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Introducció 

Raons del treball 

La idea del treball és, principalment, del meu tutor. Al principi, abans de ni tan sols 

saber quin seria el tema del treball, vam quedar amb un amic que podíem fer-lo junts. 

Però després de pensar en idees per a fer-lo, i veient que no se m’acudia res realment 

factible, que poguéssim fer entre els dos, vaig decidir que valia més la pena fer-lo sol 

en un camp que ja coneixia una mica i en el que m’ho passava bé treballant-hi, la 

programació informàtica.  

De fet, la idea va sorgir d’un llibre que m’havia llegit l’estiu d’abans de primer de 

batxillerat, Criptonomicón, de Neal Stephenson. El llibre parla dels avenços de la 

criptografia des de la segona guerra mundial i dels efectes que va patir de la 

computació i la informàtica, tot això a partir d’una narració de misteri. 

Bàsicament, la idea que vaig tenir inicialment era fer algun tipus de programa per a 

encriptar i desencriptar documents i textos amb l’ordinador.  

Així doncs, després d’informar-me de qui seria el tutor que portaria els treballs de 

l’àrea de tecnologia, vaig anar-hi a parlar sobre aquest projecte, temps abans encara 

de començar a parlar del treball a classe.  

Tot i així jo no estava gaire convençut tampoc del tema; encara que ho trobés 

interessant hi havia alguna cosa que no m’acabava d’agradar, de manera que li vaig 

demanar al meu tutor si podia ajudar-me a trobar una idea més sòlida pel treball, 

sempre i quan fos un projecte informàtic.  

Així, al cap d’uns dies em va proposar de treballar amb el comandament de la Wii1, i 

després de veure’n alguns programes que ja s’havien fet, la idea em va engrescar. 

                                                       
1 Consola de videojocs. 
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Explicació general 

La idea inicial del treball era fer un programa que pogués connectar-se amb el 

wiimote2, rebre’n dades i guardar-les per tal d’analitzar diversos tipus d’acceleracions.  

Els programes que havia vist estan escrits en llenguatge de programació C, un 

llenguatge nou per mi, i a més desenvolupats per a la plataforma Linux, un sistema 

operatiu que jo mai havia fet servir.  

Aquests programes utilitzen unes llibreries de codi obert3 escrites en C on hi ha 

totes les funcions per a connectar amb el comandament i rebre’n dades, creades per a 

funcionar en Linux, de manera que jo podia aprofitar-les per a fer el meu programa. 

Objectius 

En un principi l’objectiu final del treball era, senzillament, mesurar diversos tipus 

d’acceleracions, com una acceleració fixa donada per un moviment circular uniforme o 

l’acceleració d’una persona caminant o d’un cotxe teledirigit.  

Tot i així, després de parlar-ho, vam arribar a la conclusió que el fet de deixar els 

objectius com a únicament la mesura d’acceleracions aquests no representaven una 

explicació real del treball, ja que gran part del treball tracta de l’aprenentatge del nou 

llenguatge, C, i del treball amb les eines de codi lliure, ja que tots dos conceptes eren 

nous per a mi. 

Així doncs, l’objectiu final d’aquest treball es va convertir en mostrar el procés de 

creació d’un projecte informàtic: requeriments, disseny, programació, proves, 

utilització i revisió. 

Dificultats 

Les parts més difícils del procés han estat l’haver d’aprendre i adaptar-me a un nou 

llenguatge i a un nou entorn de programació. 

                                                       
2 Comandament sense fils per a la Wii.  
3 Codi obert al públic i a lliure disposició de tothom: qualsevol persona pot utilitzar el codi per a us 

propi. 
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Nou llenguatge de programació 

Abans d’aquest treball de recerca jo ja havia programat, però amb altres 

llenguatges, gràcies a uns cursets d’extraescolars que havia fet. Havia començat amb el 

php, un llenguatge de programació per a webs, el javascript, de programació 

d’interfícies web, ActionScript4, llenguatge de control de les aplicacions fetes en flash, i 

en Basic i Basic .NET, utilitzant les eines de programació de Microsoft Visual Basic 6.0 i 

Visual Basic .NET, en cursos de programació o pel meu compte, principalment 

utilitzant-ho per a fer alguns projectes web. 

Així doncs, el fet de submergir-me en un nou llenguatge que no havia utilitzat mai 

era engrescador i, tot i que, al cap i a la fi la manera de programar no canvia gaire d’un 

llenguatge a un altre, o això creia, el fet d’haver d’aprendre’n un de nou semblava 

interessant. 

Nou entorn de programació (lliure) 

Fins que vaig començar a treballar en aquest projecte mai havia fet servir un 

sistema operatiu que no fos Windows. Bé, de fet havia remenat una mica el 

Macintosh. 

Així doncs, haver-me d’adaptar a un nou entorn de treball tampoc era senzill i, de 

fet, els primers dies el Linux em va donar alguns problemes amb la connexió a internet, 

entre altres coses. 

A més havia de fer servir uns entorns de programació, el Anjuta i el Glade, amb els 

que tampoc havia treballat mai. Fins aleshores només havia utilitzat les eines de Visual 

Basic (6 i .NET), Macromedia Flash i algun programa per a treballar codi php i 

javascript, el Dreamweaver, entorns de programació privats; per tant el fet de canviar 

a un entorn de desenvolupament nou al principi em va portar algun problema. 

  

                                                       
4 Llenguatge utilitzat en les animacions de Flash per afegir-hi interactivitat. 
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Els llenguatges de programació 

Introducció 

Els programes informàtics, per a funcionar, han de ser interpretats pel processador 

de l’ordinador. Aquest rep un seguit de valors com a números en base binària (0 i 1) 

que formen el seguit d’ordres que se li donen. Un cop interpretades, el processador 

realitza les accions adients. Però el llenguatge que fa servir un processador, basat en 

zeros i uns, no és pràctic ni fàcilment manipulable per a les persones, per la gran 

quantitat de xifres amb que treballa. Així doncs, per a poder escriure programes per a 

un ordinador, s’han creat els llenguatges de programació. 

Els llenguatges informàtics són llenguatges artificials que, seguint una estructura 

sintàctica concreta, es poden transformar en ordres interpretables pel processador. 

Generalment els llenguatges informàtics es classifiquen en dos tipus: els llenguatges de 

baix nivell i els d’alt nivell. 

Llenguatges de baix nivell 

Els llenguatges de baix nivell són aquells llenguatges de codi bàsic que pot ser 

interpretat directament per el processador, en forma de caràcters o en forma de 

nombres, en general, que s’utilitzen només per un tipus de processador determinat. És 

el cas, per exemple, del llenguatge assemblador (assembly language), un llenguatge 

creat als anys 50 per tal de facilitar l’escriptura i si feia falta la memorització de les 

diferents ordres de l’ordinador. És una traducció directa del llenguatge màquina 

(binari) a caràcters.  

El fet de transformar el codi binari a caràcters permet fer-ne un codi més 

intel·ligible, però de tota manera esdevé una forma molt complexa. 

Els llenguatges de baix nivell, alhora, es divideixen en dos tipus diferents, 

anomenats de primera i segona generació. 

Primera generació 

El llenguatge de primera generació és el codi màquina pròpiament dit, un 

llenguatge que el processador pot entendre directament quan li és enviat. 
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Per exemple a la Font 1 on s’hi pot trobar una funció per a un processador de 32-bit 

x86 que calcula el valor enèsim de la successió de Fibonacci. 

 

Segona generació 

El llenguatge de segona generació és el llenguatge assemblador. És un llenguatge 

format per estructures simples de codi que són convertides directament a codi 

màquina. 

Com per exemple a la Font 2, on hi ha la mateixa funció que a la Font 1, per a trobar 

el nombre enèsim de la successió de Fibonacci, però en llenguatge assemblador 

MASM5, tornant-se així més llegible, però també complex. 

 

 

 

                                                       
5 MASM: Microsoft Macro Assembler. 

fib: 
    mov edx, [esp+8+1] 
    cmp edx, 0 
    ja @f 
    mov eax, 0 
    ret 
     
    @@: 
    cmp edx, 2 
    ja @f 
    mov eax, 1 
    ret 
     
    @@: 
    push ebx 
    mov ebx, 1 
    mov ecx, 1 
     
    @@: 
        lea eax, [ebx+ecx] 
        cmp edx, 3 
        jbe @f 
        mov ebx, ecx 
        mov ecx, eax 
        dec edx 
    jmp @b 
     
    @@: 
    pop ebx 
    ret 

8B542408 83FA0077 06B80000 0000C383 
FA027706 B8010000 00C353BB 01000000 
B9010000 008D0419 83FA0376 078BD98B 
C84AEBF1 5BC3 

Font 1: Llenguatge de primera generació. 

Font 2: Llenguatge de segona generació 
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Llenguatges d’alt nivell 

Els llenguatges d’alt nivell tenen un nivell d’abstracció molt més alt que els de baix 

nivell per sobre del codi màquina. Això vol dir que un llenguatge d’alt nivell és de molt 

més fàcil lectura i escriptura per una persona, sobretot en els programes i funcions 

més llargs i complexos. Tot i així tenen com a inconvenient que sovint no són tan 

eficients. El primer llenguatge d’alt nivell que es va crear va ser el Plankalkül, 

desenvolupat per Konrad Zuse entre l’any 1943 i el 1945. 

Altres exemples de llenguatge d’alt nivell són el Basic, el Java o el Pascal. Aquests 

són de propòsit general, però també n’hi ha com el php, JavaScript o Action Script que 

s’utilitzen en aplicacions específiques. 

En executar un programa escrit en un llenguatge d’alt nivell es poden diferenciar 

tres formes: 

- Interpretat: cada instrucció del programa en llenguatge d'alt nivell va traduint-

se (convertint-se) en llenguatge màquina, i immediatament s'executa. És a dir, 

no cal que tot el programa d'alt nivell estigui traduït per a començar la seva 

execució. 

- Compilat: el programa en llenguatge d'alt nivell és traduït (convertit) en 

llenguatge màquina (binari) completament des del començament fins al final 

abans de començar a ser executat. 

- Traduït: el codi en llenguatge en alt nivell és convertit en codi en un altre 

llenguatge de més baix nivell. Aquest posteriorment ha de compilar-se o ser 

interpretat. 

Un exemple de llenguatge d’alt nivell es pot trobar a la Font 3, on hi ha un codi 

escrit en llenguatge C que al ser executat imprimeix en pantalla la cadena “Hola món”. 

S’hi pot observar la diferència amb els llenguatges de baix nivell, que són molt menys 

explicatius. 

 

#include <stdio.h> 
 
int main(void) 
{ 
    printf("Hola món.\n"); 
    return 0; 
} 

Font 3: Exemple de codi "Hola món" en C. 
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Llenguatge de programació C 

El llenguatge C, utilitzat en aquest treball de recerca, és considerat actualment un 

llenguatge d’alt nivell dins dels llenguatges de baix nivell pel fet que permet accedir a 

adreces de memòria directament, tot i que en el seu moment era considerat un 

llenguatge d’alt nivell ja que és un codi amb bastant abstracció comparat amb, per 

exemple, el llenguatge assemblador. 

El llenguatge C es defineix com un llenguatge de propòsit general, utilitzat per a un 

ampli ventall d’opcions diverses, estructurat en blocs i funcions, imperatiu6 i multi 

plataforma, tot i que la idea inicial al crear-lo, l’any 1972, era utilitzar-lo en sistemes 

Unix.  

Història 

C va iniciar de fet com a un derivat de B, un llenguatge anterior. 

Al 1973 va ser implementat en la majoria del kernel7 de Unix, originalment escrit en 

assemblador. 

A partir del 1978 es pot dividir la història del C en tres etapes principals, per cada 

vegada que s’ha estandarditzat, degut al seu ampli ús: 

K&R C 

Al 1978 Brian Kernighan i Dennis Ritchie van publicar la primera edició de ‘The C 

Programming Language8’, també conegut com a K&R per abreviació, va servir durant 

uns quants anys com a documentació del llenguatge. La versió de C que descriu és la 

que es coneix generalment com a K&R C. La versió descrita en aquesta edició 

incorporava alguns canvis com noves llibreries, nous tipus de dades i algun canvi en els 

operadors. 

                                                       
6 Un llenguatge de programació imperatiu és aquell que defineix ordres per a ser executades; un 

llenguatge declaratiu es defineix de manera que descriu el resultat del programa per comptes de com 
arribar-hi. 

7 Kernel, o nucli,  en llenguatge informàtic, es refereix al component central d’un sistema operatiu, 
connectant el software amb el hardware. 

8 El Llenguatge de Programació C. 
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ANSI C i  ISO C 

Al 1983, veient la acceptació del C entre els diversos sistemes de la època, l’ANSI9 va 

formar un comitè per estandarditzar les especificacions del llenguatge i es va fer 

efectiu al 1989. Aquesta versió és anomenada Standard C, ANSI C o també es pot 

trobar sovint com a C89. L’any següent va ser adoptada per la ISO10, versió que, tot i 

ser la mateixa, també es coneix com a C90. 

Aquesta versió va aportar un ús oficial de diverses propietats ja existents però que 

no eren oficials, com funcions de tipus void, i també alguna de nova, com millores en el 

preprocessament. 

C99 

Aquesta nova versió és una revisió de la ISO del llenguatge C, a la dècada dels 90, on 

a més s’hi inclouen, per exemple, nous tipus de dades, com el complex que pot 

representar nombres complexos, variables de tamany variable en temps d’execució o 

suport per a comentaris d’una sola línia començats amb //. 

C99 és la versió que es fa servir actualment en la majoria de compiladors, i amb la 

qual es treballa en aquest projecte. 

Programació en C 

Dins d’un fitxer de codi C s’hi troben les declaracions i les definicions de funcions, 

que alhora contenen declaracions i ordres.  

Les declaracions, tant dins com a fora de les funcions en general guarden espai per 

a variables que es faran servir en el programa, o també defineixen nous tipus de dades 

a fer servir. 

Els programes en C estan principalment basats en les ordres que s’hi descriuen, que 

poden treballar amb les variables declarades anteriorment, amb la memòria virtual o 

directament amb el hardware de l’ordinador, com podria ser per exemple el fet d’obrir 

una nova finestra, escriure una paraula en pantalla o imprimir un document amb la 

impressora. 

                                                       
9 American National Standard Institute. 
10 International Organization for Standardization. 
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Estructures de control 

Per tal de controlar les accions que es duen a 

terme, hi ha les estructures de control. Entre les 

estructures de control hi trobem: els condicionals, 

que determinen si s’ha de realitzar una acció 

depenent de si se n’ha realitzat una altra o dels 

valors d’alguna variable (hi ha un exemple a la 

Font 4), i les iteracions, que fan repetir una 

operació un nombre concret de vegades, o 

mentre es compleixi una condició concreta 

(exemple a la Font 5). 

Estructures de dades 

El llenguatge C requereix que, en declarar una 

variable, se li especifiqui el tipus de dades que 

contindrà, de manera que no se li podrà donar un 

altre tipus de valor més tard. Així, per exemple, hi 

ha el tipus de dades per a nombres enters, per a 

nombres amb decimals o per a caràcters.  

Tot i la restricció en intentar donar un valor 

d’un cert tipus a una variable d’un altre tipus, no 

es solen trobar errors en compilar-lo11, ja que el què sol passar és que en executar el 

programa el valor sigui convertit al requerit per la variable. D’aquesta manera, per 

exemple, en intentar donar un valor amb decimals a una variable entera, la variable 

entera adoptarà únicament el valor enter del nombre. 

Una propietat de C és que, a diferència d’altres llenguatges, en principi no existeix 

un tipus de dada per guardar-hi cadenes de text, sinó que existeix el tipus de dada char 

que, definit com a vector de variables12, es pot considerar com una cadena de text. 

                                                       
11 Sovint és en el procés de compilar un programa quan es troben els errors, ja que el compilador 

informa d’accions que no es poden dur a terme. 
12 Explicat en el punt Vectors i matrius. 

// Condicional en C 
#include <stdio.h> 
 
int main(){ 
    int x = 4; 
 
    if (x>2){ 
    // Si x és més gran que 2… 
        printf(“La variable és més 

gran que 2.”); 
 
    } elseif { 
    //Si x no és més gran que 2… 
 
        printf(“La variable és igual o 

més petita que 2.”); 
    } 
 
    return 0; 
} 

Font 4: Exemple de condicional en C. 

//Iteració en C 
#include <stdio.h> 
 
int main(){ 
    int x; 
 
    for(x=1, x<=10, x++){ 
    // Dóna a x el valor 1, mentre 

sigui més petit que 10 fa el bucle i 
cada cop que fa el bucle incrementa 
x. 

 
        printf(“%d”, x); // 

Imprimeix x. 
    } 
 
    return 0; 
} 

Font 5: Exemple d’iteració en C. 
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Punters 

El C permet treballar directament amb adreces en la memòria virtual. Per tal de fer-

ho, es declaren les variables punter, que contenen un valor que representa una adreça 

de memòria. En general aquestes variables també van lligades a un tipus concret, que 

defineix el tipus de valor al que apunten. 

Vectors i matrius 

Un vector és una variable que pot emmagatzemar múltiples valors sota el mateix 

nom, diferenciant-los per un índex, que sol ser un nombre enter. En realitat, en C es 

pot definir un vector com a un punter que apunta a un lloc en la memòria on s’han 

guardat els diversos valors un darrere l’altre. Els vectors, en C, s’han de declarar 

sempre amb un nombre fix que representarà la quantitat màxima de valors diferents 

que podrà emmagatzemar. 

Una matriu és un vector de múltiples dimensions. En realitat, es pot definir una 

matriu com un vector de vectors, de manera que seria un punter que apunta a una 

adreça on hi ha un seguit de punters, que alhora apunten a les adreces on 

s’emmagatzema el primer element de cada un dels sub-vectors. 

Llenguatges derivats de C 

C ha influenciat una bona quantitat de llenguatges de programació diferents, com el 

Java, el PHP, el Java, el C# o el Perl. Tots aquests adopten d’una manera o altra la 

sintaxis d’ordres i expressions del C, tot i que a vegades no en altres factors com els 

tipus de dades o l’estructuració. 

Actualment C++ també és un derivat de C, tot i que va començar com a una extensió 

d’aquest per a poder treballar amb objectes13, però ara com ara es considera un 

llenguatge a part, tot i que té pràcticament total compatibilitat amb les estructures en 

C. 

  

                                                       
13 Un objecte és una estructura de dades que pot incloure tant variables com funcions. En 

programació no orientada a objectes això no és possible, una estructura pot contenir o variables o 
funcions, però no les dues coses. 
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La llicència lliure i el codi obert 

En aquest projecte s’utilitzen llibreries14 sota la llicència de distribució de software 

GNU GPL15, que és una llicència per a software lliure basada en el copyleft. 

Copyleft és un tipus de llicència16, derivada del copyright (drets de còpia), que 

elimina restriccions en distribuir una informació, en aquest cas un programa, però que 

evita que aquesta caigui en domini públic, on l’autor no hi tindria cap tipus de dret. 

La idea principal del projecte GNU17 és permetre als usuaris puguin llegir, editar i 

redistribuir el codi font d’un programa de manera que aquest evoluciona d’una forma 

que d’altra manera no seria possible, ja que els usuaris en poden corregir els errors 

que s’hi trobin i adaptar-lo a les seves necessitats. 

El fet de poder accedir al codi font afegeix la possibilitat de desenvolupar nou 

programari utilitzant codi creat per altres projectes per tal de no haver de començar 

des de zero. 

Aquesta llicència també permet la comercialització d’un programa, però amb la 

condició de permetre l’accés al codi d’aquest. Això la diferencia de les llicències 

privades, en les que el codi del projecte no té per què ser revelat a ningú. Aquesta 

llicència és heretada, un projecte que utilitza parts en llicència GPL esdevé de la 

mateixa llicència. 

Com que el codi és públic, el creador no genera guanys per la venda de llicències. 

Així doncs, la manera d’obtenir benefici passa a ser que ofereixen servei d’assistència a 

l’usuari. Això, a més, afavoreix la lliure competència pel fet de posar en igualtat de 

condicions les diferents empreses oferint el servei, ja que cap d’elles té l’exclusivitat 

del producte pel que ofereixen ajuda. En canvi, en una llicència privativa la 

                                                       
14 Una llibreria (també anomenat biblioteca) és un arxiu de codi on hi ha diverses funcions i/o events 

que es poden utilitzar en el codi d’altres programes. 
15 GNU General Public License. 
16 Llicència prové de permís, i es refereix, en la propietat intel·lectual, a qui té permís de l’autor per a 

utilitzar un material concret. 
17 Projecte GNU és un projecte iniciat per Richard Stallman. La meta del projecte era desenvolupar 

suficient software de llicència lliure per poder evitar utilitzar software de llicència privativa. 



 
14 

comercialització i els beneficis provenen principalment de les actualitzacions del 

programa i les noves versions. 

També afegeixen una millora en la seguretat del programari. Això es produeix pel 

fet que la detecció d’errades de seguretat o de portes del darrere, ja que molts 

programes seran revisats per usuaris experts o empreses que en comprovaran la 

seguretat. 

La llicència de codi obert declara, principalment, que: 

• El software s’ha de poder redistribuir lliurement. 

• El codi font del programa sota la llicència s’ha de poder obtenir de forma 

lliure. 

• Totes les modificacions s’han de poder redistribuir. 

• Tothom ha de poder accedir al software. 

• Tothom que rebi el programa ha de tenir els mateixos drets. 

• La llicència no pot aplicar-se a un software que només és part d’una 

distribució major. 

• El programes distribuïts amb el programa de llicència de codi obert no tenen 

per què compartir-hi la llicència. 
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El comandament de la Wii o Wiimote 

Introducció 

Com ja s’ha dit, l’objectiu del projecte és mesurar diversos tipus d’acceleracions. 

Una de les diverses prestacions del comandament de la Wii és un acceleròmetre 

tridimensional; obté dades d’acceleracions en tres eixos cartesians, que és el que 

s’utilitzarà per a rebre-les des de l’ordinador. Aquesta i les altres prestacions del 

comandament estan descrites tot seguit. A la Font 7 se’n pot veure l’interior. 

Disseny i desenvolupament 

En anglès, el ‘Wii Remote’ o també ‘Wiimote’ és el 

controlador principal de la consola de jocs de Wii de 

Nintendo. 

El desenvolupament d’aquest comandament va 

començar el 2001 juntament amb el de la consola Wii, 

però sent la idea inicial diferent del resultat final, ja que es pretenia crear un 

comandament de consola semblant 

al de la Nintendo Gamecube amb la 

possibilitat de tenir el comandament 

de cada mà per separat, però 

finalment es va arribar al disseny 

actual (Font 6). 

Font 6: Comandament de la Wii. 

Font 7: A sobre: part superior del circuit imprès, al 
xassís del comandament es pot veure l'altaveu. A la part 
superior esquerra del circuit es pot veure 
l’acceleròmetre. 

 

A l’esquerra: part inferior del comandament i del 
circuit imprès. S’hi pot veure el detector d’infrarojos a la 
part posterior i el xip de connexió de bluetooth al centre 
del circuit imprès. 
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El disseny del comandament està basat en un aparell per a una sola mà que, degut a 

la seva simetria, es pot utilitzar en qualsevol de les dues mans. 

Funcionalitat 

En quant a funcionalitat, exceptuant els diversos botons amb els que compta, hi ha 

dos modes sensitius en el comandament: la detecció de rajos infrarojos i la detecció 

per acceleròmetres. 

Detecció d’infrarojos 

La detecció de rajos infrarojos 

genera una imatge de la llum 

infraroja que detecta la càmera que 

hi ha a la part anterior del comandament. Per tal d’aprofitar aquesta funció, la consola 

també consta d’una barra emissora d’infrarojos, que es situa a damunt o a sota del 

televisor. Aquesta barra, com es pot veure a la Font 8, té LEDs emissors d’infrarojos a 

cada banda, de manera que en apuntar-hi, el comandament genera una imatge amb 

dos punts que serveixen a la consola per poder conèixer la distància a la que es troba 

el comandament de la consola. 

Detecció amb acceleròmetres 

La detecció per acceleròmetres, que és la que 

s’utilitza en aquest projecte, és possible gràcies a 

l’acceleròmetre (Font 9) amb el que compta el 

comandament, que permet mesurar acceleracions en 

els tres eixos dimensionals (x, y i z) de manera que es 

pot saber en tot moment la posició i la velocitat del 

comandament. Tot i així aquestes mesures tenen certes limitacions, ja que permeten 

saber la velocitat del comandament, però no permeten, per exemple, saber-ne l’angle 

de gir real. Per a superar aquestes mancances, hi ha en desenvolupament una extensió 

del comandament que, unit a aquest, permetrà mesurar moviments més complets 

mitjançant un altre acceleròmetre, que s’acoblarà al darrere del wiimote com si fos 

part del comandament. 

Font 8: Barra del sensor d'infrarojos per al Wiimote. 

Font 9: Acceleròmetre ADXL330. 
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Complements 

Tot i que el comandament de la Wii disposa de 

diversos complements, com pot ser el ‘nunchuck’ el 

volant o el controlador clàssic, en aquest projecte no se 

n’utilitza cap. 

El nunchuck (Font 10) és el complement principal del 

wiimote, ja que aquest li aporta un comandament 

analògic, així com un acceleròmetre i dos botons més. Es 

connecta al comandament a través d’un cable, i 

s’utilitzen en mans separades. 

  

Font 10: A l'esquerra el nunchuck; 
a la dreta el wiimote. 
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El projecte 

Introducció 

Com tot projecte tecnològic, la idea d’un projecte informàtic sol sorgir d’una 

necessitat concreta, en aquest cas algun problema que es pugui resoldre amb l’ajuda 

d’un ordinador. 

Del procés d’un projecte informàtic generalment se’n poden diferenciar diverses 

parts o fases: 

Primerament s’han de definir els requeriments. Això significa que s’ha de concretar 

què ha de poder fer el programa i què no té perquè fer. 

Després d’això s’han de concretar les parts de les que constarà el programa un cop 

acabat. Aquest és el punt on és necessari saber què es vol aconseguir, ja que si no és 

impossible definir les parts del programa. 

La fase següent, també present en els projectes tecnològics, és la cerca 

d’informació. En un projecte informàtic aquesta part sol estar més dedicada a pensar 

com s’ha de resoldre el problema presentat. El més important d’aquesta fase en un 

projecte informàtic, en general, és definir com s’estructuraran les dades que utilitzarà 

el programa, és a dir, com guardarà tota la informació que utilitzi durant la seva 

execució. 

Un cop s’ha definit com dur a terme la programació del projecte cal posar-ho en 

pràctica. Ara és quan realment es comença el programa en sí, ja que fins ara era tot 

teoria. Durant la programació de les diverses parts del programa s’han d’anar fent 

proves del funcionament, per assegurar-se que tot funciona com s’espera abans 

d’afegir coses noves. Si no es fa així es pot complicar la tasca de trobar els errors més 

tard. 

Quan es tenen les diverses parts del projecte programades s’han d’unir de manera 

que quedi preparat per a la fase següent, les proves generals d’utilització. 
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Aquesta fase tracta principalment d’utilitzar el programa per tal de trobar-hi les 

errades que puguin haver-hi i per a buscar-hi algunes millores en la programació i 

presentació. 

A mida que es van trobant errors i possibles millores es va revisant i corregint la 

programació del projecte fins que s’aconsegueixin reduir al mínim els possibles errors i 

es millori al màxim la funcionalitat. 

El projecte del Treball de Recerca 

En aquest projecte el “problema” d’on va sorgir la idea era poder mesurar diverses 

acceleracions. Els requeriments que es van extreure a partir d’aquí van ser crear un 

programa que pogués mesurar acceleracions mitjançant els acceleròmetres del 

comandament de la Wii i poder-les guardar en un arxiu de manera que se’n pogués fer 

un gràfic amb un programa de fulls de càlcul, per exemple. 

Un cop sabent què es volia fer s’havia de saber com fer-ho. Primerament calia 

trobar una forma de treballar amb el comandament de la Wii des de l’ordinador. La 

forma de resoldre això va ser mitjançant les llibreries de codi lliure escrites en 

llenguatge C anomenades Cwiid, que porten diverses funcions per a poder connectar i 

contactar amb el comandament. Aquestes llibreries, com ja s’ha dit, estan escrites en 

llenguatge C, un llenguatge totalment nou per a mi, de manera que aquesta fase 

també va incloure l’aprenentatge de la sintaxis i el mètode de programació en C. 

La programació del projecte és duta a terme utilitzant el programa de gestió de 

projectes de programació Anjuta18 i està dividida en dues parts, ja que de fet són dos 

programes els que s’han escrit. Primer de tot la programació del programa d’interfície 

de text, que en aquest projecte és un programa que serveix principalment de prova 

pilot per a les funcions de la llibreria Cwiid i per a practicar la programació en 

llenguatge C. La segona part és la programació del programa d’interfície gràfica on, a 

part del funcionament de la llibreria Cwiid també es va haver d’investigar el mètode 

                                                       
18 Veure subcapítol L’aprenentatge del llenguatge C. Pàgina 20. 
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d’utilització de la llibreria GTK+19, que és la que s’utilitza per a crear la interfície gràfica, 

i que tampoc havia utilitzat mai abans. 

Un cop acabada cada part hi ha per a cada una d’elles les proves de funcionament i 

millora. 

La cronologia del projecte 

Al mes de maig i juny del 2008 vam canviar les classes de tutoria habituals per 

classes de treball de recerca, on vam estar anant per tal de parlar sobre de què 

tractaria el nostre treball, de què constaria, i per a començar a concretar la idea de 

com fer-lo. El tema del treball ja me l’havia proposat unes setmanes abans el meu 

tutor, de tota manera. 

El primer problema que se’m plantejava en aquest treball era que hauria de 

programar en un llenguatge que mai havia fet servir. Així doncs, durant l’estiu vaig 

estar aprenent a utilitzar-lo. L’aprenentatge està detallat al subcapítol L’aprenentatge 

del llenguatge C a la pàgina 21. 

Un cop iniciat el curs de nou vaig començar a treballar amb la llibreria Cwiid. 

Primerament buscant-ne la documentació i seguint la programació dels exemples que 

venien inclosos amb la llibreria (wmdemo i wmgui) per tal d’entendre’n el 

funcionament. La documentació de les funcions utilitzades en el projecte es troba a 

l’apartat La llibreria CWiid a la pàgina 22. 

Poc després vaig començar a fer proves amb la llibreria, donant lloc al que és el 

programa d’interfície de text. L’explicació del funcionament del programa es troba a la 

pàgina 25 i l’explicació de la programació a la pàgina 30. 

Al novembre vaig començar amb el programa d’interfície gràfica. El fet d’utilitzar 

gràfics afegia dificultat en la programació, ja que a part d’utilitzar la llibreria Cwiid 

necessitava la llibreria GTK+, que és una llibreria que ve inclosa en el Linux utilitzada 

                                                       
19 Veure subcapítol L’aprenentatge d’utilització del Glade i GTK+. Pàgina 32. 
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per a crear finestres i objectes de formulari20. Així doncs, primerament vaig estar 

buscant tutorials per a aprendre a utilitzar-la i, guiant-me amb la pàgina de 

documentació de la llibreria vaig acabar el programa d’interfície gràfica la primera 

setmana de desembre. Els recursos utilitzats esta detallat a la pàgina 34 en l’apartat 

L’aprenentatge d’utilització del Glade i GTK+. 

L’aprenentatge del llenguatge C 

L’aprenentatge del llenguatge de programació C va ser dut a terme durant l’estiu. 

Vaig començar utilitzant un llibre, programación GNU/Linux
21 i un curset per a 

professors en línia de programació en llenguatge C i C++22. En aquest curset, a més, hi 

ha gran quantitat de pràctiques per a provar els continguts que hi tracta, de manera 

que amb temps vaig poder anar agafant pràctica al nou llenguatge. 

A més, buscant informació sobre unes funcions per internet vaig topar amb un 

vídeo d’un professor de programació23 de la universitat de New South Wales, 

d’Austràlia, on vaig descobrir una bona forma d’aprendre programació en C, ja que 

dóna explicacions molt clares de com utilitzar el codi en els diversos vídeos que hi ha 

del curs. 

Tot el projecte està programat utilitzant l’eina d’edició de codi Anjuta. Aquesta és 

una eina també de fonts obertes que es troba dins de la distribució de Linux i que 

permet, a més, modificar les interfícies creades amb Glade des del programa mateix. 

L’únic problema que vaig tenir-hi va ser per culpa de la versió en fase de proves que 

vaig utilitzar en un principi.  

                                                       
20 Objectes de formulari són aquells objectes en una finestra que s’utilitzen per a interactuar amb el 

programa 
21 CHARTE Ojeda, Francisco. Programación GNU/Linux. Madrid: Anaya Multimedia, 2003. 
22 RUIZ, Francisco Javier; LORES, Lluís. XTEC: Fonaments de la programació; Llenguatge C/C++ [en 

línia]. <http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td97/index.htm>. 
23 UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES; RICHARD BUCKLAND. Higher Computing - Richard Buckland [en línia]. 

<http://es.youtube.com/user/unswelearning>. 
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La llibreria CWiid 

El projecte Cwiid24 és una col·lecció d’eines per a Linux escrites en C per a fer 

d’interfície amb el comandament de la Wii. 

La sintaxis i la utilització de les funcions que s’utilitzen al projecte són les següents: 

⋅ cwiid_wiimote_t *cwiid_connect(bdaddr_t *bdaddr, int flags); 

Rep un punter a una connexió de bluetooth i les opcions que s’activen 

automàticament en connectar amb el comandament. Retorna un punter a una 

estructura wiimote. Obre una connexió de bluetooth amb un comandament. 

⋅ int cwiid_disconnect(cwiid_wiimote_t *wiimote); 

Rep un punter a una estructura wiimote i tanca la connexió que hi ha oberta per al 

comandament corresponent. Retorna un valor diferent de zero en cas d’error. 

⋅ int cwiid_enable(cwiid_wiimote_t *wiimote, int flags); 

Rep un punter a una estructura wiimote i les opcions que han de ser habilitades. 

Retorna un valor diferents a zero en cas d’error. Activa l’opció o opcions que es 

demanen al comandament. Les opcions poden ser: 

⋅  CWIID_FLAG_MESG_IFC 

⋅  CWIID_FLAG_CONTINUOUS 

⋅  CWIID_FLAG_REPEAT_BTN 

⋅  CWIID_FLAG_NONBLOCK 

La primera activa els informes. Permet la creació d’events i accedir als informes del 

comandament. La segona activa l’enviament continu d’informes. La tercera envia les 

dades de tots els botons cada cop que s’envia un informe d’aquest tipus, encara que 

no n’hagi canviat l’estat des de l’últim cop. La quarta fa fallar la funció cwiid_get_mesg 

en comptes de bloquejar-la. 

⋅ int cwiid_disable(cwiid_wiimote_t *wiimote, int flags); 

Rep un punter a una estructura wiimote i l’opció o opcions que es volen inhabilitar. 

Retorna un valor diferent a zero en cas d’error. Inhabilita les opcions requerides. Les 

opcions són les mateixes que en cwiid_enable. 

                                                       
24 Web del projecte: http://abstrakraft.org/cwiid . 
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⋅ int cwiid_set_mesg_callback(cwiid_wiimote_t *wiimote, 

cwiid_mesg_callback_t *callback); 

Rep un punter a una estructura wiimote i un punter a la funció que es cridarà quan 

es rebi un missatge. Retorna un valor diferent de zero en cas d’error. Marca la funció 

especificada com al gallet per als events del comandament. 

⋅ int cwiid_command(cwiid_wiimote_t *wiimote, enum cwiid_command 

command, int flags); 

Rep un punter a una estructura wiimote, l’acció que s’ha d’executar i opcions 

específiques per a algunes accions. Retorna un valor diferent de zero en cas d’error. 

Executa l’acció requerida al comandament especificat. Les accions poden ser: 

⋅  CWIID_CMD_STATUS 

 Demana l’estat del comandament. Les opcions són ignorades. 

⋅  CWIID_CMD_LED 

 Activa els LED especificats per les opcions: 

⋅   CWIID_LED1_ON 

⋅   CWIID_LED2_ON 

⋅   CWIID_LED3_ON 

⋅   CWIID_LED4_ON 

  S’utilitzen com a bits i poden ser unides amb l’operador binari OR (|). 

⋅  CWIID_CMD_RUMBLE 

 Activa la vibració el comandament 

⋅  CWIID_CMD_RPT_MODE 

 Activa el mode d’informe del comandament. Les opcions són: 

⋅   CWIID_RPT_STATUS 

⋅   CWIID_RPT_BTN 

⋅   CWIID_RPT_ACC 

⋅   CWIID_RPT_IR 

⋅   CWIID_RPT_NUNCHUK 

⋅   CWIID_RPT_CLASSIC 

⋅   CWIID_RPT_EXT 

  S’utilitzen com a bits i poden ser unides amb l’operador binari OR (|). 
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La resta de funcions descrites a la llibreria no s’utilitzen en aquest projecte. Se’n pot 

trobar la documentació a la pàgina del projecte (veure nota al peu número 24). 

Als arxius font de la llibreria també s’hi inclouen dues aplicacions de demostració del 

funcionament. Aquestes són wmdemo i wmgui. En aquest projecte s’utilitzen 

únicament com a referència a l’hora d’escriure el codi. 

El programa d’interfície de text 

El programa d’interfície de text, en aquest projecte, és un prototipus, una prova per 

tal d’aprendre el funcionament de les diferents funcions de la llibreria Cwiid. El 

programa està basat únicament en interfície mostrada a la consola de text, el menú és 

una llista d’accions retolades, en les que s’utilitzen diverses lletres de teclat per triar 

cada una de les opcions. 

En el moment de començar a programar-lo va sorgir un problema que va endarrerir 

la programació del projecte: en un projecte creat amb anjuta hi ha un dels fitxers, 

anomenat Makefile que l’utilitza a la hora de compilar el projecte per tal d’afegir-hi les 

llibreries necessàries. El problema va ser que per tal que el projecte tingués una 

referència a les funcions de la llibreria Cwiid feia falta instanciar-ho a l’arxiu Makefile. 

Al cap d’uns dies de baralles amb el fòrum de preguntes del projecte Cwiid, parlant 

amb el meu tutor vam caure en què el problema podia ser aquest. 

Un cop això va estar arreglat no hi va haver més incidències remarcables. 

Als annexos, a la pàgina 53, es pot trobar informació de com obtenir l’executable i 

el codi font del programa d’interfície de text. 
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El funcionament de la interfície de text 

Quan s’inicia el programa apareix un menú (Font 11) on es pot triar si es vol obrir un 

fitxer de dades d’acceleracions obtingut anteriorment o si es vol connectar amb un 

comandament. 

 

 

 

 

Quan es tria la opció de llegir un fitxer, el programa demana que s’introdueixi el 

nom del fitxer, com es pot veure a la Font 12. 

 

Font 11: Menú inicial del programa. 

Font 12: Obrir un fitxer des del primer menú. 

Font 13: Dades d'un fitxer obert des del primer menú. 
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Un cop s’escriu el nom i es prem el botó Entrar, el programa llegeix el fitxer que se li 

ha demanat i escriu les dades extretes a la pantalla, tal com es pot veure a la Font 13. 

Un cop imprès el document es torna a mostrar el menú. 

 

Si en el menú es tria l’opció de connectar amb un comandament es demana a 

l’usuari que premi els botons 1 i 2 del wiimote per tal d’iniciar la connexió amb aquest 

(Font 14). 

 

Un cop connectat, s’imprimeix el menú de control del comandament (Font 15). 

 

En aquest menú hi ha les opcions per a encendre o apagar els LED del wiimote (Font 

16). Si es tria l’opció ‘1’ s’encén o s’apaga el primer LED del comandament (Font 18); si 

es tria l’opció ‘5’ s’encenen o s’apaguen tots els LED del comandament (Font 17). 

Font 14: Connectar amb un wiimote. 

Font 15: Menú de control del wiimote, un cop aquest està connectat. 
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Amb l’opció ‘a’ s’activa l’enviament de dades d’acceleracions per part del 

comandament. Un cop activat la opció ‘d’ ja pot funcionar correctament. Quan es tria 

aquesta opció s’imprimeixen per pantalla un màxim de 10 conjunts de dades enviats 

en intervals de mig segon entre ells (Font 19), tot i que això es pot modificar. 

 

A més, cada cop que es mostren les dades enviades pel comandament, es guarden 

tots els valors mostrats i s’imprimeixen tot seguit de les dades actuals. A la Font 21 es 

pot veure tota la informació desada a la memòria després de la tercera vegada 

d’imprimir les dades. 

Font 16: Tots els LED apagats. Font 17: Tots els LED encesos. Font 18: Primer LED encès. 

Font 19: Conjunt de deu blocs d'informació d'acceleracions enviats pel comandament. 
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Quan es tenen alguns conjunts de dades es pot procedir a guardar-les en un fitxer. 

Per a fer-ho només s’ha de triar l’opció ‘f’ (Font 20). Aquesta guarda en un fitxer que 

anomena automàticament (Font 22) les dades que s’han guardat fins ara en memòria a 

la carpeta on hi ha el programa. 

 

 

 

Font 21: Tres conjunts de deu blocs de dades emmagatzemats en memòria després de tres enviaments de dades 
d'acceleracions. 

Font 20: Guardar les dades de la memòria en un fitxer. 
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Un cop el fitxer està guardat, des del mateix 

menú de control del comandament es pot 

accedir a la funció per a obrir un fitxer de dades. 

Funciona de la mateixa manera que en el primer 

menú, i tal com es pot observar a la Font 23, les 

dades guardades en el fitxer concorden amb les 

de la memòria mostrades a la Font 21. 

 

Finalment, si es tria l’opció ‘r’ s’obté informació bàsica actual del comandament: les 

acceleracions actuals, els LED encesos i el nivell de bateria (Font 24).  

Font 22: Fitxer guardat al que se li ha donat 
un nom automàticament. 

Font 23: Dades del fitxer guardat des de la opció 'f'. Es pot veure que concorden amb les que hi havia a la 
memòria. 

Font 24: Dades bàsiques de l'estat del comandament retornades per l'opció 'r'. 
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La programació de la interfície de text 

Diagrama de flux 

A la Font 25, es pot trobar un ordinograma simplificat explicatiu del programa. 

 

Font 25: Ordinograma simplificat del funcionament del programa d'interfície de text. 
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Explicació 

En el programa es fan servir algunes variables globals i estructures per tal de 

guardar informació per a tot el programa. Les estructures són, primerament la que les 

funcions de la llibreria Cwiid requereixen per a funcionar, i també una estructura de 

dades que s’utilitza en forma de punter de memòria on es guarden totes les dades que 

va recollint el programa des del wiimote. Aleshores també hi consten una variable que 

indicarà si hi ha algun wiimote connectat, i una altra que servirà en obtenir les dades 

enviades pel comandament per a afegir un temps d’espera entre cada vegada que 

s’obtenen dades. 

Les funcions principals de les que consta el programa són les funcions que 

permeten encendre i apagar els LED, les que imprimeixen en pantalla la informació 

rebuda del comandament, la funció que permet afegir un temporitzador i finalment la 

funció que guarda les dades enviades pel comandament en un fitxer CSV25. 

Com tots els programes en llenguatge C, quan s’executa inicia la funció main. En 

aquesta primer s’inicialitzen les variables globals del projecte. Aleshores s’imprimeix el 

menú inicial que permet connectar amb el wiimote. A partir d’aquí s’inicia un bucle 

que espera que l’usuari premi alguna tecla per tal d’executar l’opció indicada, i en el 

cas de prémer alguna tecla no especificada imprimeix un error. 

Quan marquem la opció de connectar surt del bucle i aleshores ens demana que 

encenguem el comandament i seguidament crida a la funció de la llibreria Cwiid que 

obrirà la connexió amb el wiimote si es pot, i en cas contrari donarà un error i sortirà 

del programa. 

Un cop s’ha obert la connexió amb el comandament, s’utilitza la funció 

cwiid_set_mesg_callback que utilitzarà la funció indicada per a crear un gallet per als 

events produïts pel comandament. En el cas que tingui algun problema en crear-lo 

donarà error. Després d’això s’envia l’ordre al comandament d’encendre els 

acceleròmetres. 

                                                       
25 Comma Separated Values: Tipus de fitxer utilitzat per a passar la informació rebuda pel programa 

des del comandament cap a un programa que permeti fer-ne una gràfica. 
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Tot seguit s’imprimeix en pantalla l’estat del wiimote, que consta de les dades 

d’acceleracions actuals, si hi ha algun LED encès diu que n’hi ha d’actius (en general no 

ho seran en acabar de connectar) i el percentatge aproximat de càrrega de les piles del 

comandament. Seguidament imprimeix el menú principal d’opcions per al 

comandament i inicia un nou bucle a l’espera que l’usuari triï una opció a executar. 

Primerament tenim les opcions que van ser implementades principalment per a 

provar-ne el funcionament i si realment el comandament està connectat, que són les 

funcions que encenen i apaguen els LED. Aquestes funcions únicament envien l’ordre 

d’encendre o apagar els LED segons calgui. 

Aleshores hi ha la funció d’activar l’enviament d’informes per part del 

comandament, que en principi no fa falta utilitzar ja que s’ha activat en obrir la 

connexió amb el comandament. 

També hi ha la opció d’imprimir l’estat del wiimote. Aquesta el que fa és tornar a 

imprimir les dades (actuals) que s’han imprès abans del menú principal. 

Tot seguit hi ha la opció de rebre dades enviades pel comandament. Aquesta 

imprimirà un màxim d’informes amb un cert espai de temps entre elles, dades 

especificades com a constants al principi de l’arxiu de codi. 

Per tal de fer això s’envia l’ordre al comandament d’activar l’enviament de dades. 

D’aquesta manera el wiimote anirà enviant constantment dades cap al programa i, per 

cada cop que se’n rebin, saltarà el gallet que hem definit al connectar el 

comandament, cridant a la funció especificada. 

Aquesta funció, que en el programa s’anomena cwiid_callback rep el missatge que 

ha enviat el comandament i comprova quin tipus de missatge és, ja que per aquesta 

funció hi passen tots els informes que envia el comandament, incloent els que no són 

d’acceleracions. Si l’informe rebut és d’acceleració, la funció l’imprimeix per pantalla i 

guarda les dades d’acceleracions a l’estructura de dades que s’ha definit al principi del 

programa per a aquest ús i tot seguit activa l’espera.  

Aquesta funció el que fa és enviar l’ordre al comandament d’aturar l’enviament de 

dades i fer un bucle que mantindrà la funció ocupada fins que hagi passat el temps que 
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s’ha especificat que hi ha d’haver entre cada recepció de dades. Un cop passat aquest 

temps es torna a activar l’enviament de dades del comandament per tal de que es 

torni a cridar la funció gallet el pròxim cop que el comandament enviï dades, de 

manera que es tornaran a imprimir per pantalla. 

Després de cridar la funció d’espera, el gallet comprova si s’ha arribat al límit 

d’informes a imprimir. Si s’hi ha arribat desactiva de nou l’enviament de dades des del 

wiimote i es torna al menú principal a l’espera que l’usuari triï una nova opció. 

La següent opció en el menú principal és la de guardar les dades en un fitxer. 

Aquesta funció el primer que fa és comprovar que s’hagin rebut dades enviades pel 

comandament anteriorment, de manera que si no s’ha utilitzat l’opció anterior la 

funció no farà res. 

Si es troba que s’han obtingut dades del comandament el primer que fa és mirar 

l’hora actual. Agafa les dades en milisegons, de manera que no es creïn dos arxius amb 

el mateix nom. Crea un nou fitxer amb l’hora actual com a nom i tot seguit hi escriu 

totes les dades que hi hagi guardades a l’estructura de dades d’acceleracions. Després 

d’això torna al menú principal. 

L’última opció del menú principal és per a sortir del programa. Senzillament finalitza 

el bucle que s’ha creat en imprimir el menú, de manera que es segueix executant les 

funcions que es criden des de la funció main. L’únic que es fa a partir d’aquí és 

desconnectar amb el comandament i després d’això ja es finalitza el programa. 
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L’aprenentatge d’utilització del Glade i GTK+ 

El Glade és un programa lliure i de codi obert utilitzat per a preparar interfícies 

gràfiques per a utilitzar posteriorment en un programa. 

El GTK+ és una llibreria de funcions també lliure i de codi obert que s’utilitza per a 

crear la interfície gràfica d’un programa, utilitzant un fitxer prèviament creat amb un 

programa com el Glade, o des del codi del programa creant cada finestra i afegint-hi 

tots els components necessaris. 

Per a utilitzar el Glade vaig necessitar algun tutorial extret d’internet (referència a la 

Bibliografia) i unes quantes proves per a descobrir ben bé quines n’eren les funcions. 

La utilització de la llibreria GTK+ va ser més complicat. Per a fer servir les funcions 

que s’utilitzen en aquest programa vaig basar-me sobretot en extreure informació del 

programa wmgui26 i de buscar en la documentació del projecte de la llibreria GTK27 

El programa d’interfície gràfica 

El programa d’interfície gràfica és una versió més avançada que el de consola: 

aquest està basat en una interfície gràfica de finestres generada amb la llibreria GTK 

prèviament creada amb el programa Glade. 

En aquesta versió s’aprofita el fet d’estar executada gràficament per a mostrar les 

dades d’acceleracions que s’obtenen del comandament d’una forma més perceptiva. 

Durant el procés de programació va sorgir un problema semblant al que em vaig 

trobar en programar el programa d’interfície de text: utilitzava unes funcions definides 

en una llibreria del GTK que no havia referenciat anteriorment a l’arxiu Makefile. 

Als annexos, a la pàgina 53, s’explica com obtenir l’executable del programa 

d’interfície gràfica i el codi font d’aquest programa, tant el fitxer XML generat pel 

Glade per a crear la interfície gràfica com el fitxer amb la programació.  

                                                       
26 Aplicació inclosa en els arxius font del projecte CWiid que funciona com a demostració de les 

funcions. 
27 THE GTK+ PROJECT. GTK+ Documentation Reference [en línia]. 

<http://www.gtk.org/documentation.html> 
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El funcionament de la interfície gràfica 

En executar el programa apareix la finestra principal d’aquest (Font 26). En ella 

podem veure-hi diverses parts.  

A dalt a l’esquerra hi tenim els botons per a connectar i desconnectar el 

comandament.  

Just a sota hi ha tres barres de progrés que fan la funció de mostrar l’acceleració 

actual de manera quantitativa respecte a les acceleracions màxima i mínima que pot 

mesurar el comandament. 

El cercle amb la barra de progrés de sota mostra d’una manera més gràfica les tres 

acceleracions. Inspirat en els gràfics sobre-impressionats en les retransmissions 

televisives de les curses de cotxes de Fórmula 1, mostra un punt que representa els 

eixos X i Z de les forces d’acceleració que actuen sobre el comandament, i a la barra hi 

mostra la força en l’eix Y. 

Font 26: Pantalla inicial de la interfície gràfica. 
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A la part dreta del programa hi trobem un eix de coordenades. La utilitat d’aquest 

gràfic és per a representar la funció que dibuixen les acceleracions en cada un dels 

eixos. 

A la Font 27 es pot veure el missatge on demana activar la connexió des del 

Font 27: Petició de connexió en prémer el botó connecta. 

Font 28: Pantalla principal amb els components activats un cop s'ha establert una connexió amb el comandament. 
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comandament del wiimote per tal de poder-hi connectar. Aquest missatge apareix en 

prémer el botó Connecta o des del menú Fitxer>Connecta. Un cop s’ha activat el 

comandament es prem el botó D’acord i s’inicia la connexió. Si tot va bé i la connexió 

és correcta apareixerà un missatge dient-ho. En cas que es produeixi algun error 

apareixerà un missatge avisant de l’error que s’ha produït. 

Un cop connectat, els objectes de la pantalla principal, abans desactivats, s’activen i 

mostren les dades en temps real, com es pot veure a la Font 28. 

Aquí es pot veure més clarament el funcionament del dibuix de la força. 

La part del gràfic de les tres funcions s’ha d’activar manualment. Això permet 

controlar a partir de quan es comencen a guardar dades i durant quanta estona. Un 

cop es prem el botó Comença s’inicia el gràfic, com es veu a la Font 29. 

Les dues línies de color lila que es veuen per sobre i sota de l’eix horitzontal 

representen el valor d’acceleració que correspondria a la gravetat normal. Abans 

d’activar el gràfic es pot optar per a no dibuixar els gràfics de totes tres acceleracions, 

si no de únicament un o dos, però un cop es comença a dibuixar ja no es pot canviar 

sense parar el gràfic abans, com es pot veure a la Font 30. 

 

Font 29: Gràfic de les acceleracions acabat d'iniciar. 
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Un cop es té un gràfic dibuixat i, per tant, el programa té dades d’acceleracions 

guardades en memòria, se’n poden guardar les dades en un fitxer CSV, com s’observa 

a la Font 31. D’aquesta manera es pot exportar el gràfic a un programa de gestió de 

fulls de càlcul, per exemple. 

  

Font 30: Gràfic on només hi ha l'eix X dibuixat. 

Font 31: Possibilitat de guardar les dades en un fitxer CSV per a exportar-les a un altre programa. 
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La programació de la interfície gràfica 

Diagrama de flux 

En aquestes dues pàgines es pot trobar el diagrama de flux del programa d’interfície 

gràfica (Font 32 i Font 33). 

  

Font 32: Primera part del diagrama de flux del funcionament del programa d'interfície gràfica. La segona part es 
troba a la pàgina següent. 
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Font 33: Segona part del diagrama de flux del funcionament del programa d'interfície gràfica. La primera part es 
troba a la pàgina anterior. 
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Explicació 

Primerament s’inclouen les llibreries i es declaren les constants i variables globals 

que s’utilitzaran en el programa, i després d’això les funcions del programa. 

En iniciar-se la funció main() es crea la finestra principal i d’ella se n’obtenen els 

objectes de formulari que s’utilitzaran i s’assignen events per als components 

necessaris. Un cop fet això es mostra la finestra principal i s’inicia el bucle principal del 

GTK. Aquest bucle manté el programa encès i espera que hi hagi algun event. 

El primer event que es pot donar és en prémer el botó de Connectar. Quan aquest 

és premut s’inicia el procés de connexió amb un wiimote. En cas que hi hagi algun 

error en aquest procés, s’aturarà i es desconnectarà del comandament, tornant a 

l’estat inicial del programa. Si tot va bé, els objectes utilitzables mentre hi ha un 

comandament connectat s’activen. A més, es crea un nou event per a rebre els 

informes del comandament, awii_events(), explicada més endavant. 

Un cop el comandament està connectat, una de les funcions activades és la de 

desconnectar-lo. Aquesta únicament neteja tota la informació que hi hagués sobre el 

wiimote actual de la memòria i se’n desconnecta. 

La funció awii_events() és cridada cada cop que el comandament envia un informe 

nou a l’ordinador. Aquesta funció el primer que fa és comprovar si l’informe rebut 

conté informació d’acceleracions. Si és així crida a la funció awii_acc() que treballarà 

amb aquesta informació. 

Cada cop que la funció awii_acc() és cridada actualitza la informació de les barres 

de procés de les acceleracions amb les noves dades. Aleshores redibuixa el gràfic de la 

força G, a l’esquerra de la finestra del programa. Això ho fa utilitzant funcions de la 

llibreria GDK, que forma part de la llibreria GTK, que s’utilitza per a crear gràfics en 

temps d’execució. Un cop fet això comprova si està activat el dibuix del gràfic 

d’acceleracions.  

En cas de que estigui activat també redibuixa l’objecte on es troba el gràfic de 

manera que hi constin les noves acceleracions. Per a fer això primer de tot comprova 

que hagi passat el temps mínim requerit entre cada cop que s’afegeix nova informació 
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al gràfic. En cas que hagi passat aquest temps, s’afegeix la informació d’acceleracions a 

la matriu d’estructures on es guarda tota la informació d’aquestes acceleracions: el 

valor per a cada eix i l’instant en què s’ha rebut l’informe, aquest últim en milisegons. 

Un cop comprovat això dibuixa de nou l’eix de coordenades sobre el qual es dibuixa 

el gràfic. Després d’això comprova quins dels tres eixos s’està dibuixant, opció 

establerta en les opcions de dalt a la dreta de la finestra. Ho comprova per a cada línia, 

i un cop sap si la ha de dibuixar obté tots els valors de la matriu que, un cop dibuixats, 

es veuran a la pantalla i els dibuixa. D’aquesta manera s’aconsegueix que el gràfic 

avanci a mesura que el valor del temps sobrepassa el valor màxim de l’eix de 

coordenades. 

Activar i desactivar el dibuix es controla pels botons de sobre del gràfic Comença i 

Para, que activen i desactiven la variable de control del gràfic. A més, un cop s’ha 

començat a dibuixar un gràfic hi ha les dades que aquest ha utilitzat guardades a la 

memòria virtual. Així doncs, un cop s’ha iniciat un dibuix s’activa l’opció de guardar 

aquestes dades. 

La funció per a guardar les dades és cridada per l’event produït en prémer el botó 

Guardar Fitxer... Aquesta funció primerament crea una finestra de carpetes, per a 

permetre a l’usuari escollir una carpeta on guardar les dades i donar un nom a l’arxiu. 

Un cop això està fet, la funció comprova si al nom de l’arxiu se li ha donat l’extensió 

.csv i, en cas contrari, la hi afegeix. Aleshores crea un nou arxiu a la carpeta 

especificada amb el nom elegit per l’usuari. Allí hi afegeix cada bloc d’informació de la 

llista on hi ha les dades guardades, separats per comes. 

Durant la connexió també hi ha la opció d’activar o desactivar LEDs, mitjançant unes 

opcions de la barra de menús desplegables, que en ser activades o desactivades envien 

l’ordre al comandament. 

Quan des del menú es tria l’opció de sortir del programa, o es tanca la finestra, 

s’activa l’event que finalitza el bucle principal del GTK, de manera que es torna a la 

funció main() i s’acaben de realitzar les instruccions, que són per a destruir la finestra 

creada, i es finalitza el programa.  



 

Mesura d’acceleracions

Objectius

Comprovar el funcionament del

mesures d’acceleracions diverses.

Material

Dos comandaments Wiimote, ordinador amb connexió bluetooth en plataforma 

Linux, regle, brides de plàstic, llistó, serjant, claus, cinturó

programa d’interfície gràfica del projecte i el Open Office per a la creació dels gràfics.

Procediment

Mesura de les acceleracions en caminar

Amb l’ajuda de dues brides de plàstic fixem el 

comandament al cinturó

la Font 34. Es connecta el comandament i es 

realitza la lectura. Per tal de poder estudiar millor 

el gràfic es va intentar que les passes fossin a raó 

d’aproximadam

resultant es pot trobar a la 

Font 35: Gràfic creat a partir de les dades obtingudes en mesurar les acceleracions d'una persona caminant a una 
passa per segon aproximadament.

Mesura d’acceleracions 

Objectius 

Comprovar el funcionament del programa d’interfície gràfica mitjançant algunes 

mesures d’acceleracions diverses. 

Material 

Dos comandaments Wiimote, ordinador amb connexió bluetooth en plataforma 

Linux, regle, brides de plàstic, llistó, serjant, claus, cinturó

grama d’interfície gràfica del projecte i el Open Office per a la creació dels gràfics.

Procediment 

Mesura de les acceleracions en caminar

Amb l’ajuda de dues brides de plàstic fixem el 

comandament al cinturó, tal i com es pot veure 

. Es connecta el comandament i es 

realitza la lectura. Per tal de poder estudiar millor 

el gràfic es va intentar que les passes fossin a raó 

d’aproximadament una passa per segon. El gràfic 

resultant es pot trobar a la Font 35. 

: Gràfic creat a partir de les dades obtingudes en mesurar les acceleracions d'una persona caminant a una 
passa per segon aproximadament. 

programa d’interfície gràfica mitjançant algunes 

Dos comandaments Wiimote, ordinador amb connexió bluetooth en plataforma 

Linux, regle, brides de plàstic, llistó, serjant, claus, cinturó, ventilador

grama d’interfície gràfica del projecte i el Open Office per a la creació dels gràfics.

Mesura de les acceleracions en caminar 

Amb l’ajuda de dues brides de plàstic fixem el 

, tal i com es pot veure a 

. Es connecta el comandament i es 

realitza la lectura. Per tal de poder estudiar millor 

el gràfic es va intentar que les passes fossin a raó 

El gràfic Font 34: Wiimote fixat al cinturó mitjançant 
dues brides de plàstic. 

: Gràfic creat a partir de les dades obtingudes en mesurar les acceleracions d'una persona caminant a una 
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programa d’interfície gràfica mitjançant algunes 

Dos comandaments Wiimote, ordinador amb connexió bluetooth en plataforma 

, ventilador. També el 

grama d’interfície gràfica del projecte i el Open Office per a la creació dels gràfics. 

: Wiimote fixat al cinturó mitjançant 

: Gràfic creat a partir de les dades obtingudes en mesurar les acceleracions d'una persona caminant a una 



 

Mesura d’acceleracions en un pèndol

Per tal de poder mesurar acceleracions en un 

moviment harmònic simple en una sola dimensió 

es necessita un contrapès per al comandament, 

per això s’utilitzen dos wiimotes. Es fixen els dos 

wiimotes al regle, un a cada costat, mitjançant 

brides de plàstic c

clava un clau al llistó de manera que quedi 

perpendicular, i es fixa el llistó a una taula, de 

manera que el clau sobresurti. El regle, per anar 

bé, ha de tenir forat per a poder penjar

clau, tal i com es veu a la 

es connecta el wiimote, s’impulsa i es comencen a 

prendre les mesures.

La gràfica resultant de les mesures es pot 

trobar a la Font 

Font 37: Gràfic creat a partir de les dades obtingu
d’un pèndol. 

Mesura d’acceleracions en un pèndol

Per tal de poder mesurar acceleracions en un 

moviment harmònic simple en una sola dimensió 

es necessita un contrapès per al comandament, 

per això s’utilitzen dos wiimotes. Es fixen els dos 

wiimotes al regle, un a cada costat, mitjançant 

brides de plàstic creuades. Un cop fet això es 

clava un clau al llistó de manera que quedi 

perpendicular, i es fixa el llistó a una taula, de 

manera que el clau sobresurti. El regle, per anar 

bé, ha de tenir forat per a poder penjar-

clau, tal i com es veu a la Font 36. Un cop fet això 

es connecta el wiimote, s’impulsa i es comencen a 

prendre les mesures. 

La gràfica resultant de les mesures es pot 

Font 37. 

: Gràfic creat a partir de les dades obtingudes en mesurar les acceleracions del moviment harmònic simple 

Mesura d’acceleracions en un pèndol 

Per tal de poder mesurar acceleracions en un 

moviment harmònic simple en una sola dimensió 

es necessita un contrapès per al comandament, 

per això s’utilitzen dos wiimotes. Es fixen els dos 

wiimotes al regle, un a cada costat, mitjançant 

reuades. Un cop fet això es 

clava un clau al llistó de manera que quedi 

perpendicular, i es fixa el llistó a una taula, de 

manera que el clau sobresurti. El regle, per anar 

-lo del 

. Un cop fet això 

es connecta el wiimote, s’impulsa i es comencen a 

La gràfica resultant de les mesures es pot Font 36: Pèndol muntat amb dos 
comandaments de la wii units a un regle per 
brides de plàstic i penjant d'un clau clavat a 
un llistó de fusta fixat a la taula.

des en mesurar les acceleracions del moviment harmònic simple 
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: Pèndol muntat amb dos 
omandaments de la wii units a un regle per 

brides de plàstic i penjant d'un clau clavat a 
un llistó de fusta fixat a la taula. 

des en mesurar les acceleracions del moviment harmònic simple 



 

Mesura d’acceleracions en

Amb brides de plàstic es fixa el 

comandament a la aspa d’un 

ventilador vell

Font 38. Per contrarestar

la banda contrària del ventilador s’hi 

fixa també un objecte pesant, en 

aquest cas s’utilitzaren unes alicates, 

anant amb compte que no puguin 

sortir projectade

durant la prova realitzada, les brides 

que subjectaven les alicates utilitzades no van aguantar les forces generades pel 
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Font 39: Gràfic creat a partir de
uniforme (al principi accelerat) d’un ventilador.

Mesura d’acceleracions en un Moviment Circular Uniforme
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Gràfic creat a partir de les dades obtingudes en mesurar les acceleracions en un moviment circular 
uniforme (al principi accelerat) d’un ventilador. 
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Resultats 

En el gràfic de les acceleracions produïdes per una persona caminant (Font 35) es 

pot distingir en l’eix Z les vibracions que es generen en posar el peu a terra i en 

moure’l, tot i que no amb massa claredat. A l’eix Y es pot observar l’avanç i el retrocés 

del maluc en cada passa i a l’eix X la inclinació del cos cap als costats. 

En el gràfic del pèndol (Font 37), en canvi, es poden observar i analitzar els resultats 

molt més fàcilment. Principalment a l’eix Z, que és el que mostra l’acceleració vertical 

que pateix el comandament. El gràfic s’inicia en posició de repòs per als tres eixos, de 

manera que s’hi pot observar quina és l’acceleració que es pot considerar zero. Un cop 

s’inicia el moviment tots tres eixos comencen a dibuixar un moviment oscil·latori. L’eix 

Z passa de tenir acceleració mínima quan és a la part més alta del seu recorregut, i a 

tenir-la màxima quan és a la part més baixa. L’eix Y mostra l’acceleració tangencial al 

moviment, és a dir, quan està a la part més alta del seu recorregut apareix un màxim o 

un mínim en l’acceleració, depenent de cap on estigui inclinat el comandament. Les 

oscil·lacions en l’eix X es formen per les vibracions laterals del pèndol, que es va 

procurar que es reduïssin al màxim però n’han quedat vestigis. 

Al gràfic del MCU (Font 39) es pot observar com, després d’engegar el ventilador les 

acceleracions X i Y augmenten molt ràpidament. Les acceleracions en l’eix de les Z són 

degudes principalment a les vibracions del ventilador per un contrapès poc exacte, i 

van en direcció cap avall per algun petit desviament en l’eix vertical del comandament, 

per la curvatura de la superfície de les aspes. Per la mateixa raó de les inclinacions en 

el comandament es pot veure com tots dos eixos, X i Y tenen acceleració. Si el 

comandament hagués estat completament perpendicular al radi del moviment, només 

apareixerien acceleracions en l’eix X. Tot i així es pot observar al gràfic com 

l’acceleració en l’eix X és més gran que en l’eix Y, cosa que demostra que l’angle del 

comandament produïa una major acceleració en l’eix X que en l’eix Y. Un cop 

l’acceleració és màxima, es manté constant , perquè la velocitat del ventilador és 

constant. 

  



 
47 

Les conclusions 

L’aprenentatge d’un nou llenguatge de programació 

Actualment en els projectes informàtics s’utilitzen una gran varietat de llenguatges 

de programació. La possibilitat d’entendre i poder programar en diversos llenguatges 

diferents és interessant per l’adaptabilitat que s’adquireix. 

En realitat poder entendre un codi, i més en llenguatges de programació de nivell 

alt, no és gaire complicat si s’ha programat alguna vegada amb algun llenguatge del 

mateix tipus. Per exemple jo vaig començar a programar en php, en un curs de 

programació web. Això em va permetre aprendre mínimament el funcionament 

d’altres llenguatges com, per exemple, el javascript, només pel fet de conèixer les 

estructures de control bàsiques, ja que en realitat no hi ha gaires funcions principals en 

cada un dels llenguatges, control de flux, condicionals i no gaire més. 

Tot i així en aprendre C he entrat en un món on no hi havia treballat, que és el fet 

de treballar directament amb adreces de memòria. En general els llenguatges de 

programació de nivell alt no deixen treballar directament amb la memòria, si no que 

s’hi utilitzen funcions i variables de tal manera que no faci falta, i així s’eviten 

problemes, ja que el poder treballar directament sobre qualsevol punt de la memòria 

virtual podria provocar problemes en l’ordinador. 

D’aquesta manera he pogut aprofundir en el funcionament intern d’un ordinador i 

els seus components. 

La utilitat del programari lliure i de codi obert 

El programari de codi obert ofereix la possibilitat d’entendre i editar el codi amb el 

que s’ha creat. D’aquesta manera es pot comprendre com funciona el programa i, a 

més a més, també es pot aprendre a programar millor, en veure com han creat 

programes complexos altres programadors. 

A més també ofereix millor seguretat davant tot tipus de problemes, ja que es 

poden corregir molt més fàcil i ràpidament que en els programes de codi privat. 
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De fet, durant el transcurs d’aquest projecte m’he plantejat més d’un cop deixar 

d’utilitzar el sistema operatiu Windows per a passar a utilitzar Linux de forma regular, i 

ho hauria fet si no fos per les dificultats que comporta el fet d’utilitzar un sistema 

operatiu diferent del que utilitza la resta de la gent, tot i que Linux està bastant 

adaptat per tal de resoldre aquests problemes, hi ha certes aplicacions que han estat 

dissenyades per a utilitzar-se en Windows i que esdevé molt difícil de treballar-hi en 

Linux. 

Tot i així ofereixen la possibilitat de personalitzar-los al gust de cadascú de manera 

que esdevenen una opció molt bona. 

Els problemes sorgits i les possibles millores 

Si es considera el principi del projecte el moment en el que va sorgir la idea, es pot 

dir que han aparegut diversos problemes de tot tipus. 

Al principi van haver-hi alguns problemes amb el Linux, va fallar la connexió a 

internet, que es va resoldre reinstal·lant el Linux, i un problema amb l’Anjuta, que per 

culpa d’una incompatibilitat entre versions no permetia utilitzar algunes de les 

funcionalitats. Aquest últim es va resoldre en desinstal·lar i tornar a instal·lar l’Anjuta. 

En la programació del projecte l’únic problema rellevant que va sorgir va ser quan 

vaig utilitzar la llibreria Cwiid i la GDK sense cridar-les des del compilador. El primer 

cop que va passar no es va descobrir on era el problema fins que, parlant amb el meu 

tutor, ens va semblar què podia provocar-lo, que era la necessitat d’avisar al 

compilador que s’utilitzaven llibreries externes. El segon cop, ja programant la 

interfície gràfica, el problema es va poder resoldre després de buscar en els arxius del 

programa wmgui i trobar que allí també s’hi havia d’instanciar l’altra llibreria. 

En la interfície de text la millora més significativa que s’hi podria implantar seria la 

forma que utilitza per tal d’esperar durant el temps indicat abans d’escriure un nou 

informe d’acceleracions per pantalla: En comptes d’aturar l’enviament d’informes des 

del comandament s’hauria de comprovar quant temps ha passat des de l’últim que 

s’ha imprès i, si n’ha passat suficient, imprimir-lo. Així és com vaig programar-ho 
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inicialment, però per un error, que no vaig descobrir fins que ja estava programant la 

interfície gràfica, no funcionava adequadament. 

De la interfície gràfica la principal millora seria la forma com dibuixa el gràfic 

d’acceleracions: cada vegada que l’ha de dibuixar busca a la llista d’informes, des del 

principi, l’informe a partir del qual, en dibuixar el gràfic, a la pantalla es veuran només 

les últimes dades rebudes. Això, en un principi, no és un gran problema, ja que mentre 

no es guardi una gran quantitat de dades, l’ordinador hi perd un temps insignificant. 

Però en el moment en què s’arribés a una quantitat de dades guardades gaire alta el 

procés es començaria a alentir, de manera que hi podria haver problemes tant en el 

dibuix com en el procés de guardar dades. Això es podria millorar guardant, cada 

vegada, l’adreça de la primera entrada de la llista utilitzada en el dibuix, de manera 

que ja no hauria de buscar en tota la llista per a poder dibuixar, si no que dibuixaria 

directament des del punt indicat. 

Aquestes millores, tal i com es fa en els programes reals un cop es troben problemes o 

possibles millores després de treure’ls al públic, s’afegirien en una nova versió del 

programa.   
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Annexos 

Executable en interfície de text 

Aquest annex es troba al CD adjunt a la memòria escrita, al directori “/text”, amb el 

nom “AWii.exec”. Requereix sistema operatiu Linux amb la llibreria CWiid instal·lada, 

juntament amb les seves dependències. Al ser interfície de text s’ha d’iniciar des de la 

consola del sistema. 

Codi font del programa d’interfície de text 

El codi es troba en el CD adjunt a la memòria escrita, al directori “/font”, en format 

PDF, amb el nom “Text.pdf”.28 

Executable en interfície gràfica 

Aquest annex es troba al CD adjunt a la memòria escrita, al directori “/grafic”, amb 

el nom “AWii_GUI.exec”. Requereix sistema operatiu Linux amb les llibreries CWiid i 

GTK+ instal·lades, juntament amb les seves dependències. 

Codi font del programa d’interfície gràfica 

El codi, tant del programa com de l’arxiu de l’interfície, es troba en el CD adjunt a la 

memòria escrita, al directori “/font”, en format PDF. L’arxiu de codi font de la 

programació s’anomena “GUI_programacio.pdf”, i l’arxiu amb l’estructura de la 

interfície s’anomena “GUI_Glade_XML.pdf”.29 

                                                       
28 El codi font d’aquest programa també es pot trobar en línia en la següent direcció: 
 GITHUB: Social Coding [en línia]. < http://tinyurl.com/accwii-consola >. 
29 El codi font d’aquest programa també es pot trobar en línia en la següent direcció: 
 GITHUB: Social Coding [en línia]. < http://tinyurl.com/accwii-grafic-ui >. 


