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INTRODUCCIÓ 
El Sistema operatiu Android 

 
 Llançat al públic al 2008 com a alternativa de Sistema Operatiu lliure per a 

telèfons mòbils intel·ligents. 

 El seu nucli està basat en Unix i està escrit en C (amb algunes llibreries de 

C++). La interfície gràfica està desenvolupada en Java. 

 Des del seu naixement, s’han publicat fins ara 12 versions, des de la 1.0 

(Apple Pie) fins l’actual 5.0 (Lolypop). 

 Més de 1000 milions d’usuaris (2014) 

 1.43 milions d’aplicacions a Google Play (2014) 

 



 El rugbi és un esport de contacte/evasió en el que dos equips de 15 jugadors 

s’enfronten amb l’objectiu de plantar la pilota a la zona de marca contrària. 

 

 Característica especial: es passa cap enrere. 

 

 Reglament complex per evitar lesions. 

 

 Implica complir un codi de conducta no escrit. 

INTRODUCCIÓ 
RugbyStaff: una pinzellada sobre rugbi 

 

1 2 3

4 5

6 8 7

9

10

12

13

14

15

11

Davanters

9 Mig de melé

Tres quarts

Davanters Tres quarts

1,3 Pilars 9 Mig de melé

2 Talonador 10 Apertura

4, 5 Segones línies 12, 13 Centres

6-8 Terceres línies 11,14 Ales

15 Arrier



 Degut a la complexitat del reglament es produeixen moltes infraccions. 

 

 Aquestes infraccions poden suposar diferències en el marcador. 

 

 Controlar aquestes infraccions i  

aprofitar-ne les que són a favor  

és clau per controlar el partit. 

 

 Es necessita un registre clar! 

INTRODUCCIÓ 
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DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS 

Disseny centrat en l’usuari (DCU) 
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DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS 

Disseny centrat en l’usuari (DCU) 

 

Sketch Prototip Aplicació 

 

 
 

 

 Exemple del procés iteratiu: 

 



DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS 

Model Vista Controlador 

 
 Ideat per separar el codi i fer-lo reutilitzable. 

 Pensat bàsicament per interaccions client/servidor però aplicable en altres 

contextos, com Android. 
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RUGBYSTAFF 

Implementació de RugbyStaff 

 

MainActivity 

(activity_main) 
partit 

(activity_partit) 

Fragments 
marca 

(activity_marca) 

targeta 

(activity_targeta) 

canvi 

(activity_canvi) 

estadistiques 

(activity_ estadistiques) 

estadistiquesvis 

(activity_ estadistiquesvis) 

startMatch 

(activity_start_match) 

model 

Interface 

Implements 

Database 

mostrapartits 

(activity_mostrapartits) 

consulta 

(activity_consulta) 
finalpartit 

(activity_finalpartit) 

Intent 

edu.uoc.rugbystaf-tfc. application sqlite 



MainActivity 

(activity_main) 
Database 

RUGBYSTAFF 

Implementació de RugbyStaff 

 

partitsDBHelper edu.uoc.rugbystaff-tfc.sqlite.helper 

Marca 

Targeta 

Canvi 

EstadisticaLocal 

EstadisticaVis 

Partit 

edu.uoc.rugbystaff-tfc.sqlite.model 



RUGBYSTAFF 

Per què Fragments? 
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RUGBYSTAFF 

Apta per mòbils i tauletes 

 

Nexus 5 Nexus 10 



RUGBYSTAFF 

Exemple d’ús 

 



RUGBYSTAFF 

Difusió: aplicació penjada a Google Play 

 



 S’ha desenvolupat una aplicació mòbil pensada per automatitzar una feina 
feta a mà. 

 

 El seu disseny s’ha basat en el paradigma DCU, donant prioritat a l’usuari. 

 

 L’arquitectura escollida ha sigut MVC per separar les diferents parts del 
programari i fer reutilitzable el codi. 

 

 S’han fet servir Fragments per facilitar la seva implementació en tauletes i 
telèfons. 

 

 L’aplicació ha estat penjada en fase beta a Google Play (pendent 
d’acceptació). 

CONCLUSIONS 
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