
Manual d’usuari

Aquest capítol és un manual amb la finalitat de que qualsevol usuari que
vulgui utilitzar l’aplicació conegui les funcionalitats que es poden dur a terme
i com dur-les a terme. A cada secció es detalla què aporta cada funcionalitat
en concret i com dur-la a terme.

1 Vista General

En aquesta secció es mostra la vista general de l’aplicació i es descriu cadas-
cuna de les parts que té la interfície. Com es veu a la Figura 1 hi ha cinc
zones d’interacció amb la interfície.

Figura 1: Vista general de l’aplicació.

A la part superior de la imatge (número 1) podem veure el menu que
permet seleccionar les accions a dur a terme. A la part central esquerra
(número 2) es troba el quadre d’interacció gràfica que permet modificar els
polígons i visualitzar els elements gràfics. A la part superior dreta (número 3)
l’usuari disposa d’un botó de selecció de 4 modes d’interacció (nou polígon,
zoom, pan o modificar polígon). A la part dreta central (número 4) 13
quadres de text mostren els resultats de les 13 mesures avaluades en el polígon
actiu. Finalment, a la part inferior dreta (número 5) es disposa d’un quadre
de text on es mostren els valors numèrics associats a la mesura que s’està
visualitzant a la finestra gràfica.
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2 Inserir polígon

En aquesta secció expliquem com podem introduir un nou polígon. Concre-
tament, en el primer apartat detallarem com introduir un polígon mitjançant
la interacció amb el ratolí i, en el segon apartat, com podem introduir un
polígon amb més precisió utilitzant un fitxer.

Sigui quin sigui el mode d’inserir el polígon, en el moment que finalitza
la inserció s’avaluen el conjunt de les 13 mesures i es mostren els resultats en
els quadre de text, finalment, s’activen les opcions en el menu de visualitzar
mesures.

2.1 Per ratolí

Per poder introduir un nou polígon mitjançant l’element gràfic i interectuant
amb el ratolí hem de tenir el mode de visió nou polígon activat (tal com es
veu a la Figura 1), aquesta és l’opció per defecte. Per a més detalls sobre com
activar-la, vegeu la Secció 5.1. Per introduir el polígon s’utilitza el quadre
d’interacció gràfica, que sols respon als clicks produïts pel botó esquerra
del ratolí. Un cop seleccionat aquest mode hem de fer click en el quadre
d’interacció gràfica en el punt on volem situar el primer vèrtex, a continuació
anem desplaçant el ratolí i a partir d’aquest moment, cada click introdueix
un nou vèrtex en el lloc on tinguem el cursor(Figura 2). Per completar el
polígon, quan estem situats a prop del vèrtex inicial se’ns crearà un segment
vermell que connecta amb el vèrtex inicial (tal com es mostra a la Figura 3):
fent click es finalitza la creació del polígon. Si el polígon que es construeix
no és convex (Figura 4) o conté dos vèrtexs en un mateix punt, es mostrarà
una finestra d’error com les de la Figura 5 i la Figura 6, respectivament.

Figura 2: Construcció d’un polígon mitjançant el ratolí: s’han introduït cinc
vèrtexs i s’està generant el el sisè.
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Figura 3: Construcció d’un polígon mitjançant el ratolí: s’han introduït tots
els vèrtex del polígon i es mostra el darrer costat (vermell), que ens permet
finalitza el polígon.

Figura 4: Construcció d’un polígon no convex.

Figura 5: Finestra d’error que es produeix en cas d’introduir un polígon no
convex.

2.2 Per fitxer

Per introduir un polígon amb una precisió més gran, es pot utilitzar un fitxer
on es defineixen el seus vèrtexs. Més concretament, s’ha de crear un fitxer
d’extensió “.txt” amb les coordenades dels vèrtexs del polígon en sentit horari
o antihorari. El fitxer ha de contenir un vèrtex per linea indicant primer la
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Figura 6: Finestra d’error que es produeix en cas d’introduir un polígon amb
dos o més vèrtexs en el mateix punt.

coordenada x i a continuació, separada mitjançant un espai, la coordenada y
del vèrtex, per separar la part entera de la decimal s’ha d’utilitzar el caràcter
“.”.

Un exemple del contingut d’un fitxer d’entrada d’un nou polígon, en aque-
st cas, un triangle amb els vèrtexs situats a (0, 0.533483), (0.412906, 0.563155)
i (0.1516786, 1):

0 0.533483

0.412906 0.563155

0.156786 1

Un cop creat el fitxer s’ha de seleccionar l’opció del menu Arxiu->Obre
Polígon o teclejar shift+A i a continuació shift+O. Un cop executada aque-
sta acció s’obrira una finestra de diàleg com la de la Figura 7, hem de selec-
cionar el fitxer en el qual hem definit el polígon i aquest quedarà inserit. En
cas d’error en el format del fitxer d’entrada, es mostrarà una finestra d’error
com la de la Figura 8. Com en el cas de la introducció per ratolí, si el polígon
definit no és convex o conté dos vèrtexs en el mateix punt es mostrarà una
finestra d’error.

Figura 7: Finestra de diàleg d’obrir polígon.
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Figura 8: Finestra d’error en cas de format incorrecte del fitxer d’entrada.

3 Visualitzar mesures

Un cop introduït un polígon, a més dels resultats de les mesures, mostrats
en els quadres de text, es poden visualitzar la representació gràfica de cada
mesura i les dades pròpies de la mesura. Les dades es mostren en el quadre
de text inferior i la representació gràfica en el quadre d’interacció gràfica.

Per seleccionar la visualització d’una de les mesures cal seleccionar en
el menu l’opció Visualitza->Tria mesura i, a continuació, triar la mesura
desitjada, tal com es mostra a la Figura 9. Un cop seleccionada la mesura,
se’n visualitzaran els elements gràfics i les dades tal i com es mostra a la
Figura 10.

Figura 9: Com activar el menu Tria una mesura.

Un cop tenim seleccionada la visió de una mesura podem decidir quins
elements gràfics es mostren (per defecte es mostren tots els corresponents
a la mesura). Per realitzar aquesta acció s’ha de seleccionar en el menu
l’opció Visualitza->Tria vista i, a continuació, seleccionar la mesura que
es desitja. Tot seguit es mostrarà la llista dels elements gràfics de la mesura,
amb els elements visibles estan marcats (Figura 11), fent un click sobre
l’element s’invertira la seva visualització, és a dir, si estava visible passara a
no visualitzar-se i viceversa (tal com es mostra a la Figura 12 on s’ha deixat
de visualitzar la circumferència).

Les mesures 2 i 3, a més dels elements gràfics visibles fixos, incorporen
la visualització de les parelles de vèrtexs associats entre el polígon inscrit a
la circumferència i el polígon regular. Si està activada aquesta visualització
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Figura 10: Exemple on es mostra la visualització de la mesura 2.

Figura 11: Com activar el menu Tria vista.

Figura 12: Visualització de com s’ha deixat de fer visible un element gràfic,
concretament la circumferència en la mesura 2.

en passar el cursor per sobre d’un dels vèrtexs de qualsevol dels dos polígons
es visualitza també el vèrtex corresponent a l’altre polígon (Figura 13).
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Figura 13: Visualització dels vèrtexs associats quan tenim el cursor sobre un
vèrtex.

4 Modificar el polígon

En aquest capítol es descriu com modificar un polígon que ja ha estat intro-
duït. Concretament, és possible moure un dels vèrtexs del polígon, inserir
un nou vèrtex al polígon o suprimir un dels vèrtexs del polígon.

Per poder realitzar una modificació d’un polígon s’ha de tenir activat el
mode de visió “Modifica polígon” (vegeu a la Secció 5.4).

4.1 Moure vèrtex

Per modificar la posició d’un vèrtex del polígon hem de seleccionar l’opció
Edita->Tria modificació->Mou vèrtex del menu (quan s’entra en mode
de visió modificació del polígon és l’opció per defecte). Vegeu a la Figura 14.

Figura 14: Com activar el menu que permet moure un vèrtex.

Per realitzar el moviment del vèrtex primer cal seleccionar el vèrtex que
es vol moure, fent click amb el ratolí sobre el vèrtex. Un cop seleccionat el
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vèrtex, amb el moviment del ratolí s’aniran modificant els costats del polígon
afectats pel moviment fins a seleccionar amb un nou click del ratolí la posició
final del vèrtex.

Si al realitzar el moviment del vèrtex, el nou polígon no és convex o conté
dos vèrtexs en el mateix punt es mostrara un missatge d’error com el de la
Figura 15 i la modificació quedarà cancel.lada retornant el polígon a l’estat
anterior a la modificació.

Figura 15: Finestra d’error en cas de produir una modificació no vàlida, en
aquest cas, el polígon no és convex.

4.2 Inserir vèrtex

Per inserir un nou vèrtex al polígon actual hem de seleccionar l’opció del
menu Edita->Tria modificació->Insereix vèrtex (Figura 16).

Figura 16: Com activar el menu que permet inserir un vèrtex.

Per poder introduir un nou vèrtex el primer que hem d’indicar és entre
quins dos vèrtexs volem situar el nou vèrtex, fent un click al costat del polígon
que ens interessa (Figura 17). Un cop seleccionat el costat, en moure el ratolí
es van creant els dos nous costats (Figura 18) fins a seleccionar la posició del
nou vèrtex fent click al ratolí.

Si en realitzar la inserció d’un nou vèrtex, el nou polígon no és convex o
conté dos vèrtexs en un mateix punt, es mostrarà un missatge d’error com
el de la Figura 15 i la modificació quedara cancel.lada retornant el polígon a
l’estat anterior a la modificació.
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Figura 17: Selecció d’un costat per inserir un vèrtex.

Figura 18: Moviment del cursor per indicar el lloc on es vol situar el nou
vèrtex, els costats van movent-se amb el cursor.

4.3 Suprimir vèrtex

Per suprimir un dels vèrtexs del polígon, s’ha de seleccionar al menu l’opció
Edita->Tria modificació->Suprimeix vèrtex (Figura 19).

Per suprimir un dels vèrtexs, aquest s’ha de seleccionar fent click sobre
ell, i serà eliminat. Si el polígon és un triangle, aquesta modificació no és
possible i, es mostrarà un missatge d’error (Figura 20) i el polígon quedarà
inalterat.

5 Modes d’interacció

L’aplicació permet 4 modes diferents d’interacció: Nou polígon, Zoom, Pan
i Modificar polígon. En els apartats següents es detalla la manera d’activar-
los i quines accions es poden dur a terme en cada mode.
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Figura 19: Com activar el menu que permet suprimir un vèrtex.

Figura 20: Finestra d’error que es mostra en cas d’haver seleccionat un vèrtex
a suprimir i el polígon tingui només tres vèrtexs.

5.1 Nou polígon

El mode Nou polígon permet introduir un polígon nou i és l’opció per de-
fecte. Per seleccionar-la s’ha de tenir seleccionat el botó Nou polígon de
la vista general i seleccionar l’opció Polígon en el menu de Visualització
(Figura 21). Un cop activat aquest mode, es pot inserir un polígon tal com
s’explica a la Secció 2. Convé tenir present que la inserció per fitxer pot, de
fet, fer-se en qualsevol dels modes. Cada cop que es selecciona el botó Nou
polígon, s’esborra el polígon actual i s’eliminen els valors de les mesures en
els quadres de text.

5.2 Zoom

Per activar el mode Zoom s’ha de seleccionar el botó Zoom de la vista general
(Figura 22). Aquest mode funciona en qualsevol de les visualitzacions que
s’estigui realitzant.

Un cop seleccionat el mode, podem realitzar zoom fent un click sobre el
quadre d’interacció gràfica, i mantenint el botó del ratolí polsat i fent un
moviment en vertical del ratolí: si el moviment és cap a dalt s’augmenta el
zoom i si és en sentit contrari es disminueix el zoom.
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Figura 21: Com activar el menu de visualització del polígon.

Figura 22: Com activar el mode Zoom.

5.3 Pan

Per activar el mode Pan s’ha de seleccionar el botó Pan de la vista general
(Figura 23). Aquest mode funciona en qualsevol de les visualitzacions que
s’estigui realitzant.

Un cop seleccionat el mode podem realitzar pan fent un click sobre el
quadre de interacció gràfica, i mantenint el botó del ratolí polsat i fent un
moviment del ratolí en la direcció que volguem que es desplacin els elements
gràfics.

5.4 Modificar polígon

Per poder modificar el polígon hem de seleccionar el botó de Modifica
polígon (Figura 24) el qual activara l’opció del menu de Edita->Tria modificació
i ens permetrà escollir l’opció de modificació que volem realitzar (Figura 14).
Aquest mode d’interacció el podem seleccionar sempre. tanmateix, sols po-
drem realitzar la modificació del polígon quan tinguem seleccionat en el
menu l’opció de Visualitza->Polígon (Figura 21), altrement aquest mode
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Figura 23: Visualització de com activar el mode Pan.

és inoperant.

Figura 24: Mode modificar polígon activat.

6 Altres interaccions

En aquest apartat es descriu la resta d’interaccions possibles per part de
l’usuari. Totes es poden realitzar sigui quin sigui el mode d’interacció selec-
cionat.

6.1 Desfer/Refer

La aplicació permet desfer o refer una modificació d’un polígon mantenint
fins a un total de deu modificacions possibles a desfer o refer. Per poder desfer
una modificació realitzada sobre un polígon o simplement desfer la creació
d’un nou polígon per retornar al anterior s’ha d’anar al menu Edita->Desfés
(Figura 25) i per refer una modificació prèviament desfeta s’ha d’anar al
menu Edita->Refés (Figura 26).
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Figura 25: Desfer una acció realitzada.

Figura 26: Refer una acció anterior.

6.2 Configurar costats µ5, µ6 i µ7

L’aplicació permet configurar el nombre de costats del polígon regular amb
que es compara el polígon d’entrada en les mesures 5, 6 i 7 (inscripció/cir-
cumscripció). Per defecte aquest paràmetre és el nombre de costats del
polígon a avaluar. i es vol canviar, s’ha d’anar al menu Edita->Configurar
nombre de costats (Figura 27) i apareix una finestra com la de la Figura 28
on es pot introduir mitjançant teclat el nombre de costats o mitjançant
el ratolí anar incrementat o decrementant el nombre de costats. Un cop
modificat, el programa torna a calcular les mesures 5, 6 i 7. El nombre de
costats està limitat inferiorment per 3 perquè un polígon no pot tenir menys
costats i limitat superiorment per 3500 per la limitació de memoria de la
llibreria utilitzada en les mesures 5, 6 i 7.

6.3 Nou polígon

Per tal de esborrar un polígon es pot seleccionar l’opció del menu Arxiu->Nou
(Figura 29), la qual esborra el polígon i les mesures associades a ell i permet,
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Figura 27: Activa l’opció del menu per configurar el nombre de costats del
polígon regular amb què es compara el polígon d’entrada en les mesures 5,
6 i 7.

Figura 28: Finestra que permet configurar el nombre de costats del polígon
regular amb què es compara el polígon d’entrada en les mesures 5, 6 i 7.

així, crear-ne un de nou.

Figura 29: Com activar l’opció del menu Nou polígon.
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6.4 Desar polígon

Si es vol guardar el polígon introduït, amb el resultat de les mesures, en un
fitxer de sortida, s’ha de seleccionar l’opció del menu Arxiu->Desa polígon.
S’obrira un diàleg com el de la Figura 30 on hem d’indicar el nom del fitxer
(que ha de tenir l’extensió “.txt”) i la ubicació on el volem guardar. Un cop
seleccionats aquests paràmetres fent click al botó save guardarem el fitxer
amb les dades del polígon i les mesures amb el nom introduït i a l’ubicació
seleccionada.

Figura 30: Finestra de diàleg per desar un polígon.


