr="" 
poiSubtitleStr="Store fruit and vegetables"> 

 
 <poi poiIDStr="0010" poiLatitudeDouble="41.392721" poiLongitudeDouble="2.156006" poiTitleStr="Llibreria Balagué" poiWebStr="" 

poiSubtitleStr="Hours: M-F from 9:30 to 14 and 17 to 20:30"> 
 
 <poi poiIDStr="0011" poiLatitudeDouble="41.392891" poiLongitudeDouble="2.155793" poiTitleStr="DDB tandem S.A." 

poiWebStr="http://www.ddb.es/" poiSubtitleStr="Agencies and consultants"> 

 
 <poi poiIDStr="0012" poiLatitudeDouble="41.393111" poiLongitudeDouble="2.155182" poiTitleStr="Farmacia Clapes" 

poiWebStr="http://www.farmaciaclapes.com" poiSubtitleStr="Open 9:00-20:30"> 
 
 <poi poiIDStr="0013" poiLatitudeDouble="41.393273" poiLongitudeDouble="2.155348" poiTitleStr="Peixos Frederic" poiWebStr="" 

poiSubtitleStr="Offers a variety of fresh seafood of high quality every day"> 
- <categories> 
 

<poi poiIDStr="0014" poiLatitudeDouble="41.393952" poiLongitudeDouble="2.154133" poiTitleStr="Optica Bcn Baixa Visió" 
poiWebStr="http://www.bcnbaixavisio.com" poiSubtitleStr="Sunglasses. eyeglasses and other optical items. 10:00–14:00. 16:30–20:30"> 

 
 <poi poiIDStr="0015" poiLatitudeDouble="41.393057" poiLongitudeDouble="2.154875" poiTitleStr="Llar d'infants la Baldufa" 

poiWebStr="http://www.llarinfants.org/" poiSubtitleStr="It is a home that welcomes children from 3 months to 3 years. where it is possible 
to interact with children his age and with adults who are not their parents"> 

 
 <poi poiIDStr="0016" poiLatitudeDouble="41.393679" poiLongitudeDouble="2.154473" poiTitleStr="Institut tècnic ortopèdic" 

poiWebStr="http://www.ortopedia-online.com" poiSubtitleStr="Customized trips Orthopedics"> 
 
 <poi poiIDStr="0017" poiLatitudeDouble="41.3873" poiLongitudeDouble="2.163127" poiTitleStr="Universitat de Barcelona (UB)" 

poiWebStr="http://www.ub.edu" poiSubtitleStr="Campus of the University of Barcelona. a public academic institution and a major state re-
search center. to have the second largest university library in Spain. Neo-Romanesque building designed by architect Elies Rogent"> 

 
<poi poiIDStr="0018" poiLatitudeDouble="41.388156" poiLongitudeDouble="2.162889" poiTitleStr="Seminari Conciliar de Barcelona" 

poiWebStr="http://www.seminaribarcelona.net" poiSubtitleStr="Modernist building that currently houses the Faculty of Theology of Cata-

lonia and the Faculty of Philosophy of the University Ramon Llull"> 
 
 <poi poiIDStr="0019" poiLatitudeDouble="41.389058" poiLongitudeDouble="2.160121" poiTitleStr="Agencia Tributaria" 

poiWebStr="http://www.agenciatributaria.es" poiSubtitleStr="Offices of the state tax agency Plaza Dr.Letamendi"> 
 
 <poi poiIDStr="0020" poiLatitudeDouble="41.392806" poiLongitudeDouble="2.158023" poiTitleStr="Provença" poiWebStr="http://www.fgc.cat" 

poiSubtitleStr="Train station of FFCC"> 
 

 <poi poiIDStr="0021" poiLatitudeDouble="41.387317" poiLongitudeDouble="2.163008" poiTitleStr="Cosmo Cafe y Galería de Arte" 
poiWebStr="http://galeriacosmo.com/" poiSubtitleStr="Opening hours: M-T 10.00 – 22.00. W-TH 10.00 – 23.00. F-S 10.00 – 24.00. SU 11.00 
- 22.00"> 

 
 <poi poiIDStr="0022" poiLatitudeDouble="41.388351" poiLongitudeDouble="2.161485" poiTitleStr="Galeria 3 punts" 

poiWebStr="http://3punts.com/es" poiSubtitleStr="What you'll mainly find in this Eixample gallery is contemporary art in its many facets. 
Seven or eight individual exhibitions are programmed per year. Mon 4.30pm-8.30pm; Tue-Fri 11am-2pm. 4.30pm-8pm; Sat 11am-2pm"> 

 

<poi poiIDStr="0023" poiLatitudeDouble="41.388568" poiLongitudeDouble="2.161082" poiTitleStr="Galeria Joan Gaspar" 
poiWebStr="https://www.galeriajoangaspar.com" poiSubtitleStr="Since 1992 the Gallery Joan Gaspar in Barcelona. continues the tradition 
and young artists that have been consolidated over time: Enrique Brinkmann. Claudi Casanovas Igor Mitoraj. Krähenbühl Etienne. Jean-
Baptiste Huynh. Shell Sampol among others"> 

 
<poi poiIDStr="0024" poiLatitudeDouble="41.390947" poiLongitudeDouble="2.158049" poiTitleStr="N2 galeria" 

poiWebStr="https://www.galeriajoangaspar.com" poiSubtitleStr="Since 2005 the gallery shows national as well as international emerging 
and mid-career artist working across all media: including painting. sculpture. collage. installation. photography and video"> 

 
<poi poiIDStr="0025" poiLatitudeDouble="41.391795" poiLongitudeDouble="2.157359" poiTitleStr="America Barcelona" 

poiWebStr="http://www.hotelamericabarcelona.com" poiSubtitleStr="Hotel with swimming pool in Barcelona center"> 
 
 <poi poiIDStr="0026" poiLatitudeDouble="41.391865" poiLongitudeDouble="2.156884" poiTitleStr="Granados 83" 

poiWebStr="http://www.hotelgranados83.com/" poiSubtitleStr="Superior 4-star hotel for lovers of luxury and modern design in the 
Eixample"> 

 

 <poi poiIDStr="0027" poiLatitudeDouble="41.391996" poiLongitudeDouble="2.156987" poiTitleStr="h10 art gallery" 
poiWebStr="http://www.h10hotels.com/es/index.html" poiSubtitleStr="Opened in May 2014. the H10 Art Gallery is a brand new hotel in-

file:///F:/VisionSDKDemo/res/raw/my_custom_pois_en.xml
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spired by the world of contemporary art. Collection of original works by Joan Miró and recognized as Miquel Barceló. a true artistic jewel au-

thors"> 
 
 <poi poiIDStr="0028" poiLatitudeDouble="41.394022" poiLongitudeDouble="2.153617" poiTitleStr="hotel astoria" 

poiWebStr="http://www.hotelastoria-barcelona.com" poiSubtitleStr="Enjoy market-fresh Catalan cuisine at the Astor restaurant. the per-
fect venue for groups and events in downtown Barcelona. Special rates for long stays from 3 or 4 nights"> 

 
<poi poiIDStr="0029" poiLatitudeDouble="41.391375" poiLongitudeDouble="2.157808" poiTitleStr="Linea 6.25" 

poiWebStr="http://www.linea625.com" poiSubtitleStr="Line 6.25. generational meeting point where music dominates 80's. 90's and the lat-
est hits"> 

 
<poi poiIDStr="0030" poiLatitudeDouble="41.387685" poiLongitudeDouble="2.162351" poiTitleStr="El Nou de Granados" 

poiWebStr="http://www.9granados.com" poiSubtitleStr="It has a nice terrace and a letter offering a very good realción money. presents an 
interesting Mediterranean-inspired cuisine with international influences"> 

 
<poi poiIDStr="0031" poiLatitudeDouble="41.387985" poiLongitudeDouble="2.16171" poiTitleStr="El Gato Negro Espit" 

poiWebStr="http://www.espitchupitos.com" poiSubtitleStr="This wooden tavern. decorated with old books and pictures of cats. serves 
shots. tapas and snacks"> 

 
<poi poiIDStr="0032" poiLatitudeDouble="41.388264" poiLongitudeDouble="2.161839" poiTitleStr="Bodega Granados" 

poiWebStr="http://bodegagranados.com" poiSubtitleStr="Ideal for breakfast. lunch. snack. dinner or take a drink. Large and sunny terrace 
open all year. It has an extensive wine list you can try here or take you home"> 

 
 <poi poiIDStr="0033" poiLatitudeDouble="41.38848" poiLongitudeDouble="2.161324" poiTitleStr="Flamant" 

poiWebStr="http://www.grupandilana.com/es/restaurantes/flamant" poiSubtitleStr="The cuisine is founded on the Mediterranean tradi-
tion. opting for cuisine with a contemporary touch. Recipes of the whole life. and slow-cooked with the best ingredients"> 

 
<poi poiIDStr="0034" poiLatitudeDouble="41.388588" poiLongitudeDouble="2.160431" poiTitleStr="L'Olla de Si Chuan" 

poiWebStr="http://lolladesichuan.wordpress.com/" poiSubtitleStr="One of those authentic Chinese restaurants. the forks if you want. you 
have to demand food. The buenisima Olla. and the letter also"> 

 
 <poi poiIDStr="0035" poiLatitudeDouble="41.389508" poiLongitudeDouble="2.16057" poiTitleStr="Pampero" 

poiWebStr="http://www.pamperobarcelona.com/" poiSubtitleStr="Argentine Grill. 13:30 noon to 16:00 Night 21:00 to 0:00 Hs. Sunday 
night closed"> 

 
<poi poiIDStr="0036" poiLatitudeDouble="41.389508" poiLongitudeDouble="2.16079" poiTitleStr="Telefèric" poiWebStr="http://teleferic.es/" 

poiSubtitleStr="An exceptional experience. the best tapas dela city. very gourmet in a modern and very nice"> 
 
 <poi poiIDStr="0037" poiLatitudeDouble="41.38962" poiLongitudeDouble="2.159854" poiTitleStr="Piola" 

poiWebStr="http://www.cerveceriapiola.com/" poiSubtitleStr="Good tapas and efficient service at reasonable prices. Also some interesting 

dish cooked"> 
 
 <poi poiIDStr="0038" poiLatitudeDouble="41.39009" poiLongitudeDouble="2.159238" poiTitleStr="Habaluc" poiWebStr="" 

poiSubtitleStr="Restaurant very friendly and relaxed atmosphere with excellent Mediterranean food and a fantastic sweet Argentines to 
top"> 

 
 <poi poiIDStr="0039" poiLatitudeDouble="41.39013" poiLongitudeDouble="2.15943" poiTitleStr="Saffron" poiWebStr="" poiSubtitleStr="Galician 

and Mediterranean traditions come together in this bar-restaurant with a cozy atmosphere. It offers a wide variety of tapas and charcute-

rie"> 
 
<poi poiIDStr="0040" poiLatitudeDouble="41.390467" poiLongitudeDouble="2.158965" poiTitleStr="Alba Granados" 

poiWebStr="http://www.grupalba.com/" poiSubtitleStr="With simple yet elegant décor. the spacious restaurant has two floors and well dis-
tributed a bar area serving delicious tapas"> 

 
 <poi poiIDStr="0041" poiLatitudeDouble="41.390579" poiLongitudeDouble="2.158787" poiTitleStr="Creps Barcelona" 

poiWebStr="http://www.crepsbarcelona.com/" poiSubtitleStr="Creperie where to find mass by the traditional method"> 

 
 <poi poiIDStr="0042" poiLatitudeDouble="41.390775" poiLongitudeDouble="2.158222" poiTitleStr="La Palmera" 

poiWebStr="http://www.lapalmera.cat/" poiSubtitleStr="Decorated with cabinets and shelves with wines and delicatessen products to sell 
to the public. The marble tables. chairs and cabinets with grille chicken coop. give a look at old winery"> 

 
 <poi poiIDStr="0043" poiLatitudeDouble="41.391035" poiLongitudeDouble="2.157978" poiTitleStr="Tagliatella" 

poiWebStr="http://www.latagliatella.es" poiSubtitleStr="Recipes inspired dishes in the areas with the original Liguria. Piedmont and the 
Reggio Emilia"> 

 
 <poi poiIDStr="0044" poiLatitudeDouble="41.391254" poiLongitudeDouble="2.157686" poiTitleStr="La Polpa" poiWebStr="http://www.lapolpa-

restaurant.com" poiSubtitleStr="The inspiration for this restaurant moved to a grocery store. Fusion of Mediterranean cuisine with  an orien-
tal touch"> 

 
 <poi poiIDStr="0045" poiLatitudeDouble="41.391319" poiLongitudeDouble="2.157586" poiTitleStr="Ramplax" 

poiWebStr="http://restramplax.restaurantesok.com" poiSubtitleStr="Ideal for enjoying the best of traditional Galician cuisine and high qual-
ity place. A local with simple lines and very cozy"> 
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 <poi poiIDStr="0046" poiLatitudeDouble="41.391605" poiLongitudeDouble="2.157589" poiTitleStr="Colmado" 

poiWebStr="http://colmadobarcelona.com/es/" poiSubtitleStr="Corner tasting that recalls the old grocery stores that could be found in the 
most famous areas of downtown early this century"> 

 
 <poi poiIDStr="0047" poiLatitudeDouble="41.391914" poiLongitudeDouble="2.157095" poiTitleStr="La Piemontesa Barcelona" 

poiWebStr="http://www.lapiemontesa.com" poiSubtitleStr="In the same letter cooker recipes of Piedmont cuisine Mediterranean cuisine 
and Fiorentina. where to find traditional dishes from these areas"> 

 

 <poi poiIDStr="0048" poiLatitudeDouble="41.392588" poiLongitudeDouble="2.155938" poiTitleStr="El Filete Ruso" 
poiWebStr="http://www.elfileteruso.com/" poiSubtitleStr="This restaurant wishes to pay tribute as the gourmet burger. insisting on quality 
and proximity to the product and in particular the special Spanish version of the same wink. that is. the Russian steak"> 

 
<poi poiIDStr="0049" poiLatitudeDouble="41.393103" poiLongitudeDouble="2.155497" poiTitleStr="Can Farigola" 

poiWebStr="http://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187497-d1080789-Reviews-Restaurante_Can_Farigola-
Barcelona_Catalonia.html" poiSubtitleStr="For over fifteen years. Can Farigola offers excellent traditional Mediterranean cuisine with fine 
products made with the finest food market."> 

 
 <poi poiIDStr="0050" poiLatitudeDouble="41.393716" poiLongitudeDouble="2.154705" poiTitleStr="Non solo Pizza" poiWebStr="http://non-solo-

pizza.vipgourmet.com/" poiSubtitleStr="Cozy little italian restaurant where the pasta and the genovese specialities steal the limelight from 
the pizzas."> 

 
 <poi poiIDStr="0051" poiLatitudeDouble="41.39379" poiLongitudeDouble="2.154352" poiTitleStr="Bon" 

poiWebStr="http://barcelona.salir.com/bon" poiSubtitleStr="Small local where take a lighter menu than usual."> 
 

 <poi poiIDStr="0052" poiLatitudeDouble="41.394218" poiLongitudeDouble="2.153721" poiTitleStr="Cup and Cake" 
poiWebStr="http://www.cupcakesbarcelona.com/es/home.html" poiSubtitleStr="Cup and Cake Barcelona create the most temptingly deli-
cious cup cakes in Barcelona. Not only that. but they take such care in their process. from first ingredient to last mouthful."> 

 
<poi poiIDStr="0053" poiLatitudeDouble="41.394319" poiLongitudeDouble="2.154254" poiTitleStr="Zaatar Vegetariano" 

poiWebStr="http://www.bcnrestaurantes.com/barcelona.asp?restaurante=zaatar-vegetariano" poiSubtitleStr="Vegetarian and vegan res-
taurant that offers Middle Eastern cuisine with organic products and seasonal"> 

 

 <poi poiIDStr="0054" poiLatitudeDouble="41.394365" poiLongitudeDouble="2.153563" poiTitleStr="Bardot" 
poiWebStr="http://www.bardotbcn.com/" poiSubtitleStr="Breakfast. lunch and evening drinks in a stylish environment signed by Lázaro Ro-
sa-Violán. The space consists of a bar area for tapas. a dining area with open kitchen and a corner for groups"> 

 
 <poi poiIDStr="0055" poiLatitudeDouble="41.394503" poiLongitudeDouble="2.153673" poiTitleStr="Chéri" 

poiWebStr="http://www.cherirestaurant.com/" poiSubtitleStr="Opened in late 2013 and inspired by the classic catalan taverns and typical 
french cafes. Chéri is the new trendy restaurant in Barcelona"> 

 

 <poi poiIDStr="0056" poiLatitudeDouble="41.3947" poiLongitudeDouble="2.153097" poiTitleStr="La Dama" 
poiWebStr="http://www.restaurantladama.com/" poiSubtitleStr="1915 Modernist house where this luxurious restaurant located on the Di-
agonal. seduces its guests with a wonderful Catalan-French cuisine of high quality. The restaurant welcomes us in an intimate and very spe-
cial atmosphere."> 

 
 <poi poiIDStr="0057" poiLatitudeDouble="41.389054" poiLongitudeDouble="2.160733" poiTitleStr="Pedestrian passage" 

poiWebStr="http://www.bcn.cat/" poiSubtitleStr="Pedestrian passage"> 
 

 <poi poiIDStr="0058" poiLatitudeDouble="41.409463" poiLongitudeDouble="2.224476" poiTitleStr="Urban forest" 
poiWebStr="http://barcelonaboscurba.com" poiSubtitleStr="Located in Plaza Forum Barcelona Urban Forest is a new concept of space ad-
venture: an urban adventure park"> 

 
<poi poiIDStr="0059" poiLatitudeDouble="41.408526" poiLongitudeDouble="2.223275" poiTitleStr="Fòrum Landfill" 

poiWebStr="http://www.bcn.cat/neta" poiSubtitleStr="Located on the sea side Ronda Litoral, exit 24, past the street Josep Pla"> 
 
<poi poiIDStr="0060" poiLatitudeDouble="41.409722" poiLongitudeDouble="2.221641" poiTitleStr="Plaça de la Fraternitat" 

poiWebStr="http://www.bcn.cat" poiSubtitleStr="Plaça de la Fraternitat"> 
 
 <poi poiIDStr="0061" poiLatitudeDouble="41.410572" poiLongitudeDouble="2.219770" poiTitleStr="Plaça de Leonardo da Vinci" 

poiWebStr="http://www.bcn.cat" poiSubtitleStr="Plaça de Leonardo da Vinci"> 
 
<poi poiIDStr="0062" poiLatitudeDouble="41.409901" poiLongitudeDouble="2.225752" poiTitleStr="Parc dels Auditoris" 

poiWebStr="http://www.bcn.cat" poiSubtitleStr="Great outdoor space overlooking the sea"> 
 

<poi poiIDStr="0063" poiLatitudeDouble="41.408587" poiLongitudeDouble="2.226395" poiTitleStr="Swimming area" 
poiWebStr="http://www.bcn.cat" poiSubtitleStr="Swimming area especially in summer and enjoy the sea. Activities are performed as wake-
board"> 

 
 <poi poiIDStr="0064" poiLatitudeDouble="41.411250" poiLongitudeDouble="2.222626" poiTitleStr="Plaça del Fòrum" 

poiWebStr="http://www.bcn.cat" poiSubtitleStr="Plaça del Fòrum"> 
 
 <poi poiIDStr="0065" poiLatitudeDouble="41.411814" poiLongitudeDouble="2.220798" poiTitleStr="Plaça d'Ernest Lluch i Martín" 

poiWebStr="http://www.bcn.cat" poiSubtitleStr="Plaça d'Ernest Lluch i Martín"> 
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 <poi poiIDStr="0066" poiLatitudeDouble="41.413063" poiLongitudeDouble="2.227164" poiTitleStr="Watertight Marine" 

poiWebStr="http://www.watertight-marine.com" poiSubtitleStr="Watertight Marine"> 
 
<poi poiIDStr="0067" poiLatitudeDouble="41.413462" poiLongitudeDouble="2.224965" poiTitleStr="Decathlon" 

poiWebStr="http://www.decathlon.es" poiSubtitleStr="Sports shop"> 
 
<poi poiIDStr="0068" poiLatitudeDouble="41.411307" poiLongitudeDouble="2.226737" poiTitleStr="La central del circ" 

poiWebStr="http://www.lacentraldelcirc.cat" poiSubtitleStr="Circus School"> 

 
 <poi poiIDStr="0069" poiLatitudeDouble="41.408737" poiLongitudeDouble="2.227544" poiTitleStr="Illa Pangea" 

poiWebStr="http://www.portforum.com" poiSubtitleStr="Breakwater"> 
 
 <poi poiIDStr="0070" poiLatitudeDouble="41.412392" poiLongitudeDouble="2.228658" poiTitleStr="Moll Miradors" 

poiWebStr="http://www.portforum.com" poiSubtitleStr="South Quay Port Forum"> 
 
 <poi poiIDStr="0071" poiLatitudeDouble="41.415083" poiLongitudeDouble="2.227059" poiTitleStr="Moll de la Ronda" 

poiWebStr="http://www.portforum.com" poiSubtitleStr="East Pier Port Forum"> 
 
<poi poiIDStr="0072" poiLatitudeDouble="41.414805" poiLongitudeDouble="2.228187" poiTitleStr="Moll del Parc" 

poiWebStr="http://www.portforum.com" poiSubtitleStr="Pier in the northwest"> 
 
 <poi poiIDStr="0073" poiLatitudeDouble="41.414091" poiLongitudeDouble="2.226252" poiTitleStr="Port Fòrum Sant Adrià" 

poiWebStr="http://www.portforum.com" poiSubtitleStr="Port"> 
 

 <poi poiIDStr="0074" poiLatitudeDouble="41.410786" poiLongitudeDouble="2.220627" poiTitleStr="Museu blau" 
poiWebStr="http://museuciencies.cat/" poiSubtitleStr="Science Museum of Barcelona with incredible exhibitions throughout the year"> 

 
 <poi poiIDStr="0075" poiLatitudeDouble="41.412593" poiLongitudeDouble="2.228146" poiTitleStr="St Katherine bed and breakfast" 

poiWebStr="http://www.bed-and-breakfast-barcelona.com/" poiSubtitleStr="Space to sleep differently"> 
 
<poi poiIDStr="0076" poiLatitudeDouble="41.410456" poiLongitudeDouble="2.218983" poiTitleStr="AC Hotel" 

poiWebStr="http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/bcnfo-ac-hotel-barcelona-forum/" poiSubtitleStr="Hotel Barcelona Forum is 

located opposite the Diagonal Mar shopping center, at the end of Avenida Diagonal"> 
 
 <poi poiIDStr="0077" poiLatitudeDouble="41.414800" poiLongitudeDouble="2.226704" poiTitleStr="Port Nautic Restaurant" 

poiWebStr="http://www.restauranteportnautic.com" poiSubtitleStr="Marina restaurant where snacks"> 
 
 <poi poiIDStr="0078" poiLatitudeDouble="41.411436" poiLongitudeDouble="2.228601" poiTitleStr="Barcelona International Sailing Center" 

poiWebStr="http://www.vela.cat/bisc/" poiSubtitleStr="Nautical club"> 
 

 <poi poiIDStr="0079" poiLatitudeDouble="41.410434" poiLongitudeDouble="2.230360" poiTitleStr="Breakwater" 
poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="Breakwater"> 

 
 <poi poiIDStr="0080" poiLatitudeDouble="41.411377" poiLongitudeDouble="2.219219" poiTitleStr="Plaça Fòrum" 

poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="Point of confluence between Avenida Diagonal and Rambla 
Prim"> 

 
 <poi poiIDStr="0081" poiLatitudeDouble="41.409935" poiLongitudeDouble="2.219833" poiTitleStr="Voices" 

poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="This space was dedicated to diversity was one of the 
themes of the Forum. The aim of the exhibition 'Voices' was celebrated fact of human communication and linguistic and cultura l diversity"> 

 
<poi poiIDStr="0082" poiLatitudeDouble="41.409656" poiLongitudeDouble="2.219818" poiTitleStr="Cities - Corners" 

poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="A compliment to the city, in its materiality and corners is 
the first reference has the strength and drive in their social, economic, cultural and political functions"> 

 
 <poi poiIDStr="0083" poiLatitudeDouble="41.409714" poiLongitudeDouble="2.220375" poiTitleStr="CCIB hall" 

poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="Hall of the Centre de Convencions Internacional de Barce-
lona CCIB"> 

 
 <poi poiIDStr="0084" poiLatitudeDouble="41.410477" poiLongitudeDouble="2.220325" poiTitleStr="Prim Zone Access" 

poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="Access from the Rambla Prim with theater, CCIB and Forum 
Building"> 

 
 <poi poiIDStr="0085" poiLatitudeDouble="41.412076" poiLongitudeDouble="2.223345" poiTitleStr="Av Diagonal access" 

poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="Haima area and access to the site from the Avinguda Diag-
onal"> 

 
<poi poiIDStr="0086" poiLatitudeDouble="41.410677" poiLongitudeDouble="2.223923" poiTitleStr="Haima square" 

poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="The Haima is a tent that housed 16,000 m² fifteen presen-
tations on the conditions of peace, understood as solutions to economic, cultural and environmental conflicts"> 

 
 <poi poiIDStr="0087" poiLatitudeDouble="41.410570" poiLongitudeDouble="2.226172" poiTitleStr="Large Auditorium" 

poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="A huge articulated figure of more than 10 meters high, was 
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the main star of the show 'The Giant of the 7 seas.' Directed by Jordi Aspa and scenographer François Delarozière, reflected on the 

degradati"> 
 
<poi poiIDStr="0088" poiLatitudeDouble="41.411466" poiLongitudeDouble="2.228068" poiTitleStr="Photovoltaic" 

poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="10,500 m2 that capture solar energy to generate electricity 
to power supply network"> 

 
<poi poiIDStr="0089" poiLatitudeDouble="41.412208" poiLongitudeDouble="2.227315" poiTitleStr="Inhabiting the World" 

poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="Inhabiting the World exposure raised the issue of the rela-
tionship between space and the human being"> 

 
 <poi poiIDStr="0090" poiLatitudeDouble="41.414060" poiLongitudeDouble="2.227672" poiTitleStr="Move the World" 

poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="Space where the evening show 'Move the World' was con-
ducted under the direction of Hansel Cereza and Alfons Flores. A large sphere constructed with a rusty structure emerging fro m the wa-
ters"> 

 

<poi poiIDStr="0091" poiLatitudeDouble="41.413631" poiLongitudeDouble="2.228938" poiTitleStr="Gateway" 
poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="Linking the port area with the Haima"> 

 
<poi poiIDStr="0092" poiLatitudeDouble="41.412722" poiLongitudeDouble="2.230575" poiTitleStr="Golondrinas" 

poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="Docked swallows coming from the Port of Barcelona"> 
 
 <poi poiIDStr="0093" poiLatitudeDouble="41.415596" poiLongitudeDouble="2.227953" poiTitleStr="Warriors of Xi'an" 

poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="The exhibition came to the public a complete exhibition of 

Chinese funerary art based on the findings of the excavations of the tombs of Qinshihuang and Yangling"> 
 
 <poi poiIDStr="0094" poiLatitudeDouble="41.415006" poiLongitudeDouble="2.228862" poiTitleStr="Peace Camp" 

poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="It was located inside the Forum sandbox (no public access) 
in the Peace Park, on a beach with gardens and welcomes both boys and girls from different parts of the world"> 

 
<poi poiIDStr="0095" poiLatitudeDouble="41.415811" poiLongitudeDouble="2.226607" poiTitleStr="Circus" 

poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="Space used by Monti and Cia with the show 'Grottesco' 

held every day during the Forum of Cultures"> 
 
<poi poiIDStr="0096" poiLatitudeDouble="41.414791" poiLongitudeDouble="2.225830" poiTitleStr="Cabaret" 

poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="Campus where the most daring shows were explaining the 
stories differently"> 

 
 <poi poiIDStr="0097" poiLatitudeDouble="41.411085" poiLongitudeDouble="2.221012" poiTitleStr="Forum Auditorium" 

poiWebStr="http://www.fundacioforum.org/index.asp?lng=eng" poiSubtitleStr="Designed by Herzog and DeMeuron, this majestic blue tri-

angle houses the Forum Auditorium with a total of 3,140 seats and 740m2 stage. It's connected to the Convention Center "> 
 

 

 


