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PROJECTE FI DE CARRERA 
 

 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 

 
El projecte de “Gestió i cronometratge per a competicions 

esportives” és una iniciativa pròpia de l’Ajuntament de 

Canyelles. El projecte sorgeix per la necessitat 

d’automatitzar els sistemes de gestió d’inscripcions i els 

sistemes de competicions en format cursa que, a dia d’avui, 

es realitzen de forma manual.  

 

L’aplicació RunR desenvolupada en aquest projecte pretén 

automatitzar totes les tasques que es fan manualment d’una 

manera més dinàmica, atractiva i fàcil de realitzar,  

mitjançant una plataforma senzilla per a l’usuari que englobi 

la gestió i control de curses, així com la consulta de 

classificacions i la generació dels documents necessaris per 

a la presentació dels resultats de les competicions. 

 

Per tal de realitzar el projecte s’ha fet un estudi de 

tecnologies entre les quals les més importants han estat els 

sistemes GPS, els sistemes Bluetooth i els sistemes de 

Radioidentificació (RFID). 

 

S’ha escollit d’entre elles la tecnologia RFID per adaptar-se 

millor a les necessitats tècniques i econòmiques de les que 

es disposava per a desenvolupar el projecte. 

 

El sistema consta d’un sistema de lectura RFID, que captura 

la senyal de les etiquetes d’identificació per 

radiofreqüència. S’ha creat un programa escrit en C# anomenat 

RunR, que és capaç de comunicar-se amb aquest hardware 

mitjançant connexió usb. 

 

Aquest sistema consta també d’una base de dades MySQL on 

s’enregistren les inscripcions i altres dades de les curses, 

com els registres que fan els corredors en aquestes 

competicions. 

 

RunR no està pensat com un sistema final sinó que és la 

primera versió d’una aplicació en constant desenvolupament, 

doncs la versió obtinguda a la primera fase del projecte ja 

és una aplicació funcional que compleix amb els requisits 

indispensables i les necessitats de l’Ajuntament de 

Canyelles. 
 

 

 
Paraules clau (màxim 10): 

 C# MySQL gestió RFID 

competicions curses investigació running 

captura lector   
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1.INTRODUCCIÓ 

El projecte de gestió i cronometratge per a competicions esportives, sorgeix per la necessitat de 

crear un programa capaç de poder gestionar curses a la localitat de Canyelles.  

 

Principalment s’ha fet perquè al dia d’avui totes les activitats esportives relacionades amb les 

curses, es gestiona de forma manual. És per això que es volia, d’alguna manera, poder fer-ho tot 

automatitzat i estar dins el marc de l‘actualitat informàtica en aquest àmbit. 

  

Realment no és una aplicació nova, ja existeixen en el mercat diferents sistemes més potents 

que realitzen les funcions que necessitava  la Ajuntament de Canyelles, però a un preu molt 

elevat. 

 

És per això que es requereix un software fet a mida, capaç de realitzar les accions bàsiques per 

a la gestió i control dels esdeveniments esportius de format cursa que es duen a terme amb 

regularitat en el municipi de Canyelles. 

 

És d’aquí que sorgeix la iniciativa d’aquest projecte, un sistema de gestió de competicions 

esportives en fase de desenvolupament i millora constant, doncs el projecte està obert a futures 

millores.  

 

Per tal de poder dur a terme aquesta aplicació, s’ha hagut de realitzar un estudi de les 

tecnologies de hardware actuals que poden ser compatibles amb la necessitat de l’Ajuntament 

de Canyelles. 

 

El projecte s’ha de regir per uns requisits en quant a termes econòmics, mobilitat, eficiència, 

eficàcia i usabilitat. 

 

Un cop realitzat un estudi exposat en els propers apartats, s’adquireix el material necessari per 

poder realitzar la nostra aplicació.  
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1.1.Marc de referència 

El “Projecte de gestió i cronometratge per a competicions esportives” és una iniciativa pròpia 

de l’Ajuntament de Canyelles.  

 

L’Ajuntament de Canyelles és una institució pública molt implicada en l’àmbit esportiu. Un 

bon exemple n’és la Cursa Popular de Canyelles que compta ja amb la seva XIV edició. 

Compta amb un gran seguiment no només de la població local, sinó també per part dels 

aficionats al running de tota la comarca. 

 

Altres exemples són la Cursa BTT de Canyelles que compta ja amb la seva 5ª edició. I altres 

competicions que es desenvolupen dins la Festa de l’Esport que compta ja amb la seva 11ª 

edició. 

 

És per això que existeix una important necessitat de fer de forma automatitzada i 

informatitzada, tot allò que fins el dia d’avui es fa de forma manual. 

 

1.2.Antecedents 

Actualment tots els procediments que comporta la gestió i control dels esdeveniments esportius 

que es duen a terme al municipi, es desenvolupen de forma manual.  

 

El procés d’inscripció es realitza a partir de llistes d’inscripció en format paper: tot aquell que 

es vol inscriure en una competició esportiva  ho ha de fer ( un cop obert el període d’inscripció) 

o bé presentant-se a l’Ajuntament, on un funcionari gestiona la seva inscripció, o bé el dia 

mateix de la competició on els jutges de la competició porten a terme aquesta gestió. 

 

Pel que fa els antecedents de l’aplicació, cal tenir en compte com hem dit abans, que no és un 

projecte innovador en quant a tecnologies, donat que ja existeixen al mercat altres sistemes de 

gestió de curses, segurament més avançats. 

 

Una de les empreses en les que ens hem basat per obtenir informació referent als materials, les 

tecnologies i la gestió és l’empresa Championchip. Aquesta empresa treballa amb diferents 

eines, com poden ser el sistema Xip, sistema Proxip, sistema Big Trag, GPS tracking i Time 
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Point. Algunes d’elles, eren opcions massa avançades o massa cares per utilitzades en aquest 

projecte, de pressupost i temps de desenvolupament limitat.  

 

Championchip és una empresa especialitzada en lloguer de l’equipament complet per al control 

de corredors en curses, proporcionant els xips necessaris, un sistema d’enregistrament 

d’arribades que controla fins màxim de 5.000 atletes/minut i el software que interpreta tota 

aquesta informació. 

 

Com a guia d’estudi és una base molt profitosa, que ha servit per estipular què es duria a terme i 

quina tecnologia s’utilitzaria.  

 

1.3.Motivació 

En vistes de portar a un altre nivell aquestes competicions amb un nombre de participants que 

augmenta de forma exponencial edició rere edició, la Regidoria d’Esports ha decidit portar a 

terme una millora d’aquest sistema de gestió per a les competicions esportives que es duen a 

terme al municipi i que es promocionen des d’aquesta entitat pública.  

 

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Canyelles amb la col·laboració del departament de 

Sistemes de la Informació de l’Ajuntament de Canyelles ha decidit portar a terme aquest 

projecte d’informatització del sistema de gestió de competicions esportives i l’automatització 

del sistema de cronometratge de curses. 

 

Per la part que toca als integrats del grup de treball, resulta molt interessant desenvolupar un 

projecte real per a un client real, sabent d’aquesta forma, que es realitza un projecte que serà 

utilitzat per una institució pública, la qual cosa és un punt a favor en el currículum personal. 

 

A més, constitueix un repte importat doncs permet adquirir experiència en la enginyeria de 

software de forma bastant independent i englobant tots els processos d’enginyeria que implica 

la creació d’un producte de software, des de la pròpia investigació de tecnologies fins a la seva 

implementació i implantació en un entorn real.  

 

Aquest projecte s’ha dut a terme per part dels integrants com a empresa. S’ha hagut de tenir en 

compte factors econòmics, la creació de pressupostos o la facturació dels honoraris. També 

s’han hagut de tenir en compte aspectes organitzatius, com l’establiment d’un mètode de 
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desenvolupament, la distribució de la feina entre els integrants, la programació de reunions amb 

el cap de projecte (extern al grup de treball), etc. 

 

Per totes aquestes raons ha estat una oportunitat excepcional per al desenvolupament dels 

integrants del projecte com a enginyers. 

 

1.4.Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte presentat en aquesta memòria és el de construir un sistema 

funcional per a la gestió i el control de competicions esportives en format cursa. Per a poder dur 

a terme aquest objectiu principal s’han marcat uns objectius més específics: 

 

• Realitzar un estudi de les tecnologies sense fil aplicables per a la realització del 

projecte, on haurem d’escollir les que siguin més adients per tal de complir amb els 

requeriments imposats. 

 

• La creació d’un software de captura de corredors en el pas per meta que s’adapti al 

hardware escollit. 

 

• La creació d’un software de gestió d’inscripcions que s’adapti a les necessitats del 

client i que integri el software de captura esmentat en el punt anterior. 

 

Un altre dels objectius d’aquest projecte és obtenir una experiència real de treball en el 

desenvolupament de software de gestió en tots els aspectes d’aquesta enginyeria, portant a 

terme la feina d’analista i de programador. 
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1.4.1.Introducció al projecte 

 

El projecte que es presenta en aquesta memòria és la primera fase d’un projecte més ampli que 

l’Ajuntament de Canyelles té previst dur a terme en els propers anys, ajustant-se al limitat 

pressupost de que disposa degut a la situació econòmica. 

 

Com es durà a terme? 

El projecte constarà de dues fases de desenvolupament, la primera fase és la que és mostra en 

aquest projecte final de carrera i la segona fase se durà a terme  a partir del desenvolupament de 

la primera, però està sotmesa a la decisió de la institució de Canyelles de si realment vol 

avançar sobre el projecte en qüestió. 

 

Vegem en que consisteixen més concretament aquestes dues fases. 

 

Primera fase 

La primera fase del projecte consisteix en l’estudi de les tecnologies pertinents, anàlisis sobre 

aquestes, desenvolupament del programa de gestió d’inscripcions i registres de temps, 

construcció d’un sistema de lectura de dorsals en el pas per meta, creació d’una base de dades 

que desi tota aquesta informació i la configuració del hardware per tal de que sigui eficaç i 

eficient. 

 

Segona fase (evolució  que no forma part del projecte d’aquesta memòria) 

Consolidació i millora del projecte: desenvolupament d’una aplicació web per al seguiment per 

part dels corredors, construcció d’un sistema de captura d’identificadors a distància i integració 

amb el software creat en la primera fase de desenvolupament. També es té previst centralitzar la 

base de dades per tal de tenir un control de corredors i satisfer la necessitat que des de 

qualsevol terminal amb el software instal·lat es puguin fer les inscripcions i les altes dels 

corredors. 

 

En el següent apartat s’explica més detalladament en què consistirà cada fase del projecte. 
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1.4.2.Fases del projecte 

 
PRIMERA FASE: desenvolupament del programa de gestió d’inscripcions, registres 
de temps i construcció d’un sistema de lectura de dorsals en el pas per meta 
 

Objectius del projecte en la primera fase 

Aquest projecte tracta d’automatitzar diverses tasques de control, que avui en dia es fan de 

forma manual com són: 

 

a) La creació de noves competicions. 

b) La gestió de les inscripcions. 

c) El procés de captura del pas per meta dels dorsals. 

  

Desenvolupament del programa de gestió 

Per tal de construir un software que compleixi els objectius establerts s’han marcat unes metes, 

que són les següents: 

a) Implementar un programa  que tingui les funcionalitats de gestió de competicions, 

gestió d’inscripcions i gestió de classificacions. 

b) Implementar un sistema de control d’arribades senzill: cada corredor disposarà d’una 

polsera que encapsularà el tag i servirà per identificar-lo unívocament. En principi, el 

software de gestió disposarà d’un cronòmetre que marcarà l’inici de la cursa, que serà 

el temps zero per a tots els corredors (en un principi no es disposarà d’un sistema de 

control de sortida, encara que en la segona fase de desenvolupament podria tenir-se en 

compte). El hardware farà la lectura del tag en el pas per meta i desarà un registre amb 

l’identificador del tag i el temps d’arribada.  El sistema de gestió utilitzarà aquests 

registres per a la creació de les classificacions de la cursa. 

 

Característiques del hardware necessàries 

El software de control del lector únicament ha de llegir el número d’identificació del tag en el 

moment d’aproximar la polsera al dispositiu. La captura del número identificador del tag ha de 

ser senzilla i accessible des del software de gestió, que enllaçarà aquest identificador amb el 

temps del cronòmetre i en desarà un registre. Els registres temps-id seran múltiples degut a la 

possibilitat de fer més d’una passada per meta (primera volta, segona volta, etc.). 
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El lector ha de ser capaç de fer múltiples lectures o en el seu defecte, fer les lectures el més 

ràpid possible, doncs hem de pensar que les arribades a meta poden ser multitudinàries. Ha de 

ser capaç d’enregistrar tots els Tags que passen per Meta sense col·lapsar-se i mantenir un 

ordre d’arribada. 

 

Característiques del software per a la seva adaptació a la segona fase del projecte: 

a) Base de dades fàcilment accessible via web. Això vol dir que haurem de fer una 

migració cap a un servidor web i centralitzar d’aquesta manera la base de dades perquè 

es pugui utilitzar de forma remota, i tant els participants com els administradors i 

gestors puguin accedir fàcilment. 

b) Es necessita un software que compti amb un SDK accessible programat en un 

llenguatge no privatiu(c, c++, Java, C#...).   

c) El software que es desenvoluparà en aquesta primera fase ha de ser, en principi, 

compatible o fàcilment adaptable al hardware que es construirà en la segona fase del 

projecte,  de manera que els dispositius hardware es controlin pels mateixos paràmetres 

en ambdues versions.  

 

SEGONA FASE - Consolidació i millora del projecte 

Centralització de la base de dades 

Instal·lació de la base de dades en un servidor accessible per als terminals que utilitzin 

l’aplicació RunR o des de una aplicació web. 

 

Sistema de selecció de base de dades 

Creació d’un sistema de selecció de base de dades incorporat en el software de gestió. Servirà 

per tenir dos modes de funcionament, un offline que permeti després bolcar tota la informació 

en una base de dades centralitzada en un servidor i un mode online que treballi directament 

sobre la base de dades central. 

 

Desenvolupament d’una aplicació web 

Es crearà una aplicació web que disposarà de funcionalitats com la inscripció de participants en 

competicions, consulta de classificacions i estadístics de l’evolució esportiva dels usuaris 
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registrats. Aquest software ens ha servirà per tenir un control total de les inscripcions dels 

corredors i poder establir uns límits de inscripcions.  

 

Construcció d’un sistema de control d’arribades a distància 

Un cop comprovat i avaluat el software de control i  el de gestió es procedirà a la construcció 

d’un sistema de control d’arribades a distància que comptarà en principi d’un sol equip 

complert que es situarà a la línia de meta. Donat que les curses que es donen a terme en el 

municipi no tenen, de moment, un alt nombre de participants, això no ha de ser un 

inconvenient. 

 

Aquest sistema consistirà en un equip lector en forma de catifa situada a la línia de meta on 

s’instal·laran els sistemes de captura d’identificadors. 
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2.PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 

El sistema de planificació que s’ha utilitzat per al desenvolupament del projecte ha  estat, després de 

considerar diferents opcions, el Model  en Espiral  de Boehm. 

 

2.1.Model  en Espiral  de Boehm 

El projecte RunR parteix de la base d’unes necessitats, les quals s’han anat modificant i/o ampliant cada 

cert temps, al llarg de l’evolució del  projecte. Com l’evolució d’aquest ha de de ser constant s’ha optat 

per  utilitzar aquest model. 

 

Les primeres iteracions han estat projectades sobre paper. S’ha exposat què es vol fer, com s’ha 

d’organitzar i què serà necessari per poder dur a terme aquestes iteracions. 

 

A mida que s’avançava en el desenvolupament del projecte, s’ha definit un programa més eficient i  

més adaptat a les necessitats i els requeriments de l’Ajuntament de Canyelles. 

 

A més a més, com l’Ajuntament de Canyelles ha estat proposant noves idees i requeriments, s’han 

hagut d’anar introduint al projecte. Com les idees no han estat ben definides des d’un principi per part 

de la institució, i al llarg del projecte s’ha proposat noves funcionalitats a implementar, s’ha hagut de 

fer múltiples revisions de l’estat del projecte. 
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En la següent gràfica veiem com funciona un model en Espiral de Boehm: 

 

 
Fig. 1- Model de Desenvolupament en Espiral de Boehm 

 

En primer lloc es determinen uns objectius principals del projecte i es determinen quins són els 

requeriments que ha de complir el sistema que es construirà a partir de la informació proporcionada per 

l’Ajuntament de Canyelles.  

 

Un cop establerts aquests objectius i requeriments es presenten i discuteixen amb el cap de projecte per 

tal d’identificar possibles errors i els riscos que planteja complir-los.  

 

La tercera etapa consisteix en començar a fer les primeres aproximacions pel que fa a l’especificació, el 

disseny i la programació de l’aplicació. Un cop avançat el projecte, es programa  una nova reunió amb 

la directora del projecte per veure si els requeriments es van assolint. 
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A mida que se succeeixen les reunions amb la directora del projecte, es proporcionen noves necessitats. 

Per tant és necessari tornar a plantejar un altre cop els requeriments i els objectius del projecte, fent una 

altra iteració sobre el model en espiral. 

 

Per què s’ha utilitzat el model en Espiral? 

No s’ha decidit des del primer moment quin sistema utilitzar. A priori només es coneix el problema i es 

tracta de trobar una solució per aquests. Per tant, el model que més s’adaptava a les necessitats era el 

model de desenvolupament en cascada, que consisteix en desenvolupar una part del projecte i fer les 

possibles correccions un cop finalitzada. Un cop acabat no es torna a revisar i s’avança al següent punt. 

 

Però la necessitat de l’Ajuntament d’anar modificant el projecte inicial (més que res, la d’afegir noves 

funcionalitats) fa entendre que el  model a seguir no era el que proposat en un principi. 

 

El model que més s’adaptava a les necessitats és el desenvolupament amb un model incremental, on 

cada vegada es van afegint les peces que formen el projecte.  

 

D’aquesta manera es decideix finalment seguir un model de desenvolupament en espiral, construint 

models de software funcionals per a cada reunió amb la cap de projecte de l’Ajuntament de Canyelles. 

A partir del software desenvolupat es plantegen nous requeriments i s’estudien possibles solucions. 

 

2.2.Sistema d’avaluació 

Per tal de poder avaluar el programa, cada vegada que es feia una part de l’aplicació, es feien les proves 

necessàries per corroborar que funcionava correctament.  Com l’equip de desenvolupament és de dues 

persones, és manté un model de treball en paral·lel, però en el moment de fer una avaluació del treball 

dut a terme per un dels components de l’equip, la persona encarregada de fer les proves per aquella part 

de la solució és l’altre integrant del grup. S’apunten tots els errors i mancances. I es contrasta amb el 

company. 

 

Un cop finalitzada aquesta etapa d’avaluació, es corregeixen els errors i es fa una avaluació conjunta 

per acabar d’eliminar qualsevol error persistent. 
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La majoria d’errors són deguts a la incorrecta inserció, consulta o esborrat a la base de dades. Per 

aquest motiu s’han escrit múltiples  consultes pensades per executar-les directament sobre 

phpMyAdmin.
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2.3.Diagrama de Gantt 

 
Diagrama General 

Albert Pujadas 

Sergi Gambin 

Treball conjunt 
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Recerca de tecnologies 

Part fonamental del projecte. És el temps d’investigació i recerca  dedicat a determinar quina 

tecnologia hardware s’utilitzarà per implementar el sistema de captació de corredors i quines 

tecnologies software es poden adaptar a les particularitats del hardware.  

 

Les principals tecnologies hardware estudiades són: 

 

• RFID: part de la investigació que es basa en sistemes d’identificació per 

radiofreqüència. Es tenen en compte projectes existents i empreses dedicades a aquests 

sistemes d’identificació per radiofreqüència.  

 

• BUETOOTH: part de la investigació que es basa en l’estudi de la tecnologia 

Bluetooth, com funciona i quin sistema utilitza per a poder posicionar els corredors a la 

línia de meta. 

 

• GPS: Part que consisteix en la recerca d’aquesta tecnologia, com funciona, quins son 

els seus inconvenients i com fer un seguiment dels corredors durant la cursa. 

 

Les principals tecnologies software estudiades són: 

 

• MySQL 

• C# 

 

Conclusions: utilització de lectors RFID. Doncs a pesar de que utilitzant GPS es pot portar un 

seguiment més concret i més precís, i permet un seguiment del corredor és una tecnologia cara. 

El Bluetooth és el més ineficaç encara que no té un cost gaire elevat.  

 

Un cop decidit que s’utilitzarà RFID es procedeix a fer una investigació més precisa sobre el 

hardware RFID adient per als propòsits del projecte. 

 

 

 

 

24 

 



Anàlisi i Especificació 

Feta la investigació pertinent, era necessari fonamentar les primeres directrius del programa: 

que és el que farà i com plantejar l’evolució del programari. 

 

• Glossari i model conceptual: per començar a entendre els conceptes bàsics  i com serà 

l’estructura del projecte per tal de fer les tasques que corresponen a cadascú. 

 

• Casos d’us i visibilitats:  una breu descripció dels processos i activitats que farà el 

programa de gestió. Seran els processos que posteriorment es programaran per tal 

d’assolir els objectius finals de l’aplicació.  

 

• Model de components i pantalles: la base estructurada del projecte, és la una guia per 

la creació d’una base de dades funcional i les classes del futur programa de gestió, 

creant les pantalles com a prototip d’una interfície d’usuari. 

 

Digitalització del sistema de gestió 

Comença la part de programació i desenvolupament tant de la base de dades com les primeres 

aproximacions del que serà el programa final de gestió. 

 

• Base de dades: part essencial del programa, es realitza mitjançant un servidor MySQL. 

Està basat en el model de components i no és una base de dades a priori definitiva, 

podent fer alguna ampliació i/o modificació de la mateixa segons les necessitats que es 

detectin. 

 

• Programació: per part d’un dels programadors, comença la programació del sistema de 

gestió de la cursa, que seria el cas de com crear i modificar les curses i les categories. 

 

• Programació: per part de l’altre programador, comença la part de gestió de les 

poblacions i de les inscripcions (crear, modificar, etc.) 
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Automatitzar procés de captura 

Es gestiona la part de creació d’un cronòmetre capaç d’interpretar i llegir tots els Tags que 

s’aproximen al lector. A priori es fa a cegues, doncs per aquestes dates (a principi de desembre) 

encara no s’ha rebut el material necessari (hardware lector). 

 

• Programació: un dels programadors s’encarrega de realitzar l’algoritme de filtració de 

Tags a la base de dades, per tal de que no es repeteixin i que siguin sempre únics per a 

cada corredor i volta. 

 

• Programació: l’altre programador s’encarrega d’estudiar i crear la part del cronòmetre 

i la inserció dels registres a la base de dades. També ajuda a la hora de programar 

l’algoritme de filtració. 

 

• Revisió: els analistes estableixen aquest dia per comprovar com va el programa i per 

informar de les novetats que cal afegir a les parts fetes anteriorment (com seria el cas 

de la importació de corredors mitjançant arxius CSV i tenir un control d’errors sobre 

aquests, que es puguin imprimir els resultats, etc.). També s’intenta trobar errors i 

solucionar-los abans de seguir amb el programa. 

 

Gestió de classificacions 

Part final del projecte. Aquí veurem si tot funciona correctament amb dades reals i es 

construeix un sistema per  visualitzar per pantalla els resultats d’una cursa. 

 

• Programació: crear les consultes necessàries a la base de dades per tal de poder 

mostrar per pantalla els resultats de la classificació. Part fonamental d’aquesta tasca. 

 

• Programació: un cop extreta la informació, caldrà mostrar per pantalla i fer els filtres 

necessaris per saber qui són els guanyadors de la cursa. També s’encarrega de importar 

aquests resultats a un arxiu imprimible. 

 

• Revisió: aquesta revisió serveix per corroborar el funcionament de la part del procés de 

captura i inscripcions i a demés per informar els programadors la necessitat de que es 

necessita poder fer importacions, a demés de format PDF, que es pugui fer en CSV i 

poder visualitzar les classificacions per corredors locals. 
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Proves 

Part final, on es faran proves reals amb corredors reals i simulació d’una cursa a temps real. 

 

Proves: es fan tot tipus de proves per tal de veure si el programa en qüestió funciona 

correctament. Es crearan a la base de dades corredors, curses, categories i poblacions noves des 

de el programa i es farà la primera simulació amb curses d’una i dues voltes, per tal de veure si 

els algoritmes funcionen correctament i si es mostren per pantalla els resultats correctes. També 

es faran proves amb corredors que duen Tags inexistents de competicions que es podrien haver 

quedat anteriorment en altres curses, per veure com reacciona el programa. Es passaran Tags de 

forma simultània per veure l’eficàcia del lector i quins són els Tags que es llegeix millor. 
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3.ESTUDI DE TECNOLOGIES HARDWARE 

Per tal de dur a terme el Projecte, s’ha realitzat un estudi de les tecnologies que podrien ser 

interessants pel programa RunR. Abans de començar a fer una introducció de cadascuna, cal 

esmentar que fins al final, no es va decidir quina es faria servir, doncs es depenia de les 

decisions dels integrants del projecte i del pressupost total de la institució, pues no eren els 

mateixos preus utilitzant la tecnologia GPS que la de RFID, per exemple. 

 

Les tecnologies que s’exposen, són les que en un principi s’han considerat més adients per 

aquest tipus de software.  Al final d’aquest mateix punt, es veuran les conclusions que s’han 

extret d’aquest estudi i el perquè de la presa de decisions. 

 

S’ha de tenir en compte que tota la investigació i estudi, és una part essencial per el 

desenvolupament del projecte. Calia  buscar informació, analitzar-la i prendre decisions. Tot 

aquest procés  ha estat la causa de que el projecte es demorés més del que es tenia previst. A 

més no havia cap marc de referència i no es comptava amb l’experiència d’altres persones amb 

les qui consultar. 

 

Les empreses que treballen en el sector de cronometratge d’esdeveniments esportius són molt 

reservades a la hora d’oferir informació sobre les tecnologies que utilitzen i el perquè han 

utilitzat aquestes tecnologies.  

 

A continuació es mostra l’estudi de les tecnologies considerades, els seus mètodes de 

funcionament i  les seves característiques. Posteriorment s’avalua i es decideix quina 

d’aquestes tecnologies és la que més s’ajusta a les necessitats del projecte i als requeriments 

imposats per l’ajuntament de Canyelles. 

 

29 

 



3.1.Criteris d’investigació 

• No pot ser d’un preu elevat, doncs s’ha d’ajustar al pressupost establert. 

• Ha de ser molt precisa i amb una capacitat de lectura ràpida dels dispositius 

d’identificació de corredors. 

• El dispositiu que durà el corredor ha de ser reutilitzable i econòmic al mateix temps. 

• La tecnologia ha de permetre en un futur, una fàcil modificació del sistema per tal 

d’adaptar-la a curses més multitudinàries. 

 

Les tres tecnologies en que s’ha basat l’estudi són:  Bluetooth, sistemes GPS i RFID. 

 

3.2.Bluetooth 

3.2.1.Definició i característiques del Bluetooth 

La tecnologia sense fils Bluetooth és una tecnologia d'ones de ràdio de curt i de llarg abast que 

permet les comunicacions entre dispositius informàtics, tecnològics i també permet simplificar 

la sincronització de dades entre aquests dispositius. 

 

Permet comunicacions, fins i tot a través d'obstacles, a distàncies considerables de fins a 100 

metres (depenent del dispositiu que es faci servir). 

 

Algunes de les característiques a tenir en compte de Bluetooth per al nostre projecte són: 

 

• Tecnologia sense fils. Reemplaça la connexió amb fils a distàncies curtes i a una 

velocitat de 1Mbps. 

• Comunicació automàtica. No te la necessitat d’emparellar les tecnologies cada cop 

que es vulguin fer servir. 

• Baix consum de potència. 

• Baix cost. Una de les característiques a tenir en compte pel projecte, doncs la 

tecnologia Bluetooth no suposa una despesa important. 

• Transmissió omnidireccional. És molt important que la transmissió sigui dispersa en 

comptes de lineal, doncs no hi ha necessitat de que els corredors passin per un punt en 

concret de la línia de meta. 
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• Seguretat. Utilitza Spread Spectrum Frequency Hopping, un sistema de seguretat, que 

bloqueja els receptors no autoritzats, seran incapaços de llegir la informació. Ens a 

serveix per evitar dades incorrectes quan es faci una cursa. 

 

3.2.2.Transmissió de dades 

El sistema de transmissió de dades de Bluetooth està dissenyat mitjançant salts de freqüència 

que permeten tenir connexions més complexes i segures. Per tant, s’evita d’aquesta manera les 

interferències amb altres dispositius no assignats. 

 

Aquesta transmissió pot ser realitzada de manera síncrona o asíncrona. El mètode síncron està 

orientat a connexió de veu, que en el nostre cas, no és necessari. La connexió asíncrona és el 

que s’utilitza per a la transmissió de dades. 

 

La transmissió es basa en la manera d'operació:  Master / Slave (ve a ser sistema de emissor, 

receptor). El terme "piconet" s'utilitza per fer referència a la xarxa formada per un dispositiu i 

tots els dispositius que es troben dins del seu rang. Poden coexistir fins a 10 piconets dins d'una 

sola àrea de cobertura. 

 
Fig. 2- Esquema del sistema de connexió Bluetooth 

 

Un dispositiu Master es pot connectar simultàniament amb fins a 7 dispositius slave actius. 

 

En realitat, en un moment determinat, el dispositiu Master només pot connectar amb un sol 

slave alhora. Per tant, ràpidament canvia d'esclaus perquè sembli que s'està connectant 

simultàniament amb tots els dispositius esclaus. 

 

La tecnologia Bluetooth permet que dos piconets puguin connectar-se entre si per formar una 

xarxa més àmplia, denominada "scatternet", en utilitzar certs dispositius que actuen com a pont 

entre les dos piconets. 
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3.2.3.Protocols de connexió 

Les connexions per Bluetooth són establertes a partir de la següent tècnica: 

  

• Mode passiu 

• Sol·licitud: recerca de punts d'accés 

• Paginació: sincronització amb els punts d'accés 

• Descobriment del servei del punt d'accés 

• Creació d'un canal amb el punt d'accés 

• Aparellament mitjançant el PIN (seguretat) 

• Utilització de la xarxa 

 

Durant l'ús normal, un dispositiu funciona en "mode passiu", és a dir, que està escoltant la 

xarxa. 

 

L'establiment d'una connexió comença amb una fase anomenada "sol·licitud", durant la qual, el 

dispositiu Master envia una sol·licitud a tots els dispositius que troba dins del seu rang, 

anomenats punts d'accés. Tots els dispositius que reben la sol·licitud responen amb la seva 

adreça. 

 

El Master escull una adreça i es sincronitza amb el punt d'accés mitjançant una tècnica 

anomenada paginació que és la sincronització del seu clock i freqüència amb el punt d'accés. 

 

Així s'estableix un enllaç amb el punt d'accés que permet al dispositiu mestre mitjançant un 

protocol anomenat SDP (Protocol de Descobriment de Serveis). 

 

Quan aquesta fase de descobriment del servei finalitza, el dispositiu mestre està preparat per 

crear un canal de comunicació amb el punt d'accés, mitjançant el protocol L2CAP. 

 

El punt d'accés pot incloure un mecanisme de seguretat anomenat emparellament, que 

restringeix l'accés només als usuaris autoritzats per un cert grau de protecció. L' emparellament 

es realitza amb una clau xifrada. 
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Per això, el punt d'accés li envia una sol·licitud de relació al dispositiu Master. La majoria de 

les vegades se li demanarà a l'usuari que ingressi un PIN per accedir al punt d'accés. Si el PIN 

rebut és correcte, es fa la connexió. 

 

En el mode segur, el PIN s'enviarà xifrat amb una segona clau per evitar posar en risc el senyal. 

 

Quan l’emparellament s'activa, el dispositiu Master pot utilitzar lliurement el canal de 

comunicació establert. 

 

3.2.4.Posicionament mitjançant Bluetooth 

Per a saber el posicionament d’un dispositiu mitjançant la tecnologia Bluetooth, s’utilitzen 

sistemes de triangulació basats en la informació proporcionada per la potència de la senyal 

rebuda mitjançant tècniques de recepció de senyals (RSSI) al travessar certa distància. El 

sistema consta d'un o diversos dispositius a localitzar que utilitzen la informació del RSSI 

d'altres que actuen com balises . 

 

 Les balises tenen una localització fixa en l'entorn i la seva posició és coneguda. El sistema 

tindrà en compte tant els valors del RSSI rebuts pel dispositiu a localitzar, com els rebuts entre 

balises. 

 

Per a poder fer un càlcul de les distàncies, es necessiten saber les posicions de les balises i els 

valors obtinguts de les lectures dels RSSI. Amb aquestes dades (posicionament de les balises i 

els RSSI) podem estimar un càlcul del posicionament del dispositiu Bluetooth. 
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Fig. 3- Esquema de triangulació per a posicionament mitjançant Bluetooth 

 

Per tal de obtenir les dades s’han de fer dos càlculs, el primer consisteix en establir les 

distancies entre els RSSI i el segon càlcul, un cop establertes aquestes distàncies, cal fer una 

altra operació per obtenir la distància amb la posició del dispositiu Bluetooth. 

 

Aquest càlcul seria amb la resolució del problema anterior i de les distàncies entre les balises. 

Un cop fet obtindríem una estimació bastant precisa de la posició del dispositiu. 

 
3.2.5.Bluetooth com a solució del projecte 

La idea inicial era capturar les arribades via Bluetooth. S’ha pensat en utilitzar el Bluetooth pel 

seu baix cost tant en sistemes emissors de senyal com per la facilitat d’utilitzar qualsevol 

dispositiu modern com a sistema receptor: PC, tablet, smartphone...  

 

A més a més, Java disposa d’una bona llibreria oberta per a la creació d’aplicacions que 

utilitzen Bluetooth, l’Api BlueCove. 

 

Seria un bon sistema, però un cop vist com fa el posicionament d’un dispositiu Bluetooth 

mitjançant la triangulació, es evident que no és una solució òptima pel tipus de projecte que 

busquem: Precisió i velocitat, doncs les ones Bluethooth són ones amb freqüències molt 
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elevades i el protocol de transmissió de dades no té una velocitat adequada per a implementar 

sistemes de posicionament amb objectes mòbils. 

 

A més, després de fer el estudi pertinent, la tecnologia Bluetooth, s’ha demostrat que donaria 

certs problemes a la hora de registrar les arribades dels corredors a meta amb l’emparellament. 

 

Per finalitzar, cal mencionar que els preus dels mòduls Bluetooth podrien sortir a preus més 

elevats, a més, necessiten una energia externa (normalment una pila) perquè funcioni 

correctament. D’aquesta manera queda completament descartat utilitzar el Bluetooth com a eina 

per al projecte. 
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3.3.Posicionament per GPS 

El Sistema de Posicionament Global, més conegut amb les sigles en anglès GPS, és un sistema 

de Navegació per Satèl·lit, que permet determinar en tot el món la posició d'un objecte, amb 

una gran precisió que pot arribar fins als centímetres. 

 

El sistema va ser desenvolupat, instal·lat i actualment operat, pel Departament de Defensa dels 

Estats Units, que subministra informació sobre la posició i la velocitat dels objectes que 

l’utilitzen 24 hores al dia i amb cobertura a reu el món. 

 

3.3.1.Funcionament 

El sistema funciona mitjançant una xarxa de 27 satèl·lits (24 operatius i 3 de suport), situats en 

òrbita a una distància de 20.200 km de la terra, amb trajectòries sincronitzades per cobrir tota la 

superfície terrestre. 

 

Quan es desitja determinar la posició d'un receptor situat a la superfície de la Terra, en termes 

de longitud i latitud, el receptor GPS necessita localitzar un mínim de tres satèl·lits de la xarxa, 

que han d'estar "visibles" en línia recta.  

 

Es reben unes senyals, en les quals es troba codificada la posició en l'espai i l'hora del rellotge 

de cada un. Amb base a aquesta informació, l'aparell sincronitza el rellotge del GPS i calcula el 

retard dels senyals, i amb això la distància exacta al satèl·lit. 

 

Posteriorment, per triangulació calcula la posició en què aquest es troba, realitzant la 

superposició d'unes esferes imaginàries. Amb aquest mètode, a partir de les tres distàncies 

conegudes, es determina fàcilment la posició relativa respecte als tres satèl·lits, obtenint la 

posició absoluta o les coordenades reals del punt de mesurament.  

 

Si a més de conèixer la posició del punt, també volem conèixer l'altitud, és necessari un quart 

satèl·lit addicional.  

 

Qualsevol receptor situat a la superfície terrestre és capaç d'observar de forma directa entre 6 i 

12 satèl·lits en tot moment. 

 

 

36 

 



Actualment existeixen millores sobre la precisió del posicionament del GPS, com per exemple 

el DGPS (GPS diferencial), amb el qual s’obtenen dades més precises degut a una estació 

referencial, la més pròxima al receptor (i depenent de si existeix a la zona on es treballi). 

Funciona molt similar a una triangulació entre els satèl·lits i l’estació terrestre. 

 

L’estació referencial cobreix un marge de 200 km, per tant si no hi ha cap estació a prop, no 

funcionaria. 

 

3.3.2.Possibles errors ocasionats per GPS 

El sistema de localització GPS pot ocasionar errors. Aquest errors en principi, no es poden 

controlar, degut a que no  formen part de la tecnologia que utilitzen sinó dels propis satèl·lits, 

l’ambient, meteorologia, etc. 

 

El primer error conegut que es pot trobar pel tipus de funcionament que es faria servir en aquest 

projecte s’anomena UERE (User Equivalent Range Errors o error equivalents en la distància al 

usuari) que són errors sistemàtics ocasionats per altres fonts d’errors. Vegem quins tipus hi ha 

per entendre el concepte: 

 

• Errors sistemàtics en els satèl·lits, són deguts a un coneixement deficient de la seva 

òrbita, això vol dir que són errors dels rellotges interns dels satèl·lits, tant del seu estat 

com de la seva posada en marxa. 

 

• Errors sistemàtics a l'estació, són deguts als rellotges dels receptors i a un possible 

desconeixement de les coordenades aproximades correctes de l'estació, imprescindibles 

per a obtenir un càlcul de la distància. 

 

• Errors sistemàtics deguts al medi, són possible problemes mediambientals en què es 

propaga l'ona electromagnètica, inclòs els problemes de la pròpia ona electromagnètica, 

l'ambigüitat en el recompte de cicles etc. 

 

El segon error conegut s’anomena DOP (Dilution Of Precision) que depèn de la geometria dels 

satèl·lits en el moment del càlcul de la seva posició.  
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No és el mateix que els 4 satèl·lits estiguin molt separats (millor precisió) que els satèl·lits 

estiguin més propers (menys precisió). El DOP es divideix en diversos termes: 

 

• GDOP (Geometric DOP), proporciona  una incertesa com a conseqüència de la posició 

geomètrica dels satèl·lits i de la precisió temporal.  

 

 
Fig. 4- Posicionament de satèl·lits i GDOP 

 

• PDOP (Position DOP), proporciona errors  en la posició deguda  únicament a la 

posició geomètrica dels  satèl·lits. 

 
Fig. 5- Posicionament de satèl·lits i PDOP 

 

• HDOP (Horizontal DOP), incertesa  en la posició horitzontal que es proporciona per 

part del usuari. 

 

• VDOP (Vertical DOP), proporciona una informació sobre la incertesa  en la posició 

vertical del usuari. 

 

Correcte GDOP Ineficaç GDOP 
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Error en el càlcul de la posició dels satèl·lits 

Els satèl·lits es desvien de les òrbites calculades per diferents raons: 

 

• Per la variació del camp gravitatori. 

• A causa de variacions en la pressió de la radiació solar. 

• A causa de la fricció del satèl·lits amb molècules lliures. 

 

S'ha estimat que la precisió que proporciona el conjunt de satèl·lits, és de 20 metres. Per 

disminuir i fins i tot evitar aquest error, s'han construït diversos algoritmes basats en dades 

experimentals, els coeficients d'aquests algorismes es transmeten a l'usuari a través del missatge 

de navegació perquè es redueixi l'error a causa d'aquesta font d'error. 

 

Errors  deguts a la inestabilitat del rellotge intern del satèl·lits 

Els satèl·lits utilitzen rellotges atòmics molt precisos, però amb el pas del temps poden 

presentar algun deteriorament.  

 

En el missatge de navegació, un dels paràmetres que s’envia és l'estat del rellotge del satèl·lit 

per tenir controlat el seu funcionament. 

 

Com que el satèl·lit està situat en un camp gravitatori més feble, es produeix un avançament del 

rellotge i com a conseqüència de la major velocitat que porta el satèl·lit es produeix un retard 

del rellotge.  

 

Sobre aquests dos efectes predomina l'avançament, per això els dissenyen perquè en la 

superfície terrestre s'endarrereixin i al posar-los en òrbita funcionin bé, tot i que és molt relatiu. 

 

Errors per propagació de la senyal 

Les condicions mediambientals poden ocasionar errors de senyal, ocasionant un mal 

posicionament del receptor GPS 
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3.3.3.Implementació i llibreries 

Pel que fa a la hora de programació, existeixen diferents llibreries, la primera que s’ha trobat és 

la llibreria Java, anomenada Location API for J2ME . Aquesta llibreria, es pot obtenir les 

següents dades la classe javax.microedition.location.Criteria: 

 

• Precisió horitzontal i vertical 

• Permisos per evitar cobraments en sistemes AGPS 

• Consum baix  de bateria 
 

Una altre llibreria a tenir en compte es la proporcionada per Microsoft i el llenguatge de 

programació C#, amb la importació de la llibreria Globalization, i obtenint un accés al port IO 

del receptor GPS. 

 

En llenguatge C també tenim llibreries per a poder utilitzar el GPS, com per exemple: HS 

NMEA GPS C Source Library 1.0,  és un Opensource, amb accés als ports principals dels 

ordenadors i amb possibilitat de poder programar per codi les funcions del receptor GPS. 

 

Sabent que existeixen al mercat diferents mètodes per a la implementació, en principi no es 

descarta la possibilitat d’utilitzar el GPS. 

 

3.3.4.Receptors GPS i conclusions 

En aquest apartat, calia fer un estudi de quins són els preus dels receptors GPS i quins 

instruments es necessiten per a poder utilitzar-los al projecte. 

 

La cerca no ha estat molt exhaustiva, doncs a pesar d’haver fet l’estudi, quan es van trobar els 

primers preus dels receptors, es va descartar de forma automàtica. 

 

Existeixen mòduls d’un valor aproximat de 34 euros, un preu massa elevat per a un dispositiu 

d’identificació de participants no professionals, que no estaran disposats a pagar aquest preu o a 

fer un dipòsit per al lloguer del dispositiu. 

 

No es va demanar cap tipus de pressupost per a 1000 xips GPS, doncs amb el preu d’un sol ens 

vam donar compte que no és el material que es necessitava, a pesar de que les característiques 
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eren molt òptimes, doncs fins ara, és l’instrument més precís, a pesar de les possibles 

condicions mediambientals que podien afectar a la Geolocalització del receptor. 

 

Les llibreries trobades ens facilitava la part de programació, però estan dissenyades per al ús 

d’un sol receptor GPS, aleshores, s’hauria de veure la manera de poder controlar tots els 

possibles participants. 

 

Les empreses que es dediquen a fer competicions esportives i que tenen sistemes d’arribada a 

meta, cap d’elles utilitza aquest sistema. Això en va fer entendre que es una peça molt cara per 

a poder dur a terme aquets tipus de projecte. 

 

Així doncs, el sistema GPS ha quedat completament descartat a falta de pressupost limitat per 

part de l’Ajuntament. 
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3.4.Què és el RFID 

L'abreviatura RFID significa "Ràdio Frequency IDentification", i en el nostre idioma, 

Identificació per Radiofreqüència. Aquesta tecnologia s'utilitza per identificar un element 

gràcies a una etiqueta especial que emet ones de ràdio ( s’indueix a partir d’un lector), la qual 

s'adjunta o es troba incorporada a l'objecte a identificar. 

 

La tecnologia RFID permet la lectura d'etiquetes (Tags)  fins i tot quan aquestes no es troben en 

una línia visual directa. 

 

L'etiqueta de radiofreqüència (Tag, etiqueta RFID) està formada per un xip connectat a una 

antena, tots dos components poden estar ocults en qualsevol lloc (normalment una etiqueta) i 

contenen una informació única que no es repeteix. 

 

Un lector RFID és l’encarregat a llegir aquesta etiqueta i transmetre la informació que conté a 

qualsevol dispositiu de control, com poden ser un PC’s, aparells de control d’accés, etc. El 

lector és capaç de convertir les ones de radio que emet l’etiqueta en un format que pot ser 

interpretat per un ordinador. 

 

3.4.1.Components del sistema RFID 

Etiqueta (Tag) 

Es compon d'un microxip amb una antena en espiral. Els Tags  RFID poden ser integrats en 

revestiments de plàstic endurit fent-los extremadament duradors. 

 

Els Tags RFID poden emmagatzemar grans quantitats de dades. Els Tags RFID de gamma alta 

poden contenir fins a un megabyte de memòria (un milió de caràcters), encara que la majoria de 

les etiquetes només contenen una petita fracció d'aquesta memòria, normalment 64 bits. 
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Alguns Tags RFID són capaços de suportar operacions de lectura i també d'escriptura, la qual 

cosa permet actualitzacions de la informació en temps real a mesura que un element avança a 

través de la cadena de subministrament. 

 

 
Fig. 6- Esquema d’un Tag RFID 

 

Hi ha dos tipus de Tags, els que es denominen passius i els actius: 

 

Els Tags passius no posseeixen alimentació elèctrica. La senyal que els arriba dels lectors 

indueix un corrent elèctric petit però suficient per activar el circuit integrat CMOS del Tag. 

D’aquesta manera pot generar i transmetre una resposta. 

 

La majoria de Tags passius contenen una antena dissenyada per obtenir l'energia necessària per 

funcionar i alhora transmetre una resposta. Aquesta resposta pot ser qualsevol tipus 

d'informació, no només un codi identificador.  

 

Un Tag pot incloure memòria no volàtil, d’escriptura (per exemple EEPROM). Els Tags passius 

solen tenir distàncies d'ús pràctic compreses entre els 10 cm  i arribant fins a uns pocs metres, 

segons la freqüència de funcionament, el disseny i mida de l'antena. 

 

Com no necessiten alimentació energètica, el dispositiu pot resultar molt petit: es poden 

incloure en un adhesiu o inserir sota la pell (Tags de baixa freqüència) o fins i tot en fulls de 

paper. 

 

Els Tags actius posseeixen la seva pròpia font d'energia autònoma, que utilitzen per donar 

corrent als seus circuits integrats i propagar el seu senyal al lector. 

 

Aquests Tags són molt més fiables (tenen menys errors) que els passius per la seva capacitat 

d'establir connexions amb el lector.  
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Gràcies a la seva font d'energia són capaços de transmetre senyals més potents. També són 

efectius a distàncies més grans, podent generar respostes clares a partir de recepcions febles (al 

contrari que els Tags passius). 

 

Per contra, solen ser de major mida, més cars  i la seva vida útil és en general molt més curta. 

 

Els Tags actius tenen rangs efectius de centenars de metres i una vida útil de les seves bateries 

de fins a 10 anys.  

 

Freqüència d’operació dels Tags 

• Baixa Freqüència (LF-125KHz) - Són de curt abast, de mida gran. Utilitzat sobretot en 

control d'accés i seguretat, Processos de manufactura, Identificació d'animals, etc. 

 

• Alta Freqüència (HF -13.56 MHz) - Es poden adaptar a etiquetes de paper. Populars a 

Biblioteques, Identificació de pacients, control d'accés,... són sensibles a la presència de 

metall i requereixen certes especificacions de muntatge. Poden llegir fins a 60 cm. 

 

• Ultra Alta Freqüència (UHF-860-960 MHz) - poden ser llegides a majors distàncies, 

poden detectar una major quantitat de Tags a la vegada. S'usen en el rastreig de línies 

de proveïment. Tenen grans avantatges en la recol·lecció automàtica de dades.  S'usen 

en Transport, Sector Salut, Aeronàutica, etc. 

 

•  Microones (2.45 GHz) - En general són utilitzades en sistemes RFID actius oferint 

llargues distàncies i altes velocitats de transmissió. Tenen un cost més elevat i s'usen 

per seguir vagons de ferrocarril o el pagament de casetes de peatge, control de tipus 

contenidors, etc. 
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Compliment de la normativa dels Tags RFID 

EPCglobal és l'autoritat sobre com els Tags d'identificació per ràdio freqüència (RFID) han de 

ser codificats amb informació. El contingut de dades dels Tags ha d’estar estandarditzat per 

dues raons: 

 

1. Perquè qualsevol lector RFID pugui capturar les dades del Tag 

2. Perquè la implementació RFID tingui només Tags  únics, exclusius al sistema. 

 

Hi ha diversos protocols d'interfície RFID, cada un amb capacitat diferent, avantatges i 

desavantatges.  

 

Fins al desembre de 2004, el Sistema de Classificació de Primera Generació (Gen-1) de 

EPCglobal era l'estàndard més utilitzat. Després de desembre de 2004, la Segona Generació 

d'aquest sistema (Gen-2) va ser afavorida i es convertí l'estàndard a seguir 

 

El protocol Gen-2 ofereix molts avantatges, com per exemple: 

 

• Un estàndard d'interoperabilitat global. 

• Velocitats de lectura més ràpides i més flexibles. 

• Un exercici més precís i ràpid mitjançant l'ús de protocols anti-colisió avançats. 

• Una manera més fàcil d’instal·lar molts lectors en una sola operació per als   usuaris 

finals. 

• Seguretat i privacitat millorada. 

 

El lector RFID 

Un lector, es compon d'un transmissor, un receptor, un mòdul de control. El transmissor-

receptor actua com dispositiu per connectar a un PIC de control o PLC. Un lector ha de tenir 

una antena connectada, que s'utilitza per transmetre i rebre el senyal de RF. 

 

Cada lector s'acompanya amb un programari que permet a l'usuari llegir els Tags. La 

comunicació del lector al PC, sol ser a través de port  sèrie (RS232 o RS422/485), Ethernet, 

USB o Bluetooth. 
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3.4.2.Funcionament sistema RFID 

Els xips RFID envien la informació a capturar per un lector mitjançant ones de radiofreqüència. 

En els sistemes passius, que són els més comuns, el lector emet ones electromagnètiques que 

indueixen l’energia necessària als Tags.  Un microxip RFID passiu obté l'energia d'aquest camp 

magnètic i la utilitza per alimentar els circuits dels microxips. 

 

 El xip modula les ones que envia de nou el lector i el lector converteix les noves ones en dades 

digitals. Després, les dades digitals són enviades a un equip de control per al processament i  

gestió. 

 

En els sistemes actius s'utilitza una bateria en l'etiqueta per augmentar el rang d'operacions i 

oferir característiques addicionals sobre les etiquetes passives, com ara la detecció de la 

temperatura, moviment, emissió de dades a llarga distància, etc.  

 

Les dades recollides de les etiquetes passen per una interfície de comunicació (per cable o 

sense fil) per tal que es reculli la informació en els sistemes informàtics.  

 

3.4.3.Avantatges del RFID 

La RFID recull informació de forma automàtica sobre un producte de forma ràpida, fàcil i sense 

errors humans. Proporciona un enllaç de dades sense contacte, sense necessitat de línia de visió, 

per exemple: articles dins d'una caixa de cartró, o sense preocupacions per ambients aspres o 

bruts que restringeixen les altres tecnologies d'identificació automàtica, com els codis de barres. 

 

El sistema RFID conté els avantatges de l'exactitud de les dades inherents a tot tipus de 

tecnologia d'identificació automàtica. A més, la RFID és un mètode no invasiu per a la captura 

de dades (no requereix intervenció humana), no requereix tenir visió directa, i és una tecnologia 

que permet llegir i escriure alternativament tantes vegades com calgui sobre el mateix 

dispositiu. 
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Avantatges respecte les altres tecnologies estudiades 

a) Eficiència energètica: els dispositius emissors dels Sistemes RFID no necessiten 

d’un sistema d’alimentació pròpia doncs funcionen per inducció a través del 

receptor. 

b) Preu: el preu dels emissors es redueix en un 50% respecte els emissors Bluetooth. 

c) Projectes ja existents: ja existeixen diversos projectes destinats a la captura 

d’arribades en curses provades en curses tant importants com la marató de Sidney. 

 

El problema més gran és el desconeixement de la tecnologia i també el desconeixement de 

possibles patents i drets de propietat intel·lectual sobre la idea. 

 

3.4.4.Material i implementació 

Material 

El material pel tipus de projecte que es vol dissenyar constaria d’un lector RFID i de Tags per 

als corredors. Com a referència sobre els materials, tenim empreses dedicades com 

Championchip, que organitza curses per tot el món utilitzant aquestes tecnologies. 

 

Aquestes empreses utilitzen Tags d’Ultra Alta Freqüència (UHF) per esdeveniments 

multitudinaris i catifes lectores de RFID amb diverses antenes que tenen sistemes 

d'emmagatzematge i alimentació autònoms que garanteix un correcte cronometratge de la prova 

tot i les inclemències del temps o possibles incidències del sistema.  

 

Així mateix, en cada punt de cronometratge és col·loquen un parell de catifes per tal de 

minimitzar els possibles errors de lectura i maximitzar el nombre de lectures simultànies. 

 

El projecte que ens ocupa és la primera fase de desenvolupament d’un sistema de control i de 

gestió de competicions esportives. Cal esmentar que en la fase d’estudi de les tecnologies, ja 

s’han tingut en compte les futures modificacions del sistema. Si bé per aquesta fase s’ha decidit 

utilitzar el lector de Tags RFID PRHD102-USB, la primera proposta era utilitzar un sistema 

més avançat de captura. En la Figura 7 podem veure un esquema d’aquest sistema avançat. 
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Fig. 7- Sistema de captura Avançat 

 

Aquest sistema comptarà amb un multiplexor capaç de rebre i modular el senyal de fins a 4 

lectors de Tags si considerem el multiplexor ISC.ANTMUX-A considerat en el esquema de la 

figura 7. Existeix també una versió d’aquest lector que permet la connexió de fins a 8 lectors. 

Ara bé la utilització d’aquesta altra versió del multiplexor, 8 lectors i les corresponents antenes, 

a més d’incrementar els costos és del tot innecessari per als volums de participació en les curses 

que es duen a terme en el municipi de Canyelles.  
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Aquest dispositiu es pot connectar amb un PC a través de diferents interfícies com Ethernet 

(TCP/IP), USB o RS232. 

 

Cada receptor s’ha de connectar a una antena per poder capturar la senyal dels emissors (Tags 

RFID). La idea és ocultar aquestes antenes sota una catifa rígida que es col·locarà a la línia de 

meta i que les protegirà de trepitjades. Si bé en l’esquema de la figura 7 es proposa la utilització 

dels models d’antena ISC.ANT 800, s’haurà d’estudiar més endavant si realment aquests 

dispositius són els que millor s’adapten als requisits del client. 

 

Per tal que aquest sistema de captura d’identificadors sigui efectiu, els corredors hauran de 

portar el Tag col·locat en un lloc proper al terra (en el cas de curses d’atletisme pot anar 

col·locat a la sabatilla d’esport) per tal que el sistema capti la senyal emesa pels identificadors 

correctament.  

 

Pel que fa al software, s’haurà de modificar el mòdul de captació i interpretació de lectures per 

tal d’adaptar-lo al nou hardware. 

 

Per part de la l’Ajuntament, es proposa construir un sistema de proves amb un pressupost més 

ajustat, per la qual cosa el desenvolupament amb el sistema de catifes esmentat es 

s’implementarà en una segona fase del projecte que es durà a terme segons el pressupost de que 

es disposi i segons l’èxit del sistema de proves que presentem en aquest projecte doncs, com es 

veurà en l’estudi econòmic, són solucions cares.  

 

Per tant, el que es necessita per a fer això es un sistema de lectura RFID de mà, més senzill i 

econòmic. El més interessant i amb un preu que s’ajusta a les necessitats és el que proporciona 

la empresa FQ Enginyeria, el lector ID ISC.PRHD102 de la marca OBID®: 

 

 
Fig. 8.- Lector RFID ID ISC.PRHD102 

 

49 

 



Aquest lector permet la programació de la EEPROM interna. D’aquest manera es poden fer els 

ajustos necessaris per al mode de funcionament que determini l’usuari i permet també 

configurar la velocitat que es consideri adient. 

 

Per determinar quin lector s’utilitzaria per aquesta primera fase del projecte, s’han determinat 

prèviament una sèrie de requisits, que es presenten a continuació. 

 

• Connexió via USB, via Bluetooth o via Ethernet (cable de xarxa) per al control des de 

PC. 

• 1 antena receptora (integrada o no, segons preu). Haurà de tenir un abast mínim de 

30cm i màxim de 60cm (valors aproximats).  

• Ha de ser sensible a la proximitat, volent aconseguir amb això que donades diverses 

lectures molt pròximes, l’ordre de lectura dels Tags es correspongui amb l’ordre 

d’arribada dels participants.  

• El software que es desenvoluparà en aquesta primera fase, ha de ser en principi 

compatible o fàcilment adaptable al hardware que es construirà en la segona fase del 

projecte,  manera que els dispositius hardware es controlin pels mateixos paràmetres.  

 

Els Tags 

Els dispositius d’identificació que s’utilitzaran per efectuar la captura de passos per meta seran 

unes polseres de silicona  que cada corredor portarà al seu canell i que encapsularan un Tag 

RFID. Aquests Tags poden ser d’UHF o d’HF, dons el lector permet la captura dels dos tipus de 

Tag. Si més no s’ha escollit utilitzar els de freqüència HF, doncs han donat millors resultats en 

les proves. Aquestes polseres són molt econòmiques i encapsulen Tags passius: 

 
Fig. 9.- Polsera RFID 
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Pel que fa al software de control, ha d’obtenir per si mateix un registre dels Tags ,  en ordre de 

lectura i el seu corresponent temps de lectura. 

 

Implementació 

Per a implementar un lector RFID a un llenguatge de programació, hi ha dos coses a tenir en 

compte, si el propi programa a realitzar tindrà accés al lector, és a dir, que no necessitarà 

aplicacions de tercers per accedir a la memòria programable del aparell, en aquest cas es 

necessiten les llibreries especialitzades del lector (normalment provenen del propi distribuïdor 

del lector RFID) o en el seu defecte, hi ha llibreries per accedir al sistema Port d’entrada del 

lector (COM, USB, Bluetooth, etc ), en aquest cas seria més complicat a la hora de programar. 

 

SI no es vol programar el lector amb aplicacions de tercers i aplicar-les al sistema que es vol 

realitzar, en aquest cas el lector en si funcionaria com un sistema d’entrada tipus teclat, on 

només s’ha d’estudiar el funcionament del software que gestiona el lector i establir els 

paràmetres adients per que funcioni l’aplicació que  es vol realitzar. 
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3.5.Conclusions 

Després d’haver estudiat les possibles tecnologies aplicables, cal fer una taula dels avantatges i 

dels inconvenients del que s’han observat, d’aquesta manera es pot analitzar quina té les 

característiques més convenients i s’adapta millor a les necessitats i requeriments establerts. 

 

Tecnologia Avantatges Inconvenients 

Bluetooth - Sistema segur sense 

possibilitat d’errors de 

lectura. 

- Obligatorietat d’una font d’alimentació 

en els emissors 

- Problemes per establir el posicionament 

del receptor. 

- Poca informació i projectes que hagin 

utilitzat aquesta tecnologia 

- Possibles problemes d’emparellament 

amb el programa  gestor degut a la 

seguretat 

Sistema GPS - Molta precisió 

- Sistema molt conegut i 

de fàcil accés a llibreries 

de programació 

- Preu elevat dels mòduls GPS 

- Possibles problemes de recepció de 

senyals que no es poden controlar 

- Possibles errors de recepció 

multitudinària 

- Obligatorietat d’una font d’alimentació 

en els emissors 

RFID - Preu econòmic. 

- Sistema flexible 

adaptable a l’evolució 

del projecte. 

- Facilitat de programar 

sense utilitzar 

aplicacions de tercers. 

- Molta informació 

- Altres empreses han 

dedicat els seus projectes 

amb aquest tecnologia 

- Possibles problemes de lectura de 

múltiples Tags (depenent del lector que 

s’utilitzi) 

 

 

Un cop vist els avantatges i els inconvenients, veiem que el RFID és la solució més atractiva. 
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A mida que es feia l’estudi, cada vegada era més clar quina seria la tecnologia a utilitzar, doncs 

el RFID es el que més informació hi ha i el que pot funcionar millor per aquest tipus 

d’esdeveniments esportius. 

 

No obstant, el tipus de lector que s’utilitza, no és el més adient, però al ser una part principal 

per a un projecte amb constant desenvolupament, per fer les primeres proves serveix 

perfectament. A la llarga es tindrà previst utilitzar un sistema de catifes i xips UHF. 

 

L’altre sistema que podia formar part del projecte, era el de posicionament GPS, de no ser pel 

seu preu tant elevat, possiblement s’hagués fet un estudi més exhaustiu, doncs a part de la 

precisió que ofereix, es pot fer un seguiment del corredor en tot moment i saber si la ruta que ha 

fet és la correcte. Amb el sistema RFID això s’haurà de controlar amb punts de control. 

 

Pel que fa el Bluetooth, a mida que s’estudiava aquesta tecnologia, es veia clar que no és un 

sistema preparat per aquest tipus de proves. Doncs el problema principal és el posicionament, 

doncs no és molt eficaç el sistema de triangulació. 

 

Al ser un sistema que es necessita precisió, es considera que el RFID és el més indicat, doncs 

per tal de puntuar  al esdeveniment esportiu, cal passar per un punt de control, on serà el Tag el 

que registrarà que aquest usuari hagi passat per aquell punt. 

 

Un cop escollida la tecnologia, es farà la part de disseny i d’implementació del software. 

 

53 

 



 

54 

 



4.ESTUDI DE LES TECNOLOGIES SOFTWARE 

4.1.Requeriments del software 

Abans de prendre decisions sobre els sistemes d’emmagatzematge de dades i dels llenguatges 

de programació a emprar, s’han de tenir en compte una sèrie de requeriments que vénen donats 

per el hardware a utilitzar i els propis requisits del client per al qual treballem, en aquest cas 

l’Ajuntament de Canyelles. 

 

• Ha de ser un aplicació senzilla i intuïtiva per tal que el pugui utilitzar una persona amb 

coneixements informàtics bàsics. 

• El software ha de córrer en PC’s amb sistema operatiu Windows XP o superior. 

• Ha de complir amb els requeriments del hardware utilitzat en aquesta primera fase del 

projecte i també amb els del hardware proposat per a la segona fase de 

desenvolupament. 

• La base de dades ha de ser fàcilment accessible mitjançant tecnologies web. 

• El sistema de base de dades ha de ser fàcilment traslladable  a un sistema amb de 

servidor web. 

 

4.2.Sistema de Base de dades 

Per a la creació de la base de dades del programa de gestió i de captura de Tags  s’ha escollit 

MySQL. 

 

Per què MySQL? 

MySQL és un sistema de gestió de base de dades relacional multiusuari que s’ofereix sobre una 

llicència GNU GPL. 

 

MySQL és molt utilitzat en aplicacions web: a seva popularitat està molt lligada a PHP, 

llenguatge que podem trobar lligat a MSQL en moltes aplicacions web. Per tant, construir la 

base de dades amb aquest sistema, facilita la feina de cara al desenvolupament de la segona fase 

del projecte. 

 

MySQL és accessible per aplicacions escrites en una gran varietat de llenguatges de 
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programació com C, C++, C#, Java, Pascal, Java, Perl, PHP, Python. Això ha permès construir 

la base de dades abans de prendre la decisió de quin llenguatge de programació s’utilitzarà, 

cosa que depenia dels requeriments del hardware. 

 

Principals característiques de MySQL 

MySQL és un sistema de gestió de base de dades escrit en C i C++, provat en una ampli rang de 

compiladors diferents.  

• Posseeix gran portabilitat entre sistemes i funciona sobre múltiples plataformes, com 

per exemple: 

• Windows 9x, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7 i Windows 8. 

• Unix i Linux en múltiples versions  

• Mac OS X 

• FeeBSD a partir de la versió 2 

• Solaris 2.5 i posteriors 

 

Té APIs disponibles per a C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby i Tcl. 

És un servidor que proporciona un sistema d’emmagatzematge transaccional i no transaccional. 

 

El principal objectiu de MySQL és la robustesa i la velocitat, per això utilitza taules en disc B-

Tree molt ràpides i amb compressió d’índex i posseeix un sistema de reserva de memòria ràpid 

basat en threads que li permet aprofitar la potència dels sistemes multiprocés. 

 

Cal dir, que posseeix un sistema de contrasenyes i de gestió d’usuaris flexible i amb un bon 

nivell de seguretat de dades, que permetrà tenir tota la informació ben encriptada. 

 

A més a més, té una alta velocitat de resposta al realitzar operacions, que el consolida com un 

dels gestors amb millor rendiment. 

 

El seu baix cost en requeriments per a l’elaboració de bases de dades i el seu baix consum, el fa 

ideal per treballar amb màquines amb pocs recursos. 

 

És també la facilitat de configuració i d’instal·lació un dels seus principals punts forts, el qual 

s’ha valorat molt. 
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La seva integració en eines com WAMPP, XAMPP i d’altres que integren també altres serveis 

com servidor Apache i servidors de correu electrònic disponibles per a múltiples plataformes, 

faciliten la tasca d’instal·lació del producte, que pot estar instal·lat i configurat en qüestió d’uns 

pocs minuts. 

XAMPP 

És un paquet de programari lliure i Opensource que inclou el servidor web Apache, el servidor 

de bases de dades MySQL i  l’administrador de bases de dades phpMyAdmin, servidor i client 

ftp FileZilla i els servidors de correu Mercury i Tomcat. 

Encara que software realitzat està pensat per a Windows s’ha escollit XAMPP i no WAMP pel 

fet que és un sistema multiplataforma. XAMPP és un acrònim de Apache, MySQL, Php i Perl, 

la X indica que és multiplataforma, així com la W de WAMP indica que és per a Windows. 

Per a la present solució software s’ha escollit la versió 1.7.7 d’aquest paquet de software doncs 

inclou la versió 3.4.5 de phpMyAdmin que compta amb una interface molt clara i intuïtiva. 

S’executa sobre la versió 5.5.16 de MySQL.  

La senzillesa i la velocitat de phpMyAdmin són també essencials per a la bona implementació 

de la base de dades i sobretot a l’hora de fer proves de funcionament del programari. Entrar 

noves taules, registres o dades es fa d’una forma senzilla i ràpida. A més disposa d’una 

pestanya d’execució de consultes mot pràctica amb un sistema d’avís d’errors que indica el 

número de referència d’aquest error a la documentació online de MySQL. 

A més, el servidor Apache que inclou aquesta versió del paquet, utilitza ja la versió 5 de PHP, 

que ja està sent implementada en molts dels servidors web i és la que utilitzen les noves 

versions d’alguns gestors de continguts com Joomla! 3.0, així doncs pot permetre la fàcil 

migració de les taules de la base de dades a la mateixa base de dades d’algun d’aquests CMS de 

cara a la implementació de la segona fase del projecte on es preveu el desenvolupament d’una 

aplicació web des de la qual sigui possible, també, fer la gestió de les inscripcions a les curses i 

la consulta dels resultats de les competicions ja finalitzades. 
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4.3.Llenguatges de Programació 

Per prendre la decisió sobre el llenguatge de programació a emprar s’ha tingut en compte els 

punts següents: 

• Els requeriments del hardware a utilitzar 

• L’agilitat a l’hora de programar 

• L’existència qualitat de la documentació del llenguatge 

• La existència de llibreries per als requeriments del software 

• La connectivitat amb la base de dades 

Segons aquestes directives hem escollit el llenguatge de programació C#. 

Què és C#? 

C# és un llenguatge de programació orientat a objectes molt potent i flexible desenvolupat per 

Microsoft com a part de la seva plataforma .NET. 

C# és molt semblant a llenguatges com C++ o Java, doncs ha agafat prestades o ha millorat 

algunes característiques d’aquests llenguatges en l’intent d’agafar el millor d’aquests dos 

llenguatges. 

Per què s’ha escollit C#? 

Per prendre la decisió sobre el llenguatge de programació a utilitzar s’ha consultat al proveïdor 

de hardware. Si bé el lector emprat en aquesta fase del projecte té un sistema d’entrada de 

dades per USB per al qual no ha estat necessària cap llibreria pròpia del fabricant, en la futura 

implementació d’un sistema més avançat no haurà aquestes facilitats. Per tant s’havia d’escollir 

un llenguatge de programació que comptés amb un SDK adaptat a les característiques del 

hardware. 

La informació respecte aquesta qüestió es veu mol clarament representada en aquest esquema 

que ens proporciona el distribuïdor dels equips: 
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 Fig. 10.- Capes del software OBID 

 

Es pot observar en la gràfica quines són els sistemes de connexió del software amb el hardware 

OBID. Es representa amb les SDKs que proporciona el fabricant del hardware, on es pot veure 

que hi ha diversificació de llenguatges a utilitzar, com el cas del C++, Java o qualsevol dels 

llenguatges per aplicacions d’escriptori inclosos en la plataforma .NET. 

 

La primera opció era treballar en C++ per ser un llenguatge de programació que permet un 

major control de la memòria i per tant fer una aplicació més eficient. Però ha estat descartat per 

les qüestions que s’exposen a continuació. 

 

Com els dos components del grup han utilitzat en alguna ocasió VisualStudio, i sabent que és 

una eina molt útil i ràpida per a la implementació de software per equips amb sistema operatiu 

Windows, estava clar que era una eina imprescindible per a desenvolupar aquest projecte i pel 

temps que disposàvem per fer-lo.  
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Això en principi no era cap inconvenient per a desenvolupar l’aplicació en C++, doncs la 

plataforma .NET inclou C++ com un dels llenguatges de programació per als que està preparat 

incloent múltiples llibreries.  

 

Ara bé, com que no és un llenguatge impulsat per Microsoft no disposa de les ajudes en línia de 

codi ni moltes altres funcionalitats que sí hi són presents per als llenguatges de la plataforma 

.NET. 

 

També s’ha tingut en compte existència i la qualitat de la documentació per als possibles 

llenguatges. I en això C# compta amb un avantatge sobre els altres: a més de la documentació 

pròpia de Microsoft sobre la plataforma .NET que disposa d’un sistema molt ben estructurat i 

amb un cercador molt bo, s’ha trobat que també hi ha una gran comunitat independent que dona 

suport a aquest llenguatge de programació. 

 

Un altre punt decisori era l’existència de llibreries per a dues qüestions clau: la connexió amb 

la base de dades MySQL i per a la generació de documents .pdf i .csv per a imprimir els 

resultats de les competicions.  

 

Les llibreries del MySQL, es poden trobar a la web oficial de MySQL, on hi ha una gran 

varietat d’instal·ladors per a diferents plataformes i llenguatges de programació. Un cop 

descarregat i instal·lat només cal fer una importació de la DLL al programa, en el cas de C#, 

s’anomena “Agregar referencia”. Només cal que sigui utilitzada pel programa i ja es podran fer 

servir totes les classes del MySQL. 

 

Per tant, tenint en compte que C# és un llenguatge de programació potent, que combina les 

fortaleses de llenguatges com Java i C++ i veient que complia tots els requisits prèviament 

exposats,  escollir C# com a llenguatge de programació és el més adient. 
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4.4.Llibreries utilitzades 

MySQL Connector Net 

Per a fer les connexions entre el nostre software programat en C# i la base de dades construïda 

sobre MySQL era imprescindible utilitzar llibreries que no inclou la plataforma .NET, que està 

pensada per utilitzar els sistemes de gestió de base de dades de Microsoft. 

 

Per a fer possibles aquestes connexions s’ha inclòs en la release de l’executable la llibreria 

MySQL Connector Net 6.6.4, de forma que no és necessari instal·lar aquesta llibreria en els 

equips que executin RunR. 

 

Aquesta llibreria és distribuïda sota la llicència GNU GPL. 

 

iText 

iText és una llibreria que permet als desenvolupadors de software crear i manipular documents 

en format PDF.  

 

Podem utilitzar iText, entre d’altres funcions, per a: 

• Servir documents PDF en un navegador 

• Generar documents dinàmics a partir de fitxers XML o a partir de bases de dades 

• Automatitzar l’emplenat de formularis PDF 

• Afegir signatures digitals a un arxiu PDF 

 

Aquesta llibreria està distribuïda sota la llicència GNU Affero General Public License version 3 

que permet redistribuir i/o manipular aquesta llibreria sota els termes de la llicència 

mencionada. 
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4.5.Microsoft Visual Studio 2010 

Microsoft Visual Studio es un IDE (entorn de desenvolupament de software) per a sistemes 

operatius Windows que suporta diversos llenguatges de programació com Visual Basic.NET, 

C++, C#, J# o ASP.NET. 

 

Donada l’alta integració de l’entorn visual i de les llibreries de classes i funcions amb els 

sistemes operatius Windows, treballar amb aquest entorn de desenvolupament era una decisió 

lògica. 

 

4.6.ID  ISOStart 2012 

Per a la configuració del lector de Tags escollit, el ID ISC.PRHD102 s’usa un programa que 

distribueix el fabricant OBID anomenat ID ISOStart 2012. Aquest programa permet configurar 

el hardware que distribueix la marca així com desar la configuració en un arxiu en format 

XML, que pot ser important més endavant per tornar a configurar el dispositiu amb els 

paràmetres establerts anteriorment amb aquest mateix software.  

 

 
Fig. 11- Interface de ID  ISOStart 2012 executat en Windows 7 
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És un software que es distribueix amb una llicència privada i de pagament com podem observar 

en el capítol d’aquest projecte corresponent als pressupostos del mateix. 

 

Tota la informació sobre el manual d’usuari, instal·lació dels diferents software que s’utilitzen i 

configuracions es pot trobar al annex d’aquest projecte. 

 

4.7.Install Creator Pro 2.0.24 

Install Creator Pro és un programari desenvolupat per Click Team que es distribueix de forma 

gratuïta, encara que és possible comprar una versió de pagament. La única diferència entre la 

versió lliure i la versió sota registre és que en aquesta darrera desapareix el anunci del creador 

del programa.  

 

Aquest software permet crear en qüestió de minuts els instal·ladors per a programes a partir 

dels fitxers font. 

 

Ha estat utilitzat en aquest projecte per crear un instal·lador que inclou les llibreries .dll 

explicades al punt 4.3 necessàries per al correcte funcionament de l’aplicació. 
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4.8.AutoPlay Media Studio 8 

Si bé Install Creator Pro permetia crear un instal·lador de forma ràpida i eficaç, no permet 

combinar diversos instal·ladors. Per a aquesta comesa s’ha utilitzat Autoplay Media Studio 8, 

un programari desenvolupat per Indigo Rose Corporation. 

 

 
Fig. 12- Interface de AutoPlay Media Studio 8 executat en Windows7 

 

És un producte de llicència privativa que permet crear software per a sistema operatiu Windows 

en un entorn visual. Es basa en un sistema de creació de pantalles on s’hi poden afegir botons i 

altres objectes ja pre definits per a la interacció entre les diferents pantalles. 

 

Compta amb una llibreria pròpia programada en Visual Basic i permet l’assignació de funcions 

de la pròpia llibreria del programa o creades per l’usuari amb Visual Basic. 

 

S’ha utilitzat aquest software per crear el programa d’instal·lació que contindrà l’instal·lador de 

RunR, els divers del lector i també l’instal·lador de Xampp 1.7.7. 
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La decisió d’utilitzar aquest programa ve donada bàsicament pel coneixement previ del 

software per part dels integrants del projecte que ens ocupa, per la facilitat de compilar i perquè 

són programes sense llicència i gratuïts. 

 

4.9.Dificultats  

Les dificultats que s’han anat trobant al transcurs del projecte són diverses. El procés d’elecció 

del llenguatge de programació va ser una peça clau per poder dur a terme l’aplicació, doncs cap 

dels integrants de l’equip havia programat amb C#, però tota la informació que hi havia internet 

i els manuals consultats, va ser decisiu per treballar sobre aquest llenguatge, sobretot per la part 

de la connexió i programació que es podia fer amb la base de dades. 

 

Pel que fa la base de dades, es va tenir que estudiar el funcionament de  MySQL, doncs encara 

que el seu procés de creació de la Base de dades no va ser molt complicat, si que es van tenir 

algunes dificultats  per fer algunes consultes des de C#. Doncs amb tot això, va haver un procés 

d’aprenentatge que es tenia que fer per poder avançar en el projecte. 

 

Per altra banda l’Ajuntament de Canyelles no va poder agilitzar la compra del lector de Tags 

degut a processos burocràtics. Es va tenir que començar la programació de l’aplicació sense 

saber si realment funcionaria. No va ser fins a principis de Desembre que es va poder fer les 

primeres proves. 

 

Per últim, no teníem suport de persones a qui consultar dubtes. Per part de l’Ajuntament, no  

podien oferir cap tipus d’ajuda, doncs ningú tenia coneixements sobre les tecnologies 

utilitzades.  

 

A pesar de tot això, s’ha aconseguit complir amb els objectius establerts, en el tems programat i 

amb uns resultats força satisfactoris per par del client (l’Ajuntament de Canyelles). 
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5.ESTUDI ECONÒMIC I DE VIABILITAT 

Un cop decidida la tecnologia del hardware a utilitzar, s’ha procedit a fer un estudi econòmic i 

de viabilitat del projecte. 

Què s’ha de tenir en comte per fer un projecte viable? 

1. Els costos del hardware 

2. Els costos del programari 

3. El cost que suposa la implantació del sistema en la realització de les competicions 

esportives 

4. Els costos del personal 

5. El temps del desenvolupament del projecte 

6. L’amortització del sistema 

 

5.1.Els costos del hardware 

Segons l’estudi de tecnologies hardware explicat en el capítol 3 d’aquest projecte s’ha preparat 

aquest pressupost detallat: 

Nom del producte: Preu unitari  (sense  

IVA): 

Unitats: Preu total (sense  

IVA): 

ISC.PRHD102-USB-EU 722,54€ 1 722,54€ 

Descripció: 

Lector de mà RFID dual HF/UHF PRHD102 amb sortida de 

dades per USB. 
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5.2.Els costos del programari 

Segons l’estudi de tecnologies software que es pot trobar en el capítol 4 d’aquest projecte, s’ha 

preparat aquest pressupost detallat: 

Nom del producte: Preu unitari  (sense  

IVA): 

Unitats: Preu total (sense  

IVA): 

I-START HF/UHF 125,00€ 1 125,00€ 

Descripció: 

Kit de desenvolupament per a OBID I-SCAN.  

Inclou el software ID  ISOStart 2012 i un assortit de Tags RFID 

UHF i HF. 

 

5.3.El cost que suposa la implantació del sistema 

Nom del producte: Preu unitari  (sense  

IVA): 

Unitats: Preu total (sense  

IVA): 

Polsera NFC 1,90€ 1.000 1.900€ 

Descripció: 

Polsera personalitzada de silicona amb xip HF o UHF 

encapsulat EPC Global GEN2 de la marca NFC 
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5.4.Els costos de mà d’obra 

Els preus de mà d’obra disposats en aquesta taula s’han extret del servei de contractació de la 

Universidad Miguel Hernámdez de Elche. 

 

Nom del producte: Preu unitari  (sense  

IVA): 

Unitats: Preu total (sense  

IVA): 

Hora de feina del Analista 29,49€ 252 7.431,48€ 

Hora de feina del Programador 21,61€ 372 8.038,92€ 

 

5.5.El temps de desenvolupament del projecte 

Segons l’estudi de planificació del projecte que es pot trobar en el capítol 2 d’aquest projecte, 

s’estableix el temps destinat al seu desenvolupament en aproximadament quatre mesos i mig de 

feina.  

S’ha planificat el calendari segons la data d’inici establerta el dia 3 de setembre de 2012 i com 

a data màxima d’entrega del projecte el dia 24 de gener de 2013. Distribuint la feina dins de les 

jornades de caràcter laborable amb una dedicació aproximada de 3 hores diàries de feina per 

integrant del grup. 

5.6.L’amortització del projecte 

Si bé en aquest estudi es pot veure quins serien els costos reals de dur a terme aquest projecte 

per part d’una empresa, hem de tenir en compte que degut a que es destina a la presentació del 

PFC dels dos integrants del projecte, s’ha ajustat el pressupost al capital que l’Ajuntament de 

Canyelles estava disposat a dedicar, que és de 2.500€ per al desenvolupament del software, més 

el cost del hardware i del kit de desenvolupament mencionats en els capítols  5.1 i 5.4. 
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Tenint en compte aquests conceptes es pot dir que el cost final real del projecte incloent l’IVA 

ha estat de: 

2.500€ + 874,27€ + 151,25 € = 3.525,52€ 

Pel que fa als elements d’identificació de corredors, per als quals s’ha decidit utilitzar en 

primera instància polseres de silicona de la marca NFC s’ha  de tenir en compte que es 

distribueixen en una quantitat mínima de 1.000 unitats. 

Donat que el cost de 1.000 polseres d’identificació de corredors té un cost total amb IVA de 

2.299€ es fa el següent estudi d’amortització del sistema: 

Suposem un cost de inscripció de 5€. 

Donat aquest preu d’inscripció, es recaptaran 5.000€ - 2.299€ = 2.701€ cada mil inscripcions. 

Fent el següent càlcul obtindrem el nombre de vegades que s’ha de recaptar aquesta quantitat 

per recuperar el cost del projecte: 

3.525,52/2.701 = 1,305 vegades 

Per tant, es recobrarà el cost de la inversió del projecte un cop fetes 1.305 inscripcions. 

Si aproximem el nombre d’inscripcions per cursa a unes 300 inscripcions, aleshores s’haurà 

recuperat la inversió en: 

1.305 inscripcions / 300 inscripcions per cursa = 4,35 curses. 

És a dir, que en dades reals, a la cinquena competició que es dugui a terme ja s’haurà recuperat 

la inversió i es comença a recaptar el retorn d’inversió. 
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5.7.El cost total del projecte 

Segons totes les dades  recollides en aquest estudi econòmic es pot tancar el pressupost teòric 

per al projecte mostrat en la taula següent: 

Nom del producte: Preu unitari  (sense 

 IVA): 

Unitats: Preu total (sense  

IVA): 

ISC.PRHD102-USB-EU 722,54€ 1  722,54€ 

I-START HF/UHF 125,00€ 1  125,00€ 

Hora de feina del Analista 29,49€ 252  7.431,48€ 

Hora de feina del Programador 21,61€ 372  8.038,92€ 

COST TOTAL SENSE IVA:  15.595,40€ 

COST TOTAL AMB IVA (21%):  18.870,43€ 

 

Es pot apreciar a la taula tots els costos per unitats i el seu preu total, més les hores establertes 

per al desenvolupament del software tant per la part del programador com el de l’Analista. Així 

doncs, veiem que el resultat de tot el projecte es el de 18.879,45 Euros. 
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6.ESPECIFICACIÓ I DISSENY PREVIS A LA 
IMPLEMENTACIÓ 
 
6.1.Glossari de conceptes, relacions i restriccions semàntiques 
no contemplades en el model conceptual 
 

[Els paràgrafs marcats amb RS al seu principi, corresponen a restriccions semàntiques, que no estan 

contemplades en el model conceptual però que caldrà tenir en compte més endavant.] 

 

Cursa: és cada una de les competició es celebra en una data determinada data:date en una 

població. 

 

S’identifica amb un número idCursa:int. Té definit un nom de la cursa nomCursa:string, un 

lloc de sortida:string, lloc de meta:string, un text amb les observacions a tenir en compte 

observacions:string, un fitxer d’imatge amb el recorregut de la cursa recorregut:imatge i té 

definit un número de voltes numVoltes:int. Té definida una durada màxima marcada per 

horaFi:hour en la que es tanca el registre d’arribades i una data:date de la realització del 

esdeveniment. 

 

>> CursaOberta: cursa no iniciada, se'n pot modificar les dades. 

>> CursaTancada: cursa iniciada, les seves dades són inalterables. 

 

Corredor: és cada una de les persones que s’inscriuen en una cursa. Ve definida per un 

idCorredor:int. Per a la seva creació són imprescindibles el DNI:string, el seu nom:string, els 

seus cognom1:string, cognom2:string, la seva data de naixement dataNaixement:date, el seu 

sexe:char (h/d) i la seva procedència local:bool (si/no). 

 

>> Corredor habilitat: pot participar en curses i les seves dades es poden alterar, donant lloc, 

així a un nou corredor deshabilitat amb l'idCorredor corresponent i a un nou Corredor 

Habilitat amb un nou idCorredor. 

>>  Corredor deshabilitat: no pot participar en curses i les seves dades són inalterables. 

La raó d’aquest fet es mantenir un registre dels corredors i les modificacions en les seves dades. 
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Inscripció: una inscripció ve definida pel corredor. És la inscripció l’element que conté el 

dorsal. Per cada cursa i corredor que s’inscriu, hi ha un únic dorsal, es a dir una única 

inscripció. Una inscripció serà un registre en un full d’inscripcions.  

>>Dorsal: per cada participant que s’inscriu a una cursa es genera un dorsal:int. Aquest dorsal 

és únic per aquell participant en aquella cursa. Per tant el dorsal identificarà la inscripció dins 

d'una cursa. 

 

A cada dorsal se li assignen automàticament dues o més CategoriaC, segons el sexe  i la edat 

del participant. 

 

RS: De totes formes com que podem comptar amb participants professionals hem de poder modificar la 

categoria d’aquest dorsal. Per això donarem al programa funcionalitats per poder modificar aquest lligam 

així com qualsevol camp dels participants; d’aquesta manera podem resoldre errors d’introducció de 

dades, etc. 

 

Categoria: hi ha diverses categories separades per franges d’edat: Juvenil (15-16 anys), 

Júnior (17-18 anys), Sènior (19-34 anys), Veterans (35-49 anys) i Veterans50 (més de 50 

anys). Cada una d’aquestes categories està duplicat per al conjunt de participants homes i per al 

de dones. S’identifica per idCat:int, nomCat:string ha de ser únic per tant no pot haver cap 

categoria amb un nom repetit.  

 

CategoriaC: categoria inclosa en la cursa en qüestió, s’identifica dins de la cursa amb l’id de la 

Categoria a la que pertany (idCat:string).  

 

Classificació: una classificació s’extreu a partir del llistat de registres desats en una cursa. 

Existirà una classificació per cada una de les CategoriaC incloses en aquella cursa. 

 

RS: A més també haurà una classificació general masculina, una general femenina i una classificació local 

masculina i local femenina. 

 

RS: A l’hora de repartir premis es farà per categories. Hem de tenir en compte que a cada 

participant(inscripció), se li assignarà una participació en la categoria general segons sexe, a la local si és 

el cas segons sexe i una altra per a la categoria que participi. 

 

RS: Ara bé, s’ha decidit que cada participant podrà rebre un únic premi. Aleshores hem de definir les 

prioritats a l’hora d’assignar premis. S’ha decidit que la prioritat serà la següent: 
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1. Categories Generals (General masculí / General femení). 

2. Categories per Edat. 

3. Categories Locals (Local masculí /Local femení). 

 

Registre: un registre és una línia formada per un dorsal:int, idCursa:int, tempsVolta:time, 

numVolta:int. Cada registre generat s’usarà per crear les Classificacions segons les 

CategoriaC en les que participarà el corredor. 

 

6.2.Modificacions del glossari de conceptes relacions i 
restriccions semàntiques del model inicial 
 

• Del concepte cursa s’elimina la hora horaFi:hour que definia en un principi la durada 

màxima de la cursa, a més s’afageix el camp provincia:string i població:string 

• Del concepte corredor s’elimina la obligatorietat del camp cognom2:string. La 

procedència del corredor canvia i de procedència local:bool (si/no) passa a ser 

procedència idPoblació:int. És a dir, es relaciona cada corredor amb la població de 

residència que indica el seu document d’identificació (NIE, NIF o Passaport). 

• No existirà el concepte full d’inscripció, doncs, encara que es podrà importar dades de 

corredors per a fer les inscripcions, realment no es crea cap inscripció fins que el 

participant no passa a recollir el Tag que l’identificarà com a corredor. 

• A cada inscripció s’assigna una única categoria segons el sexe i l’edat del corredor, en 

lloc de diverses. 

• Es defineix el concepte Tag: 

 >>Tag: per cada corredor, s’assignarà un Tag a l’hora de crear la inscripció. Si no se li 

 assigna cap Tag, no existirà tal inscripció. Per tant el Tag identificarà la inscripció dins 

 d'una cursa. 

• Les CategoriesC, es segueixen identificant per l’identificador de la Categoria a la qual 

corresponen, però aquest identificador passa a ser un enter. 

• Les classificacions com a concepte perduren però es podrà distingir entre: 

a) Classificació General: única per a cada cursa. 

b) Classificació per Categories: existirà una classificació diferenciada donats 

una CategoriaC i un número de volta de la cursa en qüestió. 

c) Classificació Local: donada una cursa, existirà una classificació apart per als 

corredors residents en la població on s’efectua aquesta competició. 
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• Pel que fa a les restriccions semàntiques,  s’elimina tot el referent al sistema de premis, 

doncs aquests no estan definitivament definits en el requisits imposats per l’Ajuntament 

de Canyelles i es resolen fàcilment segons les classificacions esmentades en el punt 

anterior. 

 

6.3.Model Conceptual 

Un model conceptual no és un diagrama de classes, ni un model de base de dades com podria 

semblar. Els conceptes d’aquest model són figures abstractes que representen idees del món 

real. Aquest model és una guia, útil per desenvolupar la aplicació de software. 

 

A mida que s’avança en el disseny i en la implementació del software s’han anat corregint 

errors, introduint canvis i modificant conceptes per tal de desenvolupar una millor aplicació. 

En els diagrames que es mostren a continuació podeu observar el model conceptual des del que 

es partia per fer la implementació i tot seguit el model resultant de tots els canvis i millores que 

s’han anat introduint al llarg del procés de desenvolupament. 
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6.3.1.Model Conceptual 



6.3.2.Model Conceptual posterior a la implementació 



 

6.4.Casos d’ús i diagrames de col·laboració 

Cas d’ús 

Un cas d'ús és una descripció de les activitats que s'han de fer per a dur a terme un procés. Les 

entitats que participaran en un cas d'ús s’anomenen actors.  

 

En el context d'enginyeria del software, un cas d'ús és una seqüència d'interaccions que es 

desenvoluparan entre un sistema i els seus actors en resposta a un esdeveniment que inicia un 

actor principal sobre el propi sistema. Els diagrames de casos d'ús serveixen per especificar la 

comunicació i el comportament d'un sistema mitjançant la seva interacció amb els usuaris i / o 

altres sistemes.  

 

Diagrama de col·laboració 

Un diagrama de col·laboració és un diagrama d'interacció que ressalta l'organització estructural 

dels objectes que envien  i reben els missatges. Aquest tipus de diagrama mostra un conjunt 

d'objectes, enllaços entre ells i els missatges que intercanvien. Un diagrama de col·laboració és 

un graf, on els nodes del graf són els objectes i els arcs són els enllaços. Un enllaç és una 

instància d'una associació o una dependència entre classes. Es representa amb una línia 

contínua que uneix els dos objectes. 

  

A continuació es mostrarà els casos d’us del sistema en les seves dues variants, és a dir, 

estudiats a la fase prèvia del disseny i el disseny posterior a la implementació. Per cada cas 

d’ús, també es mostrarà el diagrama de comportament en les seves dues variants, és a dir, 

estudiats a la fase prèvia del disseny i el disseny posterior a la implementació 
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CU Crear Cursa          

 
Nova Cursa 

PRE: 

1. No existeix cap CursaOberta activa al sistema.  
2. nom és un string vàlid 
3. data és una date vàlida. 
4. nvoltes és un int vàlid. 

 

POST: 

1. S’ha creat una nova CursaOberta c. 
2. c està associada a un string nom, a la date data,  a un int nvoltes.  
3. c es manté activa. 
4. c té un list <list>:CategoriesC buit. 
5. c té un list <list>Inscripcio buit. 

 

AfegirCategoria 

PRE: 

1. Hi ha una c CursaOberta activa al sistema. 
2. idCat és l’identificador d’una Categoria existent al sistema. 
3. La CategoriaC cat identificada per idCat no està associada a c. 

 

POST: 

1. c conté una nova CategoriaC,  ct al seu <list>:CategoriesC identificada per idCat.   
2. c es manté activa. 
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FiCursa 

PRE: 

1. Hi ha una cursa c activa al sistema. 
2. c té com a mínim una CategoriaC ct associada. 

 

POST: 

1. Hi ha una nova CursaOberta c emmagatzemada al sistema. 
2. c no està activa. 

 
Nou CU Crear Cursa 

A continuació es mostra el cas d’ús desprès d’haver fet la implementació: 

 

Nova Cursa 

PRE: 

1. No existeix cap CursaOberta activa al sistema.  
2. nom és un string vàlid 
3. data és una date vàlida. 
4. nvoltes és un int vàlid. 

 

POST: 

1. S’ha creat una nova CursaOberta c. 
2. c està associada a un string nom, a la date data,  a un int nvoltes.  
3. c es manté activa. 
4. c té un list cc:<list>:CategoriesC buit. 
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AfegirCategoria 

PRE: 

1. Hi ha una c CursaOberta activa al sistema. 
2. nomCat  existeix al sistema. 
3. La CategoriaC cat identificada per nomCat no està associada a c. 

 

POST: 

1. c conté una nova CategoriaC,  ct al seu cc:<list>:CategoriesC identificada per nomCat. 
  

2. c es manté activa.  
 

FiCursa 

PRE: 

1. Hi ha una cursa c activa al sistema. 
2. c té com a mínim una CategoriaC ct associada. 

 

POST: 

 

1. Hi ha una nova CursaOberta c emmagatzemada al sistema. 
2. c no està activa 
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Diagrama de Comportament del cas d’ús Crear Cursa 
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Diagrama de col·laboració Crear Cursa (resultat final després de la implementació) 
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CU  Afegir Inscripció        

 

 

 

ES AfegeixInscripció 

PRE: 

1. No hi ha cap CursaOberta activa. 
2. No hi ha cap Inscripció per a corr associat a la cursa c. 
3. corr compleix els requisits per inscriure's en alguna de les CategoriaC de c  . 

 

POST: 

1. c té associada una nova Inscripció i identificada pel dorsal d. 
2. i té associades c i corr i com a mínim una CategoriaC. 
3. c es manté activa. 

 

ES FiInscripció 

PRE: 

1. Hi ha una CursaOberta c activa. 

 

POST: 

1. c no està activa.  
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Nou CU Afegir Inscripcions  

 
ES CrearInscripció 

PRE: 

1. Hi ha CursaOberta  c activa. 
2. No hi ha cap Inscripció per a cor associada a la cursa c. 
3. cor compleix els requisits per inscriure's en alguna de les CategoriaC de c  . 

 

POST: 

1. c es manté activa. 

 

ES FiInscripcio 

PRE: 

1. Hi ha una CursaOberta c activa. 

POST: 

1. c té associada una nova Inscripció i identificada pel idInscripció. 
2. i té associades c i cor i té una CategoriaC Catc. 
3. i te associat un Tag t. 
4. c no està activa.  
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Diagrama col·laboració Afegir Inscripció 
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Diagrama Col·laboració Afegir Inscripció (resultat final després de la implementació) 
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CU Crear Categoria        

 

 
 

ES NovaCategoria 

PRE: 

1. No hi ha cap Categoria al sistema amb el nom nom. 
2. descripció és vàlida. 

 

POST: 

1. Existeix una nova Categoria cat al sistema identificada per idCat. 
2. cat té associada descripció 

. 

 

 

Diagrama de col·laboració  crear categoria  
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Nou CU Crear Categoria 

 
ES NovaCategoria 

PRE: 

 

1. No hi ha cap Categoria al sistema amb el nom nom. 
2. descripció, edatMin, EdatMax i sexe són vàlids. 

 

POST: 

1. cat té associada descripció, edatMin, EdatMax i sexe. 
2. Existeix una nova Categoria cat al sistema identificada per idCat. 

 

Diagrama de col·laboració  crear categoria (resultat final després de la 
implementació) 
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CU Crear Corredor         

 

 
 

ES NouCorredor 

PRE: 

1. nom, cognoms, i dataNaixement són vàlids. 
2. No existeix cap CorredorActiu amb dni dni al sistema. 

 

POST: 

1. Hi ha un nou CorredorActiu corr emmagatzemat al sistema. 

 

 

91 

 



 

 

Nou CU Crear Corredor 

 
ES NouCorredor 

PRE: 

1. nom, cognom1, dataNaixement, sexe, Provincia i Població  són vàlids. 
2. No existeix cap CorredorHabilitat amb dni dni al sistema. 

 

POST: 

1. Hi ha un nou CorredorHabilitat cor emmagatzemat al sistema. 
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Diagrames de col·laboració de Crear Corredor 
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Diagrama de col·laboració Crear corredor(Resultat final desprès de implementar) 
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Casos d’ús contemplats únicament després de la implementació 

En aquests casos d’us que venen a continuació, s’han creat a partir de les noves 

implementacions que s’han agregat a l’aplicació. Per tant, el disseny de software només 

contempla la fase posterior a  la implementació. 

 

Nou Nova Població 

 

 
ES NovaPoblació 

PRE: 

1. No hi ha cap Població al sistema amb el nom nomPob. 
2. CodiPostal, idProvincia, són vàlids. 

POST: 

1. Existeix una nova Població Pob al sistema identificada per idPoblació. 
2. Pob té associada CodiPostal, idProvincia. 

 

 

Diagrama de Col·laboració Nova Població 
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CU Consulta Classificació General 

 

 
 

ES ConsultaClassGen 

PRE: 

1. Existeix una CursaTancada c identificada per idCursa al sistema 

POST: 

1. S’ha mostrat per pantalla la consulta de Classificació General. 

 

Diagrama de Col·laboració Classificació General 
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Nou CU Consulta Classificacions per Categories 

 

 
 

ES ConsultaClassCat 

PRE: 

1. Existeix una CursaTancada c identificada per idCursa al sistema 
2. Existeix la CategoriaC cat identificada per idCatC associada a c 

 

POST: 

1. S’ha mostrat per pantalla la consulta de Classificacions per a la CategoriaC cat. 
 

 

Diagrama de Col·laboració Classificacions per Categories 
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Nou CU Consulta Classificació Local 

 
 

ES ConsultaClassLoc 

PRE: 

1. Existeix una CursaTancada c identificada per idCursa al sistema 
2. Existeix la Població pob identificada per idPob associada a c 

 

POST: 

1. S’ha mostrat per pantalla la consulta de Classificacions per a corredors residents a pob. 
 

Diagrama de col·laboració Consulta Classificació Local 
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Nou CU Iniciar Cursa (enregistra) 

 
ES ConsultaClassLoc 

PRE: 

1. Existeix una CursaOberta c activa identificada per idCursa al sistema 
 

POST: 

1. c és manté activa. 
2. c té associada una llista de registres l. 

 

ES RegistraTag 

PRE: 

1. Existeix una CursaOberta c activa. 
2. idTag és vàlid, t és un time vàlid. 

 

POST: 

1. c és manté activa. 
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ES FiCursa 

PRE: 

1. Existeix una CursaOberta c activa. 
 

POST: 

1. Existeix una CursaTancada c al sistema identificada per idC. 
2. No existeix una CursaOberta al sistema identificada per idC. 
3. c està associada a una sèrie de registres. 
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Diagrama de Col·laboració Iniciar Cursa 
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6.5.VISIBILITATS  

Les visibilitats són característiques dels components en la programació orientada a objectes. Les 

visibilitats, estableixen quins components són accessibles als altres. Per tal que un objecte A enviï un 

missatge a un altre objecte B, es diu que A ha de ser visible a B.  Són de molta utilitat en enginyeria de 

software per establir una bona modularitat en els programes.      

   

Paràmetre: 

CategoriaC  Categoria 

Inscripcio  CorredorHabilitat 

CursaOberta  Categoria 

CursaOberta  Corredor 

CursaTancada  CorredorHabilitat 

Registre  CorredorHabilitat 

 

Atribut: 

CursaOberta  CategoriaC* (recuperació) 

CursaOberta  Inscripció* (recuperació) 

GC  Categoria 

GC  Categoria* (recuperació) 

GC  CorredorHabilitat* (recuperació) 

GC  CursaOberta*(recuperació) 

GC  CursaTancada* (recuperació) 

CursaTancada  Registre* (recuperació) 

CursaTancada  GC 

GC  Poblacions* 

CursaOberta  CategoriaC 

CursaOberta  LRegistres 

CursaOberta Registres* 

GC  CursaTancada 

GC  CursaOberta 
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Local: 

CursaTancada  Comptador 

CursaTancada  Registre 

GC  Classificació 

 

Al llarg del projecte s’han fet moltes modificacions en el disseny, per això s’han creat noves visibilitats, 

degudes o no a la creació de nous components. Per tal de mostrar aquest canvis s’ha establert el següent 

sistema: 

 

Les visibilitats que tenen el text ratllat corresponen a aquelles que s’han suprimit degut als canvis en el 

disseny. Les visibilitats que es troben subratllades corresponen a noves visibilitats afegides degut als 

canvis esmentats. Les altres visibilitats són les que no han estat modificades degut a canvis de disseny. 
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6.6.Model de Components 

GC 

NovaCursa(string:nom, date:data, int:nvoltes, int:idPoblacio) 

NouIdCursa() 

AfegirCategoria(int:idCat) 

FiCursa() 

NovaCategoria(string:nom, string:descripcio) 

NouIdCat() 

AfegeixInscripcio(string:idCorredor, int:idC) 

FiInscripcio() 

NouCorredor(string:dni, string:nom, string:cognom1, date:dataNaixement) 

NouIdCorr() 

IniciaCursa(int:idC) 

Enregistra(int:idTag, time:temps, int:nvolta) 

FiEnregistra() 

CalculaClass(<list>:Registres) 

ConsultaClass(int:idC) 

Retorna(<list>:Classificacions) 

 

CursaOberta 

create(string:nom, date:data, int:nvoltes, int:idC) 

AfegeixInscripcio(CorredorHabilitat:corr) 

NouDorsal() 

FiInscripcio() 

AfegirCategoria(categotia:cat) 

 

CursaTancada 

Create(CursaOberta:c) 

NouIdCompt() 

Enregistra(int:idTag, time:temps, int:nvolta) 

FiEnregistra() 

DesaClass(<list>:Classificacions) 

ConsultaClass(idC) 
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Inscripció 

Create(dorsal:d, corredor:corr, <list>:arrCatC) 

 

CategoriaC 

Create(categoria:cat) 

 

Categoria 

Create(int:idCat, string:nom) 

 

CorredorHabilitat 

Create(string:dni, string:nom, string:cognom1, date:dataNaixement) 
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6.7.Pantalles 

Les pantalles ens ha serviran per tenir una visió més clara de com serà el programa final. Com l’estudi 

previ es va realitzar abans de fer la programació del software, es mostrarà la idea que es va tenir abans 

de començar a fer el projecte i el resultat final del mateix. 

 

Nova Categoria 

La pantalla principal de Nova categoria que es tenia pensada era aquesta. Només es tenia previst el 

que seria el nom de la categoria i el resum. Era una primera aproximació. 

 

 
 

Noms dels elements del 

formulari: 

• txtNomCat 

• rtbDescrCat 

• btnCancel 

• btnSave 
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Nou Nova Categoria 

Un cop començada la programació, el resultat final d’aquest mateix formulari és el que es mostra a 

continuació. Les diferencies són clares, la introducció de les edats i el sexe, necessaris per a poder 

establir uns rangs d’edat en cada categoria per quan es creïn les inscripcions. 

 

 

Noms dels elements del 

formulari: 

• txtNomCat 

• rtbDescrCat 

• cmbEdatMin 

• cmbEdatMax 

• cmbSexe 

• btnCancel 

• btnSave 
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Nou Modificar Categoria 

El plantejament inicial, no es va tenir en compte el fet de poder modificar una categoria, per tant, el 

formulari que es veurà a continuació és el resultat final després d’haver fet la implementació. 

 

Noms dels elements 
del formulari: 

 
• txtCerca 
• txtNom 
• dgvCat 
• rtbDescrCat 
• cmbEdatMin 
• cmbEdatMax 
• cmbSexe 
• btnCancel 
• btnSave 
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Nou Esborrar categoria 

Formulari no contemplat a la fase de disseny previ a la implementació. S’ha creat per facilitar les 

tasques de gestió. Aquest és el resultat final  

 

 
 

Gestió d’inscripcions 

El formulari que es mostra a continuació consisteix en la fase prèvia a la implementació: 

 

 

Noms dels elements del 

formulari: 

 

• txtCerca 
• ltbCategories 
• btnCerca 
• txtRandom 
• btnElimina 
• btnCancel 

 

Noms dels elements del formulari: 

• txtDI 

• btnComprovaDI 

• txtNom 

• txtCognom1 

• txtCognom2 

• dtpNaixement 

• cmbCursa 

• cmbSexe 

• chkLocal 

• btnCancel 

• btnSave 
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Nou Gestió d’inscripcions 

Es pot apreciar, el principal canvi i el més important, és que les gestions de Tags sobre els  corredors, 

es farà des del mateix Formulari de Gestió, d’aquesta manera evitem l’ús de nous formularis que 

fessin aquesta funció. També s’agrega la província per a localitzar més fàcilment la població on viu el 

corredor. 

 

 

Noms dels elements 
del formulari: 

 
• txtDi 
• txtNom 
• txtCog1 
• txtCog2 
• dtpDataNaix 
• cmbSexe 
• cmbProv 
• cmbPob 
• cmbCursa 
• TxtTag 
• btnComprova 
• btnDesa 
• btnTag 
• btnCancel 
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Nou Consultar Inscripció 

Aquest formulari s’ha creat per la necessitat de saber quines són les dades del corredor que s’ha 

inscrit a una cursa. No es va contemplar com a fase prèvia al projecte, per  tant, aquest formulari s’ha 

creat a partir de la programació. 

 

 
 

Nou Importar Inscripcions 

Aquest formulari s’ha creat a partir de les necessitats que tenia l’Ajuntament de poder fer inscripcions 

dels corredors a traves de documents CSV, és per això que no existeix un formulari en la fase prèvia 

al disseny. 

 

Noms dels elements 

del formulari: 

 

• txtDi 
• btnBuscar 
• lblNom 
• lblCog1 
• lblCog2 
• lblDataNaix 
• lblCat 
• lblDorsal 

• cmbCursa 
 

Noms dels elements 

del formulari: 

 

• txtRuta 
• btnFitxer 
• btnDesa 
• rtbErrors 
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Nou Afegir Població 

Aquest formulari no es va contemplar a la fase inicial del disseny, no es tenia previst el poder afegir 

poblacions. Per tant aquest formulari és el resultat final després de la implementació. 

 

 
 

Nou Modificar Població 

Aquest formulari no es va contemplar a la fase inicial del disseny, no es tenia previst el poder 

modificar les poblacions. Per tant aquest formulari és el resultat final després de la implementació. 

 

 
 

Noms dels elements 

del formulari: 

• txtPoblació 
• txtCodi 
• btnAfegir 

 

Noms dels elements  

del formulari: 

• txtCerca 
• btnCerca 
• ltbProvincia 
• ltbPoblacio 
• txtNom 
• txtCodi 
• btnEditar 
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Nou Eliminar població 

Aquest formulari no es va contemplar a la fase inicial del disseny, no es tenia previst el poder eliminar 

les poblacions. Per tant aquest formulari és el resultat final després de la implementació. 

 

Noms dels elements 

del formulari: 

• txtRandom 

• ltbPoblacio 

• btnEliminar 

• btncancelar 
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Nou Registrar Usuari 

Aquest formulari no es va contemplar a la fase inicial del disseny, no es tenia previst el poder crear 

usuaris nous per a les gestions del programa. Per tant aquest formulari és el resultat final després de la 

implementació. 

 

 
 

Noms dels elements 

del formulari: 

 

• txtNom 
• txtPwd 
• txtpwd2 
• cmbPermisos 
• btnDesa 
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Nova cursa  

Aquesta és la idea que es tenia a la fase prèvia del projecte. Consta de dos parts, la primera consisteix 

en agregar les dades principals de la cursa i la segona les categories que formen aquesta cursa. Aquest 

és el formulari resultant abans de fer la implementació: 

 

 

Noms dels elements del 

formulari: 

• txtNom  

• dtpData 

• cmbNumVoltes 

• cmbPoblacio 

• txtSortida 

• txtMeta 

• txtRecorregut 

• btnRecorregut 

• pibRecorregut 

• rtbObservacions 

• btnCancel 

• btnNext 

 

 

 

 

Noms dels elements del 

formulari: 

• lblNomCursa 

• lblIdCursa 

• lblCategories 

• btnAdd 

• btnRemove 

• lbCategoriesC 

• btnCancel 

• btnSave 
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Nou Nova Cursa 

Aquest formulari que es veu a continuació és el resultat final un cop s’ha fet la implementació. En la 

primera pantalla, s’aprecia el canvi de que s’ha afegit la província on es farà la cursa, i en la segona 

pantalla s’afegeix la opció de tornar enrere i la de poder agregar noves categories en cas de que no 

existeixin. 

 

Noms dels elements del 

formulari: 

• txtNom  

• dtpData 

• cmbNumVoltes 

• cmbPoblacio 

• cmbProvincia 

• txtSortida 

• txtMeta 

• txtRecorregut 

• btnRecorregut 

• pibRecorregut 

• rtbObservacions 

• btnCancel 

• btnNext 

 

 

 

Noms dels elements del 

formulari: 

• lblNomCursa 

• lblIdCursa 

• lblCategories 

• btnAdd 

• btnCat 

• btnRefresca 

• btnEnrera 

• btnRemove 

• lbCategoriesC 

• btnSave 
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Classificacions 

Aquest formulari és el que es va pensar abans de fer la implementació: 

 

 
 

Nou Classificacions 

Aquest formulari és el resultat desprès de la implementació, es pot apreciar la diferencia en que s’han 

afegit noves funcionalitats, com la de poder veure classificacions generals o per Localitat. A més s’ha 

integrat la possibilitat d’exportar els resultats mostrats per pantalla a CSV o PDF. 

 

 

Noms dels elements del 

formulari: 

• cmbSelComp 

• cmbSelCat 

• dgvClass 

• btnClose 

• btnConsulta 

 

Noms dels elements del 

formulari: 

• cmbCursa       
• rdbGeneral  
• rdbCat    
• dgvClass 
• btnPdf 
• btnCsv 
• btnConsultar 
• rdbLocal 
• btnTancar 
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Comptador Arribades 

Aquest formulari és el que es va pensar abans de fer la implementació: 

Noms dels elements del 

formulari: 

• lbxCurses 

• btnCancel 

• btnNext 

 

Noms dels elements 
del formulari: 

 
• lblTimer 

• btnIni 

• btnStop 

• rtbRegistres 

• btnCancel 

• btnSave 

 

 

118 

 



 

Nou Comptador d’arribades 

Aquest formulari és el resultat desprès de la implementació, es pot apreciar la diferencia en que s’ha 

afegit un botó reset i una etiqueta de Text per a les lectures de Tag: 

 

 

 

Noms dels elements del 

formulari: 

• lblTimer 
• btnIni 
• btnStop 
• rtbRegistres 
• btnCancel 
• btnSave 
• btnReset 
• txtTag 
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6.8.Responsabilitats 

Segons aquest patró, els objectes de la capa de domini no tenen comunicació directa amb els de la 

capa de presentació(formularis en el cas que ens ocupa). En canvi, és acceptable que les vistes tinguin 

visibilitat sobre objectes del model. 

 

D’aquesta forma definirem les següents visibilitats entre objectes de la capa de presentació i els de la 

capa del domini, i descriurem les responsabilitats de l’objecte de la capa de presentació en la 

interacció sobre l’objecte del domini: 

 

Gestor de Curses 

Responsabilitats: 

onClick btnGenComp 

Obre Nova Cursa 

onCick btnGestIons 

Obre Nova Inscripció 

onClick btnGesCat 

Obre Nova Categoria 

btnIniCur 

Obre Selecciona Cursa 

 

Nova Categoria  GC 

Responsabilitats: 

onClick btnSave 

Validar el text de txtNomCat 

Validar el text del rtbDescrCat 

Enviar el missatge NovaCategoria(nom, descripcio) al GC 

 

onClick bntCancel 

Torna a la pantalla Gestor de Curses 

 

Gestió d’Inscripcions  GC 

Responsabilitats: 

onCliCk btnComprovaDNI 

Comprova si el text del camp txtDNI té un format correcte 
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Consulta a la BD la existència del DNI 

 

onClick btnSave 

Si corredorExistent = true i corredor.habilitat = true, envia al GC el missatge 

NovaInscripcio(corr, idC) 

Si corredorExistent = false o corredor.habilitar = false envia la GC el missatge NouCorredor(dni, 

nom, cognoms, dataNaixement) i NovaInscripcio(corr, idC). 

 

Nova Cursa  GC 

Responsabilitats: 

onLoad 

Consulta a la base de dades la llista de poblacions desades i les carrega al camp cmbPoblació 

 

onClick btnRecorregut 

Obre la finestra de diàleg per seleccionar una imatge de recorregut, en seleccionar i acceptar carrega 

el path de la imatge al camp txtRecorregut i un thumbnail de la imatge al camp pibRecorregut. 

 

onClick btnNext 

Comprova que el text del camp txtNom sigui vàlid 

Comprova la data del camp dtpData sigui vàlida 

Comprova que el índex del camp cmbPoblacio no sigui 0 

Comprova que el text del camp txtInici sigui vàlid 

Comprova que el text del camp txtMeta sigui vàlid 

Comprova que el text del camp rtbObservacions sigui vàlid 

 

onClick btnCancel 

Torna a la pantalla Gestor de Curses 

 

 

Afegir Categories  GC 

Responsabilitats: 

onLoad 

Carrega el nom de la CursaOberta i el su id en els camps lblNomCursa i lblID. 

Consulta a la base de dades la llista de categories i les carrega al camp lbCategories 
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onClick btnAdd 

Afegeix la Categoria seleccionada en el camp lbCategories i la afegeix al camp lbCategoriesC 

 

onClick btnRemove 

Treu la/les CategoriaC  seleccionada/es en el camp lbCategoriesC  del camp lbCategoriesC 

 

onClick btnCancel 

Torna al formulari anterior 

 

onClick btnSave 

Afegeix les CategoriaC del camp lbCategoriesC a la CursaOberta amb la que estem treballant 

 

 

Classificacions  GC 

Responsabilitats: 

 

onLoad 

Carrega les CursesTancades en el camp cmbSelComp 

 

onSelectCompeticio 

Carrega les CategoriaC associades a la competició seleccionada en el camp cmbSelComp al camp 

cmbSelCat 

 

onSelectCategoria 

Carrega la Classificacio per a la CursaTancada i CategoriaC seleccionades en els camps 

cmbSelComp i cmbSelCat 

 

Selecciona Cursa  GC 

Responsabilitats: 

onLoad 

Consulta a la base de dades  la llista de les CursesObertes i les carrega al camp lbxCurses 

 

onClick btnCancel 

Torna a la pantalla Gestor de Curses 
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onClick btnNext 

Obre el diàleg  Comptador d’arribades passant-li l’objecte de tipus CursaOberta que està seleccionat 

en el camp lbxCurses. 
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6.9.Model Entitat-Relació 

124 

 



 

6.10.Model de Base de Dades Relacional 

Pel que fa la base de dades, a mida que es va anar evolucionant el projecte, s’ha anat modificant degut a 

que era necessari per a la implementació de nous esdeveniments al sistema que l’Ajuntament de 

Canyelles necessitava. A més la seva simplificació es va fer a causa de que algunes del que 

consideràvem taules a la base de dades, eren només consultes per a poder obtenir els registres 

necessaris. És l’exemple de premis i classificacions. 

 

A la base de dades, per saber les classificacions es fa una cerca a partir dels registres, inscripcions, 

curses i categories de la cursa. Es guarda tot en una taula temporal per poder mostrar per pantalla o per 

fer el corresponent document PDF o CSV. 

 

Es va afegir  la taula províncies, per què era necessari  saber de quines províncies venien els corredors, 

doncs podia ser que participessin de llocs fora de Catalunya. 

 

El control de inscripcions a la nova base de dades, s’encarrega el Tag. Al principi es va decidir que fos 

el dorsal, però finalment va ser descartat perquè l’últim que tenia el control total de les inscripcions 

eren els Tags que s’entreguen als corredors abans d’iniciar una cursa. 
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Primer Model de Base de Dades Relacional 

 

Primary key Primary foreign key Foreign key Mandatory attribute Optional  attribute 
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Model de Base de Dades Relacional final 

 

 
Primary key Primary foreign key Foreign key Mandatory attribute Optional  attribute 
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7.IMPLEMENTACIÓ 

7.1.RunR 

Per tal de crear el software, primer de tot s’ha de fer una metodologia de treball. Per començar, 

un cop establert el llenguatge de programació tal i com s’ha vist en el capítol 4, cal fer les 

primeres proves de connexió amb la base de dades i comprovar com funciona les principals 

funcions del llenguatge SQL amb el C#.  

 

Un cop vist el seu funcionament i havent fet algunes consultes de proves, s’ha fet el procés de 

menús que tindrà el projecte final (tot hi que es fa des de un principi, la primera aproximació).  

 

La part més important és la de establir els formularis principals. Un cop s’han estudiat quins 

són els formularis, s’han creat i s’han començat a programar amb els coneixements que s’han 

anat adquirint en aquest procés sobre el llenguatge de programació c#. 

 

A continuació es veurà com està organitzat el projecte i les funcionalitats que té cadascun dels 

formularis. 

 

Pantalla principal 

La pantalla principal, anomenada RunR, és la classe pare, on tots els altres formularis fills, 

s’executaran dins del seu mdiContainer . Conté un menú ToolStrip molt intuïtiu on estan 

classificats tots els formularis fills. 

 

Quant es prem a sobre d’un botó d’aquest formulari, s’executa la classe corresponent i es queda 

dins del mdiContainer, és a dir, que si es minimitza el programa principal RunR, es minimitzen 

tots els formularis fills oberts conjuntament amb el pare. 
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Categories 

En el menú categories tenim tres classes diferents: 

 

• Crear categoria: sorgeix un formulari que la seva funció principal és la de fer el insert 
a la base de dades de les noves categories. 
 

• Modificar categories: Donada una categoria, es pot modificar el seu contingut fent el 
Update corresponent amb el seu identificador idCat . 
 

• Esborrar categoria: Serveix per fer un Delete de la categoria seleccionada. Només es 
té accés qui tingui permisos d’Administrador. 

 

Inscripcions 

En el menú inscripcions hi ha diverses funcionalitats, com són la de crear, modificar consultar i 

finalment la de importar.  

 

Crear: aquesta classe té dues funcions, la de crear un corredor nou. Si existeix aquest corredor 

i s’han fet  modificacions d’ algunes dades es crea de nou aquest corredor i es des habilita 

l’anterior, és a dir, no es fa un UPDATE , doncs es vol tenir un historial. L’altre funcionalitat és 

la de crear una inscripció donada una cursa, el corredor i una categoria que estigui dins aquesta 

cursa. En cas de que hi hagi una inscripció amb aquestes dades, s’eliminarà i es crearà aquesta 

nova. 

 

Modificar: serveix per modificar les dades del corredor, en aquest cas fa un Update de l’edat 

en cas de que hagin passat els anys. De canviar altres dades d’interès per el usuari, es farà un 

insert amb aquestes dades i des habilitant l’antic corredor. 

 

Consulta: Es crea una consulta a la base de dades a partir de l’identificador DNI i de la cursa 

en que s’ha inscrit el corredor. 

 

Importar: Importar dades a CSV és una funcionalitat per tal de introduir dades massives a la 

base de dades, però en aquest cas, només afegeix corredor. Veiem un esquema de com funciona 

el importar: 

 

 

130 

 



 

Importar Classificacions des de CSV 

 
if (txtPath.Text!="") 

            { 

using (StreamReader readFile = new StreamReader(txtPath.Text, 

System.Text.Encoding.UTF7)) 

                { 

                    string line; 

                    string[] row; 

                    while ((line = readFile.ReadLine()) != null) 

                    { 

                        row = line.Split(';');                        

                        afegeixCorredor(row, line); 

                    } 

                } 

                rtbInsc.Text = rtbaux.Text; 

                rtbaux.Text = ""; 

                txtPath.Text = ""; 

            } 

                else 

                { 

                    

                    int c = 0; 

                    string b="a"; 

                    char[] delimiterChars = {';'}; 

                    string[] aux3; 

while (!(b = 

Convert.ToString(rtbInsc.Lines.GetValue(c))).Equals("")) 

                    { 

                        aux3 = b.Split(delimiterChars); 

                        afegeixCorredor(aux3, b); 

                        c++; 

                    } 

                    rtbInsc.Text = rtbaux.Text; 

                    rtbaux.Text = ""; 

                } 

 

Esta simplificat, doncs principalment el que fa es afegir el corredor i en cas de que hagin errors, 

els mostra per pantalla perquè es puguin corregir (ve a ser el Else de la funció) 
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Poblacions 

En el menú poblacions, tenim el de crear Població que fa un insert a la taula de poblacions, 

però únicament amb el identificador de província “53”, que ve donat a la província d’Estranger. 

S’ha creat d’aquesta manera perquè les províncies i poblacions espanyoles no establirà cap 

canvi i únicament es poden crear poblacions de fora d’Espanya per als corredors que no són 

d’aquí. 

 

El modificar població fa un Update de la població seleccionada a partir d’una província en 

concret. 

 

Esborrar, només té accés l’Administrador, el qual podrà esborrar aquelles poblacions amb 

identificador Estranger  que s’hagin introduït a la base de dades. 

 

Usuaris 

Només té accés el Administrador, serveix per donar d’alta a usuaris nous a partir d’uns rols 

establerts per l’Ajuntament de Canyelles. 

 

Competicions 

En aquesta part de del menú, els formularis que tenim són: 

 

Nova cursa: que consisteix en crear una competició nova, afegint les categories necessàries i 

establint la connexió a la base de dades entre una cursa en concret i les categories (és queda 

registrat a la Taula CategoriesC de la base de dades) 

 

Inicia Cursa: Aquest procés és l’encarregat d’iniciar una cursa, de llegir els Tags que arriben a 

meta i la de Tancar la cursa.  

 

Aquí es va crear una funció switch per esborrar registres innecessaris, doncs com el lector és 

molt sensible, hi ha la possibilitat de que quan un corredor arribi a meta, el lector llegeixi el tag 

més d’una vegada.  

 

A més s’ha de controlar de si una competició té més d’una volta, doncs en aquest cas és quan 

funciona el algoritme switch, el qual elimina els registres innecessaris i deixa els temps que 
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entre ells hi hagi més de 60 segons de diferencia. D’aquesta manera podem controlar si es tracta 

de la primera volta o de les següents. 

 

Aquí esta part del funcionament del Switch: 

 

Desar Competicions 

while (c < cnt) 

            { 

                char[] delimiterChars = { '-', ',', '.', '\t' }; 

                aux = rtbRegistres.Lines.GetValue(c); 

                aux2 = Convert.ToString(aux); 

                aux3 = aux2.Split(delimiterChars); 

// Busca el tag a la taula inscripcions per saber a quina 

idInscripció es correspon el Tag 

                // Desa el idInscripció a la variable global 'insr'  

                seleccionardadesIdinscripcio(aux3[0]); 

                //Insereix a 'auxregistres les dades d'una captura 

                bn=insertAuxregistres(c, aux3[0], aux3[1]); 

                if (bn) { 

                    anomalia = true;                

                } 

                //augmenta el comptador 

                c++; 

            } 

            // Controlem si s'ha produit un error en la recepció dels Tags 

            if (anomalia) 

            { 

MessageBox.Show("S'han detectat lectures errònies o etiquetes no 

registrades a les inscripcions de la cursa"); 

            } 

            else { 

                MessageBox.Show("S'han desat els registres amb èxit"); 

            } 

            //Farem el filtre //// 

int d = 0; bool b = true; 

            

// Selecciona el un tag i el desa tots els registres relacionats a 

'auxregistres' 

            // per tal de fer l'insert a 'auxregistres2' 
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            while (d <= cnt)  

            {                

                b = true; 

                try 

                { 

string query = "select Tag from auxregistres where 

idregistre=" + d; 

                    MySqlConnection cnn = new MySqlConnection(GC.cad); 

                    MySqlCommand myCommand = new MySqlCommand(query, cnn); 

                    cnn.Open(); 

                    MySqlDataReader myReader; 

                    myReader = myCommand.ExecuteReader(); 

                    myReader.Read(); 

                    //Tag a desar////////////////// 

                    tag = myReader.GetString("Tag"); 

                    /////////////////////////////// 

                    myReader.Close(); 

                    // Close the connection when done with it. 

                    cnn.Close(); 

                } 

                catch (MySqlException) 

                { 

                    b = false; 

                } 

                if (b) 

                { 

                  

                    resetAutoincrement(); //de auxregistres2 

                     

//////fem el insert al auxregistres2 de tots els Tags 

repetits                

                    try 

                    { 

MySqlConnection myConnection = new 

MySqlConnection(GC.cad); 

string myInsertQuery = "INSERT INTO 

auxregistres2(Tag,temps,idInscripcio,idCursa)SELECT 

Tag,temps,idInscripcio,idCursa from auxregistres where 

Tag='" + tag + "' order by temps"; 

                        MySqlCommand myCommand = new MySqlCommand(myInsertQuery); 
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                        myCommand.Connection = myConnection; 

                        myConnection.Open(); 

                        myCommand.ExecuteNonQuery(); 

                        myCommand.Connection.Close(); 

                    } 

                    catch (MySqlException) 

                    { 

MessageBox.Show("Error: el tag '" + tag + "' no està a la 

base de dades"); 

                    } 

 

                    // Tenim tots els registres d'un Tag a 'auxregistres2' 

                    int r1 = 1; 

                    int r2 = 2; 

                    int temps1, temps2 = -1; 

                    bool dif = false; 

                    cnt2 = contadorRegistres2(); 

//mirem quants registres hi ha  a auxregistres2 

 //comparem els temps de r1 i de r2 

                    if (cnt2 > -1) 

                    { 

                        while (r2 <= cnt2) 

                        {//fins que arribi al final de 'auxregistres2' 

                            int x = r1; 

                            while (x == r1 && r2 <= cnt2) 

                            { 

// elimina els registres no desitjats i fa el salt al 

següent registre desitjat 

                                string t1 = extreureTemps(r1); 

                                string t2 = extreureTemps(r2); 

                                temps1 = calculaSegons(t1); 

                                temps2 = calculaSegons(t2); 

                                dif = diferenciaTemps(temps1, temps2); 

                                if (dif) 

                                { 

                                    eliminaReg(r2); 

                                    r2++; 

                                } 

                                else 

                                { 
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                                    r1 = r2; 

                                    r2 = r1 + 1; 

                                } 

                            } 

                        } 

                        cnt2 = 0; 

                        resetAutoincrementRegistres();  

// fem un reset del autoincrement de registres per tal 

de que els Id tinguin secuencia 

                        //Inserim els registres correctes al 'registres'// 

                        afegirRegOK(numV); 

                        //esborrar auxregistres2 i fer reset autoincrement 

                        clearAuxregistres2(); 

                        resetAutoincrementRegistres(); 

                        //esborrar del auxregistres els registres del Tag X 

                        esborraRegistresAux(tag); 

                        d++; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    d++; 

                } 

            } 

         //   MessageBox.Show("RECORDAR DE DESCOMENTAR LINEA DE SOTA"); 

           tancarCursa(idC); 

         //  this.Close(); 

    

Es pot comprovar que utilitzem taules auxiliars per facilitar el treball. 

   

Modificar dades cursa : s’encarrega de fer el Update en cas de que hagin modificacions a la 

base de dades.  Només té accés l’ Administrador, doncs el modificar cursa te accés a esborrar 

categories on hi hagin inscrits corredors. 

 

Les classificacions és el formulari que permet veure els registres obtinguts anteriorment per 

pantalla. Es pot visualitzar per totes les categories d’una cursa, per categories o per si són locals 

(residents a la població). 
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A més hi ha la opció de crear un PDF per poder imprimir a paper i finalment la opció de crear 

un document CSV per si hi ha necessitat d’enviar les classificacions a alguna entitat. A 

continuació es mostra com treballa l’algoritme de classificació per categories. 
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if (rdbCat.Checked == true) 

            { 

                

                // esborrar el contingut de la taula 

                clearTable("classificacio"); 

                // reset dels index 

                resetAutoincrement("classificacio"); 

                // Crea la classificació per a una cursa i categoria 

                object[] dadesCorredor = new object[6]; 

                object[] tempsCorredors = new object[2]; 

                int cnt; 

                try 

                {// Selecciona les inscripcions d'una categoria de la cursa 

 string query = "select * from inscripcions where idCursa=" + 

idC + " and idCat=" + idCatC; 

                    MySqlConnection cnn = new MySqlConnection(GC.cad); 

                    MySqlCommand myCommand = new MySqlCommand(query, cnn); 

                    cnn.Open(); 

                    MySqlDataReader myReader; 

                    myReader = myCommand.ExecuteReader(); 

                    int aux1, aux2, aux3; 

                    while (myReader.Read()) 

                    { 

                        aux1 = myReader.GetInt16("idCorredor"); 

                        aux2 = myReader.GetInt16("idInscripcio"); 

                        aux3 = myReader.GetInt16("dorsal"); 

                        try 

                        { 

string query2 = "select document, nom, cognom1, 

cognom2, idPoblacio from corredors where idCorredor=" 

+ aux1; 

                            MySqlConnection cnn2 = new MySqlConnection(GC.cad); 

MySqlCommand myCommand2 = new MySqlCommand(query2, 

cnn2); 

                            cnn2.Open(); 

                            MySqlDataReader myReader2; 

                            myReader2 = myCommand2.ExecuteReader(); 

                            myReader2.Read(); 

                             

                            dadesCorredor[0] = myReader2.GetString("document"); 
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                            dadesCorredor[1] = myReader2.GetString("nom"); 

                            dadesCorredor[2] = myReader2.GetString("cognom1"); 

                            dadesCorredor[3] = myReader2.GetString("cognom2"); 

                            dadesCorredor[4] = aux3;//dorsal 

                            dadesCorredor[5] = myReader2.GetInt16("idPoblacio"); 

                            myReader2.Close(); 

                            cnn2.Close(); 

                        } 

                        catch 

                        { 

 

                        } 

                        try 

                        { 

                            temps, numVoltes from 

registres where idInscripcio=" + aux2; 

                            MySqlConnection cnn3 = new MySqlConnection(GC.cad); 

MySqlCommand myCommand3 = new MySqlCommand(query3, 

cnn3); 

                            cnn3.Open(); 

                            MySqlDataReader myReader3; 

                            myReader3 = myCommand3.ExecuteReader(); 

                            cnt = 0; 

                            while (myReader3.Read()) 

                            { 

                                tempsCorredors[0] = myReader3.GetString("temps"); 

tempsCorredors[1] = 

myReader3.GetInt16("numVoltes"); 

                                insereixTemps(dadesCorredor, tempsCorredors); 

                                cnt++; 

                            } 

                            while (cnt < numVol) 

                            { 

                                //MessageBox.Show("------------------"); 

                                tempsCorredors[0] = "-"; 

                                tempsCorredors[1] = cnt + 1; 

                                insereixTemps(dadesCorredor, tempsCorredors); 

                                cnt++; 

                            } 

                            myReader3.Close(); 

 

139 

 



 

                            cnn3.Close(); 

                        } 

                        catch 

                        { 

 

                        } 

                    } 

                    myReader.Close(); 

                    cnn.Close(); 

                } 

                catch 

                { 

MessageBox.Show("xx: S'ha produït un error de conexió amb la 

base de dades"); 

                } 

                bool comprovadades = OmplirDatagrid(numVol); 

if(!comprovadades|| 

dgvClass.CurrentCell.Value.ToString().Equals("")) 

                { 

                    btnCrearPdf.Enabled = false; 

                    btnObrir.Enabled = false; 

                } 

                else 

                { 

                    btnCrearPdf.Enabled = true; 

                    btnObrir.Enabled = true; 

                } 

            } 

            if (rdbGeneral.Checked == true) 

 

            { 

                ClasificacioGeneral(); 

            } 

            if (rdbLocal.Checked == true) 

            { 

                ClasificacioGeneral();} 

 

 

140 

 



 

7.2.Base de Dades 

7.2.1.Taules 

Categories 

 
 

CategoriesC 

 
 

Corredors 
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Curses 

 
 
Inscripcions 

 
 
Poblacions 

 
 

Provincies 
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Registres 

 
 
Classificacions 
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7.2.2.Consultes 

A continuació es llisten les funcions executades i les consultes SQL que són necessàries per al 

funcionament de les pantalles del sistema 

• En cursiva i color verd tenim els exemples de consulta real amb que han estat 

verificades.  

• Els camps en color vermell i ratllats són camps omesos en la consulta per motius 

tècnics. 

 
a) ExisteixCategoria(string:nom, int:emn, int:emx, char:sx, string:dsc) 

SELECT nomCat FROM categories WHERE nomCat=”nom”; 
SELECT nomCat FROM categories WHERE nomCat = 'Juvenil masculí (15-16 anys)' 
 
b) AfegeixCat(string:nom,  string:descr) 

INSERT INTO categories (nomCat,edatMin,edatMax,sexe,descripcio) 

Values(?nomCat,?edatMin,?edatMax,?sexe,?descripcio)                 

INSERT INTO `categories`(`nomCat`, `edatMin`, `edatMax`, `sexe`, `descripcio`) VALUES 
('Local', 15, 99, 'H', Descripcio’) 
 
c) LlistaCursesObertes() 

SELECT nomCursa FROM curses WHERE tancada=0; 
SELECT nomCursa FROM curses WHERE tancada=0; 
 
d) ComprovaDocument(string:docId) 

SELECT idCorredor FROM corredors WHERE document=”doc” and habilitat=1; 
SELECT idCorredor FROM corredors WHERE document = '47548054f'and habilitat=1; 
 
e) CarregaDadesCorredor(int:idCorr) 

SELECT * FROM corredors WHERE idCorredor=”idCorr” AND habilitat =1; 
SELECT * FROM corredors WHERE idCorredor =2 AND habilitat =1 
 
f) LlistaPoblacions() 

SELECT * FROM poblacions where idProvincia=X; 
SELECT * FROM poblacions WHERE idProvincia=12; 
 
g) LlistaCategories() 

select nomCat as 'Categoria' from categories where nomCat like X% Order by nomCat; 
select nomCat as 'Categoria' from categories where nomCat like ‘juv%’ Order by nomCat; 
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h) DesaCursa(string:nom, date:d, int:idpobl, int:nvoltes, string:s, string:m, img:rec, string:obs) 

INSERT INTO curses (nomCursa, data, idPoblacio, numVoltes, sortida, meta, recorregut, 
observacions) VALUES (nom, d, idpobl, nvoltes, s, m, rec, obs); 
INSERT INTO curses (nomCursa, data, idPoblacio, numVoltes, sortida, meta, recorregut, 
observacions) VALUES ('Cursa Popular de Canyelles 2013', '2012-11-25 10:30:00', 1, 5, 'Can 
Manelet', 'Cal tano', “C:\”, 'Cursa Exemple1’); 
 
 
i) DesaCategoriesC(string:nomcursa, <list>:idCt) 

String varVal=””; 
for (int i=0;i<idCt.length()){ 
idcat = idCt[i]; 
varVal = varVal + “(SeleccionaIdcat(idCt), idC)”; 
} 
INSERT INTO categoriesc (idCat, idCursa) VALUES ‘varVal’ 
 
j) LlistaCursesObertes() 

SELECT idCursa, nomCursa FROM curses Where Tancada=0; 
 
k) LlistaCategoriesC(int:idC) 

SELECT nomCat FROM categories c, categoriesc cc WHERE c.idCat = cc.idCat 

 AND cc.idCursa =" idC " ORDER BY nomCat"            

 

l) ConsultaClass(int:idC, int:idCt) 

select * from inscripcions where idCursa=idC 

select document, nom, cognom1, cognom2, idPoblacio from  corredors where idCorredor= 

idCt; 

aux2=select idInscripcio from inscripcions where idCursa= idC; 

 select temps, numVoltes from registres where idInscripcio= aux2; 

select temps, numVoltes from registres where idInscripcio= aux2; 

 

m) DesarRegistres(string:t, int:idinscr,int:idC,int:numV) 

INSERT INTO registres(temps,idInscripcio,idCursa,numVoltes)  

VALUES('t','idinscr','idC','numV');
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8.CONCLUSIONS 

El desenvolupament del software de gestió per a esdeveniments esportius ha estat un èxit. No 

només per la part de la implementació, sinó per el resultat final, doncs a pesar de tenir poc 

temps, s’ha aconseguit un software funcional i preparat per a ser utilitzat. 

 

El procés de desenvolupament ha trigat més del que es tenia previst, doncs la part 

d’investigació ha suposat molt de temps. A més s’han hagut de prendre les decisions correctes 

per enfocar el projecte de la millor manera possible. Gràcies al previ estudi que s’ha fet, es pot 

dir que la tecnologia escollida és la més indicada per aquest projecte. 

 

La demora per part de la institució de la compra del lector RFID, ha estat un punt en contra per 

als integrants del projecte, doncs s’ha hagut fer a cegues, fent moltes suposicions abans de que 

el producte arribes a les mans dels integrants del projecte: si era un hardware adequat  pel tipus 

de programa que s’estava fent, quins serien els problemes que es trobarien per a la integració 

del hardware  amb el software, etc.  

 

Quant per fi el varen tenir entre mans, es va corroborar la configuració del lector no es podia 

integrar en el programa de gestió doncs utilitza llibreries en C++. Per aquesta raó, s’havia de 

solucionar fent un estudi de com accedir al lector mitjançant codi, importar llibreries pròpies de 

Microsoft sobre els ports USB i Serial. No es va poder accedir de cap de les maneres, suposem 

que era degut a que utilitza un sistema privat de llibreries i que per això oferien les seves 

pròpies. 

 

A pesar de tot això, es va aconseguir modificar dades de la EEPROM (memòria interna del 

lector) per a programar el lector de la manera que funcionés adequadament en conjunció amb el 

programa que s’estava desenvolupant per al projecte. S’aconseguí també generar  un arxiu de 

configuració que, en el cas de que el lector es des configuri , es pugui carregar el sistema de 

lectures amb la configuració correcta. Això ha suposat un procés d’investigació del software de 

configuració de dispositius que proporciona la marca. 

 

Pel que fa als integrants del grup, ha estat una experiència satisfactòria, doncs hem plantejat un 

programa des de el seu inici fins a la culminació de la primera part (doncs se li ha de fer un 

plantejament a l’Ajuntament per saber  si vol seguir amb la segona fase), fent un estudi d’equip 

del problema i trobant una solució, essent els dos que integrem el projecte qui organitzaven 
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totes les propostes, anàlisis, opinions i preses de decisions.  

A més a més, el fet de desenvolupar una projecte de software per a una entitat pública suposa 

un progrés en el nostre currículum. 

 

El fet de treballar de forma autònoma, ens ha proporcionat més motivació per a concloure el 

projecte, doncs érem els que realment oferíem les solucions a la directora del projecte i  fèiem a 

la vegada d’analistes i de programadors, que vist d’aquesta manera, no es res diferent del que 

ens podem trobar treballant en qualsevol empresa. 

 

Gràcies aquest projecte, ens hem familiaritzat en una part important pel que fa la programació, 

la integració de bases de dades amb un llenguatge de programació, que cap dels dos havíem dut 

mai a terme. 

 

D’aquesta manera, podem sortir al món laboral amb una mica més d’amplitud i coneixement 

sobre el disseny i la implementació de software i amb una visió global dels procediments i 

processos que comporta el desenvolupament d’un projecte d’aquest tipus. 

  

El fet de realitzar un projecte complet, portant a terme totes les fases del desenvolupament ha 

estat una de les motivacions principals per a dur a terme el Projecte de gestió i cronometratge 

per a competicions esportives per a l’Ajuntament de Canyelles. 

 

 

148 

 



 

8.1.Possibles millores 

Hem de tenir en compte que el present projecte és la primera fase d’un projecte més ampli que 

té bastant ben definides les futures ampliacions que s’hi duran a terme. Ara bé, per la part que 

es refereix al programari desenvolupat, s’ha pensat en una sèrie de millores. 

 

Les millores sobre el software construït en  la primera fase del projecte serien: 

 

• Integrar en el programa un mòdul de configuració del hardware, per tal d’evitar la 

utilització del programa ISOStart per a aquests fins. 

 

• Optimitzar el sistema de generació de classificacions i de generació dels documents 

corresponents a resultats de les competicions. 

 

Les millores  que estan contemplades per a un futur, és a dir per a la segona fase del projecte 

són: 

 

• El desenvolupament d’una aplicació web per al sistema de publicació d’esdeveniments 

esportius, el sistema d’inscripcions a les curses i el seguiment per part del corredor dels 

resultats. 

 

• Centralitzar la base de dades per tal de tenir un control de corredors i satisfer la 

necessitat de que, des de qualsevol punt, es puguin fer les inscripcions i les altes dels 

corredors. 

 

• La construcció d’un sistema de control d’arribades avançat que permeti una total 

autonomia al sistema. 

 

• Integració del nou sistema de control amb el software creat en la primera fase de 

desenvolupament. 
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Manual d’usuari 

 

Introducció 

Aquí es veurà com funciona cada un dels apartats del software i en què consisteixen. Cal 

mencionar que per poder tenir un funcionament al 100% del programa, es necessitarà el lector 

RFID PRHD102, que ve inclòs amb el programa. 

 

Cal tenir instal·lat prèviament els següents softwares: 

- Drivers del lector RFID 

- ID ISO START 

- XAMPP (i importació de la base de dades) 

- RunR 

 

Amb l’Autoinstal·lador i el cd-rom, ja està tot inclòs per poder fer les instal·lacions més 

còmodament.  

Cal esmentar que la base de dades que utilitza el programa, ja té afegides algunes dades, com 

per exemple un Usuari Administrador  que té accés a totes les funcions del programa, les 

categories de les curses (les quals es poden modificar, esborrar o afegir de noves) i per últim 

totes les poblacions i províncies d’Espanya. 

 

Configuració del lector RFID 

Abans d’entrar en matèria sobre el lector, s’han d’instal·lar els drivers d’aquest aparell. Per fer 

la instal·lació correcte, cal tenir el connector USB sense endollar al port USB i executar el 

instal·lador de drivers inclòs amb el Autoinstal·lador. Un cop finalitzat, només que es connecti 

el lector al USB, i ja estarà preparat per al seu funcionament.   

 

Un cop instal·lat, el següent pas a seguir és la instal·lació del programa ISO Start, inclòs també 

al autoinstal·lador. Aquest programa ens ha servirà per a tenir sempre a punt la configuració del 

lector RFID. Un cop instal·lat, es recomana fer un test de configuració del lector  RFID. 

 

Cal obrir el programa ISO Start i carregar l’arxiu configuració.xml que ve junt amb els 

elements d’instal·lació (configuració.xml). 
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Per fer això és tan senzill com connectar el lector RFID al port usb, obrir el programa i sortirà 

la següent pantalla. Cal prémer el botó que posa Detect i seguidament un cop detectat, prémer 

el botó Run without change: 

 

 
 

Un cop dins el programa, cal carregar l’arxiu esmentat abans,  per fer-ho cal prémer el botó 

Open, buscar en el CD-Rom l’arxiu configuració.xml i prémer el botó acceptar. Un cop fet, s’ha 

d’anar a configuration i prémer el botó Apply. I ja estarà configurat. 
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Instal·lació del servidor XAMPP 

Per tal de que carregar la base de dades, cal abans instal·lar el programa XAMPP, inclòs en 

l’auto instal·lador. Cal seguir les instruccions que surten per pantalla, deixant per defecte totes 

les pantalles del executable: 

 
I la ubicació del programa, deixar per defecte la que ens proporciona: 

 

 
 

Un cop instal·lat, cal afegir la base de dades que funciona amb RunR.  
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Instal·lació Base de dades 

Per tal de que funcioni correctament RunR, cal que sigui instal·lada la base de dades. Per 

instal·lar-la cal seguir els següents passos: 

 

1. Arrancar el servidor 

 

Per fer la instal·lació, s’ha d’executar el servidor MySQL i Apache instal·lats anteriorment amb 

el programa Xampp, per fer-ho cal fer doble clic sobre la icona del programa i sortirà una 

pantalla com aquesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha de prémer Start al Mòdul Mysql, Apache i el servidor començarà a funcionar. Per saber si 

teniu accés a  Mysql (y a totes les bases de dades) cal accedir al Admin (que quedarà habilitat 

un cop iniciats els servidors) i s’executarà el programa PhpMyadmin, per gestionar la base de 

dades.  
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2. Crear Base de dades cursa.  

 

Per fer-ho, a la pantalla principal del phpMyadmin cal prémer a la pestanya “base de datos” : 

 

 

 

 

 

 

 

i crear una base de dades amb el nom cursa: 

 

 
Un cop creada, a la part esquerra,  s’ha de clicar sobre la base de dades creada (cursa) per 
accedir al seu contingut (buit de moment). 
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 3. Afegir Taules 

Dins del CD-Rom, ve inclòs la base de dades en Format SQL, amb el nom cursa (cursa.sql). 
S’ha  de fer una importació d’aquest fitxer a la taula creada, per fer-ho s’accedeix a la pestanya 
Importar i es selecciona “seleccionar archivo”: 

 

 

 

 

 

 

 

I seleccionar el arxiu cursa.sql: 

 

 
Un cop seleccionat, es prem continuar: 

 

 
I ja estarà tot preparat per al seu funcionament. 
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Instal·lació del programa RunR 

Un cop tenim la base de dades funcionant amb els servidors executats, cal instal·lar el software 

de gestió de curses RunR. Cal seguir les instruccions de l’autoinstal·lador i es recomana crear 

un accés directe al Escriptori. 

 

Un cop instal·lat, ja es pot executar per al seu funcionament. 

 

RunR 

Pantalla inicial 

Quant executes el programa RunR, la pantalla principal és molt intuïtiva i senzilla d’entendre.  

Només iniciar estaran des habilitades totes les funcions del programa i al centre s’executarà un 

control d’accés per introduir un usuari i contrasenya. 
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Tenim tres tipus de permisos d’usuaris: 

 

-Administrador: és l’usuari que per defecte està creat a la base de dades, el qual pot crear nous 

usuaris i accedir a totes les funcionalitats del programa. El Usuari és Admin i el password és 

Admin159753, podent-se canviar quan sigui necessari a través de la base de dades. 

 

-Gestor: el gestor és el que podrà fer la majoria de les accions, com les de crear corredors, 

competicions i executar una cursa. Les úniques funcionalitats des habilitades per al gestor són 

la creació d’usuaris i la d’esborrar entrades a la base de dades. 

 

-Usuari: RunR està pensat per a ser utilitzat en un futur, a  una base de dades centralitzada. Els 

usuaris (corredors que es volen inscriure o veure les classificacions) tindran accés únicament a 

la de donar-se d’alta com a corredor i la de poder veure les classificacions de totes les 

competicions en  que han participat. Al ser una base de dades centralitzada, en tots els 

ordenadors que estigui instal·lat el software, podran crear i visualitzar la informació necessària. 

Tot i que al dia d’avui, la base de dades del software és local. 

 

Un cop accedit com a Administrador,  es pot veure com té accés a totes les funcions del 

programa. A continuació, es mostrarà que fan cadascun dels menús del RunR. 

 

Categories 

Funcionalitat: les categories ens permet crear, modificar i esborrar les categories creades per a 

les competicions. Per tal de poder fer una competició, cal tenir especificada una categoria, 

doncs cada corredor ha d’estar relacionat amb la seva categoria corresponent. No es pot crear 

una competició si no se’l relaciona amb una categoria creada anteriorment. 
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Funció Crear 

Aquest apartat ens permet crear una categoria nova. Per fer-ho cal emplenar les dades 

correctament en funció de les necessitats que es tinguin a la hora de crear una competició. S’ha 

d’establir obligatòriament un nom de la categoria, una descripció que defineixi de què es tracta 

aquesta categoria, els rangs d’edat  i el sexe dels participants. 

Aquesta és la imatge de la funció crear: 

 

 
 

En els comboBox (els desplegables) estan establides les dades necessàries. En el Sexe hi ha dos 

variables: H i D on H correspon a Home i la D de Dona. 

 

En l’edat mínima i màxima estan els marges establerts a la hora de crear una categoria. 

Un cop emplenades totes les dades, es procedirà a crear el registre prement el botó Desa 

 

Control d’errors del programa:   

- No es podrà fer un registre a la Base de dades si no estan emplenades tots els camps. 

- No es pot introduir caràcters alfanumèrics al nom de la Categoria 

- No es pot establir una edat mínima més gran que una edat màxima. 

- No es pot introduir una categoria que ja existeixi.  

 
 

162 

 



 

Funció Modificar 

Aquest apartat ens permet modificar totes aquelles categories que s’han creat i que per alguna 

raó, s’ha de fer alguna modificació. El seu funcionament consta de dos parts, la cerca i la pròpia 

modificació.  

 

Per tal de fer una cerca, no cal saber el nom de la categoria, només cal introduir com comença 

el nom de la categoria. Per exemple, sabent que tenim dos categories creades (juvenil Masculí i 

Juvenil Femení) al cercador, només que posem “juv” ens ha sortiran aquelles dades 

corresponents que comencin per  Juv: 

 

 
 

El botó Cerca és el que ens permetrà realitzar la consulta. 

Un cop hem trobat l’entrada que volem modificar, cal prémer amb el ratolí sobre la categoria en 

qüestió i automàticament s’emplenaran les dades a la pestanya Modificar, tal i com es pot veure 

en la següent imatge: 
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Si es vol editar, només cal prémer el botó Editar i s’habilitaran tots els camps, d’aquesta 

manera es pot canviar tot allò que sigui necessari. Un cop finalitzada la modificació, es prem 

Guardar  i les dades es guardaran a la base de dades. 

 

Si en qualsevol moment es vol cancel·lar l’Operació, hi ha un botó Cancel·la  que s’encarrega 

de netejar els camps i cancel·lar la modificació que s’està fent en aquell moment. 

 

Control d’errors del programa: 

- El Nom de la categoria, no podrà contenir caràcters alfanumèrics.  

- S’han d’emplenar totes les dades. 

- L’edat Mínima ha de ser major que la màxima 
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Control d’errors per part de l’Usuari: 

- L’usuari podrà modificar totes les dades havent inclòs inscripcions fetes de corredors 

per una competició determinada, però cal tenir precaució, doncs les inscripcions(tal i 

com veurem més endavant) es creen automàticament depenen de l’edat del corredor. 

Per tant, si es fa alguna modificació de les categories en les edats mínimes i màximes, 

s’hauria de fer abans de crear qualsevol inscripció, per tal de que en un futur no hagin 

corredors que no estiguin a la categoria corresponent. 

 

Funció Esborrar 

Aquesta funció només té accés el usuari de caràcter Administrador (com veurem en l’apartat 

d’Usuaris).  

 

Es tracta d’esborrar categories que s’han creat de forma errònia. 

 

El seu funcionament és simple, cal buscar amb el cercador la categoria que volem eliminar (o 

deixant en blanc el cercador i prémer el botó Cerca, que sortiran totes les categories creades) i 

clicar sobre la que volem eliminar, introduir el codi de confirmació i finalment prémer el botó 

eliminar 

 

 
 

Control d’errors del programa: 

- No permetre al usuari canviar de categoria a eliminar un cop s’ha seleccionat la 

categoria que no es vol a la base de dades. 
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- Els números és una precaució per no eliminar de forma accidental una categoria, si no 

es posa el número, no es podrà eliminar la categoria. 

 

Control d’errors de l’Usuari: 

- Es recomana no eliminar una categoria la qual ja s’han fet inscripcions. Les categories, 

a priori estan fetes per mantenir-les actives durant el procés de vida del programa, 

perquè al eliminar una categoria, es poden perdre moltes dades de curses, 

classificacions etc. Per això només l’Administrador té accés aquesta funció. 

 

Inscripcions 

Funcionalitat: Aquest apartat té dues funcions, la de crear un corredor i la de crear de forma 

automàtica una inscripció a la competició seleccionada i a la categoria corresponent, segons 

l’edat de la persona. 

 

Per tal de que els requisits es compleixin abans de fer una inscripció, s’ha de crear una nova 

cursa (que més endavant explicarem) i assignar-li les categories corresponents. Un cop creada 

es podran fer les inscripcions.  

 

Depenent de quin usuari accedeixi al programa, estaran habilitades algunes funcions. 

 

Funció Crear inscripció 

Un cop tinguem creada una cursa i relacionada amb ella, totes les categories que siguin 

necessàries, es crearan les inscripcions. 

 

Quan un participant accedeix a donar-se d’alta (a partir d’ara serà un corredor) haurà 

d’emplenar tots els camps obligatoris del formulari i se li assignarà un Tag (dispositiu de RFID 

) que serà el que portarà a sobre quant es faci la cursa i la que marcarà els temps del corredor 

Un cop emplenades totes les dades es guardaran a la base de dades: 
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En cas de que no hagi una categoria per al corredor, la inscripció no estarà feta en la seva 

totalitat, només s’haurà agregat a la base de dades el corredor. Es mostrarà un avis per pantalla 

per avisar al usuari de que falta una categoria per a la cursa: 
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Per tal de que el corredor es pugui inscriure en cas de que no hagi la categoria corresponent, 

s’haurà d’afegir manualment a l’apartat Modificar Cursa que s’explicarà  com funciona més 

endavant. 

 

Un cop s’hagi afegit la categoria a la cursa, només cal emplenar el Document d’identitat del 

corredor al formulari i automàticament s’ompliran totes les seves dades creades anteriorment, 

d’aquesta manera se li assigna de nou el mateix Tag i ja es pot guardar la inscripció a la base de 

dades. 

 

Control d’errors del programa: 

- Tots els camps són obligatoris, es mostraran avisos d’errors en cas de que no s’hagi 

omplert totes les dades. 

- El document d’identitat té la funció de confirmar que les lletres introduïdes són 

correctes, per tal d’evitar qualsevol frau o invenció del document. Es poden introduir 

documents d’identitat tipus NIE i NIF. 

- Si el corredor ja està a la base de dades i s’ha de modificar alguna de les seves dades, 

es pot realitzar, però a la base de dades es mantindrà un historial del corredor antic. Es 

volen mantenir un registre dels canvis de tots els corredors. 

- Es controla també que un corredor no pugui estar inscrit dues vegades a la mateixa 

cursa. 

- Tots els corredors un cop inscrits, se li assignen les categories de forma automàtica, 

d’aquesta manera no s’han de preocupar a quina categoria s’han d’inscriure. 

- L’edat del corredor es va actualitzant a mida de que passa el transcurs dels anys i en el 

cas de que s’inscrigui una cursa nova al cap del temps, se li assigna la categoria que li 

correspon amb l’edat actual. 

- Es controla que almenys el corredor tingui l’edat mínima per poder fer una cursa. 
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Control d’errors de l’usuari: 

- L’usuari no haurà de preocupar-se de res, doncs tots els possibles controls d’errors, 

s’encarrega el programa de gestió de  captura de Tags de que tot funcioni correctament. 

 

Funció crear inscripció (apartat b) 

Quan accedeixes al programa RunR com a usuari (comptes de Gestor o administrador) es tindrà 

accés a crear inscripció, però l’usuari només podrà posar les dades del corredor. Més endavant, 

haurà de fer la inscripció per assignar-li un Tag. 

 

 
 

D’aquesta manera es poden donar d’alta a corredors sense la necessitat d’un Administrador o 

Gestor. Després serà un d’aquests dos, el que farà la inscripció corresponent. 
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Control d’errors del programa: 

- Tots els camps són obligatoris, es mostraran avisos d’errors en cas de que no s’hagi 

omplert totes les dades. 

- El document d’identitat té la funció de confirmar que les lletres introduïdes són 

correctes, per tal d’evitar qualsevol frau o invenció del document. Es poden introduir 

documents d’identitat tipus NIE i NIF. 

- Si el corredor ja està a la base de dades i s’ha de modificar alguna de les seves dades, 

es pot realitzar, però a la base de dades es mantindrà un historial del corredor antic. Es 

volen mantenir un registre dels canvis de tots els corredors. 

- Es controla també que un corredor no pugui estar inscrit dues vegades a la mateixa 

cursa. 

- Tots els corredors un cop inscrits, se li assignen les categories de forma automàtica, 

d’aquesta manera no s’han de preocupar a quina categoria s’han d’inscriure. 

- L’edat del corredor es va actualitzant a mida de que passa el transcurs dels anys i en el 

cas de que s’inscrigui una cursa nova al cap del temps, d’aquesta manera se li assigna la 

categoria que li correspon amb l’edat actual. 

- Es controla que almenys el corredor tingui l’edat mínima per poder fer una cursa. 

- El corredor es podrà donar d’alta amb el mateix document d’identitat i modificar les 

seves pròpies dades les vegades que vulgui, però cada cop que es guardi el registre, es 

des habilitarà el anterior que estava guardat, i si estava inscrit a una cursa, esborrarà 

aquesta inscripció i un Administrador o Gestor li haurà d’atorgar l’accés de nou a la 

inscripció. 

 

Funció Modificar inscripció 

Un cop creada una inscripció per a un corredor i una cursa determinada, es pot modificar les 

dades del corredor i es modifiquen de forma automàtica a la base de dades. El formulari és 

exactament el mateix que el de Crear inscripció: 
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Totes les funcions són exactament les mateixes. 

 

Funció Consultar Inscripció 

Serveix per a fer consultes de les inscripcions realitzades a les curses. El usuari podrà fer la 

consulta del seu dorsal i a la categoria que s’ha inscrit (i les seves dades personals). La seva 

funció per part del Gestor i Administrador és la de  assignar-li el dorsal corresponent (doncs el 

dorsal s’assigna de forma automatitzada).  

Al introduir el seu NIE o NIF es mostraran en un desplegable, totes aquelles curses les quals 

està inscrit per tal de veure que estigui tot en ordre: 
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Control d’errors del programa: 

- Es poden consultar curses que estiguin obertes per a les inscripcions o tancades, per 

saber a quina categoria es va inscriure el participant. 

 

Funció Importar Inscripcions  

Aquest formulari ens a serveix per a poder importar a corredors des de arxius separats en coma 

(CSV). Es va crear pensant en futurs formularis online els quals puguin guardar les inscripcions 

en llistats. Aquests llistats es podran carregar des de l’aplicació i automàticament es registraran 

a la base de dades. D’aquesta manera un participant, des de una pàgina web pot fer una 

inscripció, es guarda al arxiu esmentat i finalment un gestor o administrador el carrega al 

formulari i posteriorment es desa a la base de dades. 

 

El seu funcionament és senzill, es busca el arxiu separat per comes, es carrega al formulari, es 

prem el botó Desa i es guarda a la base de dades els corredors (les inscripcions les hauran de fer 

manualment quan vagin a buscar els Tags): 
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En cas de que el CSV tingui algun error, es mostraran per pantalla totes les línies que no s’han 

guardat a la base de dades, les quals es podran corregir si fes falta (poblacions inexistents, dates 

de naixement incorrectes,...) i desar-les a la base de dades. 

 

Control d’errors del programa: 

- Només es poden introduir arxius amb extensió CSV. 

- Controla errors de tipus longitud NIF i NIE, dates incorrectes de naixement (mesos que 

no existeixin o anys les quals no es puguin inscriure) i Poblacions que no existeixen o 

estan mal escrites a la base de dades. 

 

Control d’errors de l’usuari: 

- Si no hi ha control sobre el CSV, es poden crear varis corredors amb el mateix 

document d’identitat, tot i que el programa només posarà com actiu l’últim dels NIE o 

NIF repetits. 

- Els NIF o NIE no es poden controlar si estan ben escrits, només que la seva longitud 

sigui de 9 caràcters. 

- Les dades de naixement, les han d’escriure correctament. 
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Poblacions 

Funcionalitat: Serveix principalment per afegir, modificar i esborrar poblacions. A la base de 

dades estan incloses totes les poblacions i províncies d’Espanya, tot i que és possible que hi 

hagin corredors que vinguin fora del país i es vulguin inscriure a les curses. Com no existirà 

població i província per aquestes persones de fora, s’ha creat una “província” Estranger  la qual 

es poden anar afegint poblacions d’arreu del món. 

 

 
 

Funció Crear Població 

No serveix per crear poblacions noves, doncs ja estan totes dins la base de dades. Serveix per 

incloure els estrangers que vinguin a competir i no se’ls pugui assignar una població Espanyola: 

 

 
 

S’afegiran automàticament a la “província” Estranger de la base de dades. 
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Control d’errors del programa: 

- El codi Postal  està  limitat a 5 caràcters numèrics. 

- La població no es pot escriure caràcters alfanumèrics 

 

Funció Modificar Població 

Ens ha serveix per poder fer les modificacions pertinents a les poblacions, que a pesar de que 

no haurien de tenir cap problema, sempre pot haver alguna traducció o alguns caràcters que no 

siguin correctes. A mida que es vagi executant el programa, si cal, s’aniran corregint aquest 

possibles errors. 

 

Per buscar una població que es vulgui modificar, només cal posar la província la qual estigui. 

No cal posar el nom sencer de la província, es pot filtrar però les primeres lletres de la 

província. Un cop exposat el nom, es prem Cerca i sortiran totes aquelles províncies que 

coincideixin amb la cerca. S’elegeix la província i es mostraran per ordre alfabètic totes les 

poblacions que hi ha. 

 

Un cop s’ha elegit la població, es clicarà sobre aquesta i es posarà a la dreta del formulari per 

poder editar. Es recomanar editar exclusivament les poblacions dels estrangers. 

 

 
 

Funció Esborrar Població 

Aquest formulari ens ha serveix per si volem eliminar algun registre de la taula Poblacions de la 

base de dades que s’hagi creat erròniament, únicament es mostraran  les poblacions que tinguin 

com a província Estrangers. El seu funcionament és molt similar al de Categories que hem 

esmentat anteriorment. Cal seleccionar la població que es vol eliminar, introduir el codi 

correctament i prémer el botó Eliminar.  
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Només els Administradors poden accedir aquí, doncs es poden veure afectades dades de la base 

de dades relacionades amb aquestes poblacions que s’han eliminat, produint un mal 

funcionament del programa.  

 

 
 

Control d’errors del programa: 

- Controla en tot moment que les dades introduïdes siguin correctes per poder eliminar la 

població. 

- Només es pot accedir a les poblacions creades per nosaltres. 

 

Usuaris 

Funcionalitat: Serveix per crear nous usuaris a la base de dades i estipular-li permisos 

corresponents per poder accedir a algunes o a totes les funcions del programa. 
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Funció Registra nou usuari 

Per tal d’afegir un nou usuari a la base de dades, cal emplenar aquest formulari, introduint un 

nom i una contrasenya. A més cal estipular quins permisos es volen assignar aquest Usuari. 

Un cop creat, es podrà accedir al programa amb aquest nou Usuari. 

 

 
 

Com hem comentat anteriorment hi ha 3 tipus de usuaris: Administrador, Gestor i Usuari. 

Quan s’inicia el programa RunR, et demana Usuari i contrasenya (creats amb aquest formulari). 

Un cop ingressat correctament, depenent de si ets Administrador, Gestor o usuari, es veuran 

activades algunes de les funcions: 

 

Administrador: tens accés a totes les funcions del programa sense cap restricció: 

 

 
 

Gestor: El Gestor té habilitades pràcticament les mateixes funcions que un Administrador, 

exceptuant la de creació d’usuaris, esborrar (Poblacions i Categories) i la de Modificar dades 

d’una cursa. 
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Usuari: l’usuari és per si es volen donar accessos a corredors, perquè es puguin inscriure a les 

curses. Com hem vist abans, Un corredor pot accedir al programa per donar-se d’alta com a 

corredor (sense la inscripció) i les classificacions de les curses tancades. 

 

 
 

Control d’errors del programa: 

- El nom d’usuari no admet caràcters alfanumèrics i no es permet noms d’usuaris que ja 

estiguin a la base de dades. 

- La contrasenya ha de tenir un mínim de 7 caràcters i quan es repeteix la contrasenya ha 

de coincidir amb l’anterior introduïda. 

- Les contrasenyes a la base de dades estan encriptades en SHA1 

 

 

Competicions 

Funcionalitat: És la part principal del programa, on es creen competicions i s’inicien un cop 

registrat els corredors i inscripcions. També ens ha serveix per veure tots els temps dels 

corredors per a una cursa concreta (classificacions). 

A més es poden modificar des de aquest apartat les competicions (només l’Administrador) 
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Funció nova cursa 

Ens a serveix per a crear una nova competició. Consta de dues pantalles, la primera ens permet 

introduir les dades principals de la cursa i la segona pantalla per a introduir les categories que 

es vulguin a la competició. 

 

Ens demanarà les dades bàsiques, com el nom, on es fa, el recorregut, número de voltes. 

A més es pot introduir una imatge del recorregut de la cursa i les observacions 

 

 
 

Per accedir a la següent pantalla, cal prémer el botó “següent” , si hi ha alguna dada errònia es 

mostrarà un avis per pantalla. 

 

Control d’errors del programa (primera part) 

- Els camps que estiguin marcats amb un “*” s’han d’omplir per poder passar a la 

següent pantalla 
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Control d’errors per part de l’usuari 

- Es recomana introduir noms de competicions per any, com per exemple ”Cursa 

Vilanova i la Geltrú-2013” 

 

Doncs es poden repetir el nom de les curses (ja que casi sempre tenen el mateix nom cada any), 

per això cal posar l’any per evitar problemes en buscar quina és en concret. 

 

La següent pantalla que sorgeix al prémer “següent”, és l’apartat d’introduir les categories que 

es volen enllaçar amb la competició: 

 

 

 
 

 

Aquí es seleccionarà cada una de les categories que es vulguin introduir. Per fer-ho cal clicar 

sobre la categoria (tal i com es veu en la imatge anterior) i prémer el botó  . 

En el cas de que l’usuari que ho estigui fent s’hagi equivocat, es pot rectificar fent la funció 

inversa, clicant al llistat de la dreta la categoria que es vol treure i prement el botó  
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En el cas de que la categoria que es vulgui afegir a la competició no estigui, es pot crear una 

nova prement el botó “Crear categories” , s’obrirà el formulari de categories i es podrà crear. 

Per tal de que desprès es vegi al llistat, cal prémer Refresca  i es veurà a la llista. 

 

En aquesta pantalla, també es pot accedir a la pantalla anterior. 

 

Un cop estigui tot correcte, es desa a la base de dades. 

 

Control d’errors del programa (Segona part) 

- No es podrà desar si no s’ha afegit almenys una categoria al llistat de la dreta 

- No es pot posar més d’un cop la mateixa categoria al llistat de la dreta. 

 

Funció modificar dades cursa 

Aquest apartat és molt similar al de crear una cursa, però amb la diferencia de que es 

seleccionarà una cursa ja creada per tal de poder modificar les dades que siguin necessàries. 

Només podrà accedir l’Administrador, doncs no es recomanable modificar les categories (afegir 

o treure) si hi han inscripcions ja fetes. 

 

Per tal de poder fer una modificació, primer de tot es seleccionarà la cursa. Un cop 

seleccionada sortirà una pantalla igual que la de “Nova Cursa” , per tant les dades que són 

obligatòries, necessàriament han d’estar completades. Quan es prem el botó “següent” es veurà 

tota la informació de les categories, tal i com hem explicat anteriorment amb Nova cursa. 

 

Control d’errors del programa 

- Controla que no hagi al llistat de la dreta categories buides i que no es posin categories 

que ja han estat introduïdes a la hora de crear la cursa. 

- No es permet avançar si no s’omplen totes les dades obligatòries. 

 

Control d’errors de l’usuari 

- L’usuari (administrador en aquest cas) haurà de controlar de que les categories que 

s’esborrin no tinguin inscripcions ja fetes per a la cursa. Si fos així, no es procedirà a 

eliminar la inscripció, però si que donarà un error de connexió de la base de dades 

perquè no troba el registre. 
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Funció Iniciar cursa 

Aquesta aplicació és la part principal del programa. És el que  permetrà dur a terme la cursa 

creada amb els corredors que s’han inscrit. Aquí és d’on traurem posteriorment les taules de 

classificacions i es podran controlar els temps totals o parcials (depenent de si hi ha més d’una 

volta) 

 

El funcionament és el següent: Un cop tots els corredors tinguin el Tag que se li ha assignat a la 

cursa es procedirà a donar la senyal de sortida, moment en que s’executarà amb el botó Inicia  

el cronòmetre. Un cop iniciada la cursa, s’espera que arribin els corredors a la línia de meta.  

 
Un cop el corredor està arriban, cal que s’aproximi amb el Tag assignat al lector RFID. En 

aquest moment el seu Tag quedarà registrat al programa amb el temps corresponent, tal i com 

es mostra a la imatge: 
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En el cas de que siguin competicions de més d’una volta, caldrà fer el mateix en cada volta. 

Un cop finalitzada la cursa, cal prémer el botó Finalitza i seguidament el botó desa. 

 

El botó desa té dues funcions, la primera es guardar una copia amb un document RTF (Rich 

text Format) per si en algun moment es perden les dades o sorgeix algun error no contemplat. 

La segona funció es guardar a la base de dades tots els registres trobats. En el cas de que hagi 

algun Tag que no s’hagi reconegut, no es guardarà a la base de dades i si el corredor no es troba 

a les classificacions, sempre es pot consultar al document guardat per corroborar si estava a la 

cursa o no. 

 

En cas de que en el moment de Desar estigui per qualsevol causa, la base de dades 

desconnectada, es pot recuperar la informació copiant i enganxant el document creat 

anteriorment pel mateix programa (iniciant la base de dades) 

 

Un cop s’ha desat, la cursa queda automàticament com a tancada, d’aquesta manera ja es podrà 

consultar les classificacions i no es podran fer en un futur més inscripcions a una cursa tancada 

(ni modificarla) 

 

Control d’errors del sistema 

- Aquest aplicació, com hem mencionat anteriorment, té un control de Tags existents 

dins la competició. En cas de que no hi sigui, no guarda el registre. 

- El lector RFID és molt sensible, per tant, és normal que al passar un Tag pel lector el 

llegeixi més d’una vegada. No hi ha cap problema, doncs el programa està pensat per 

filtrar aquells temps que són innecessaris, és a dir, cada corredor només obtindrà un 

temps únic per cada volta (això només quedarà plasmat a la base de dades). Passa 

exactament el mateix si es fan més d’una volta. Si es repeteixen Tags tant a la primera 

com a la segona com a la N volta, farà el mateix filtre, d’aquesta manera sempre haurà 

guardat un sol registre per volta. 

 

Control d’errors de l’Usuari 

- L’únic que s’ha de preocupar l’usuari és de prémer el botó Inicia i Finalitza en el 

moment que toqui. Quan es prem el botó, el cursor es queda visible al Textbox , en cas 

de que l’usuari fes alguna cosa que no toques en aquell moment, es pot clicar amb el 

ratolí i seguirà funcionant correctament. 

- Si es fa un Reset sense prémer Desa, es perdrà tota la informació. 
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- Si un corredor s’ha deixat de passar el tag en una de les voltes, el programa li assignarà 

que no ha completat la cursa (deixant la ultima o ultimes voltes sense registres) per 

exemple: si són 4 voltes i només ha passat el tag a la primera i a la tercera, doncs el 

programa entendrà que ha fet la primera i segona volta, doncs és impossible saber quina 

ha fet realment. 

 

Funció Classificacions de curses 

Serveix per a poder veure les classificacions i resultats finals d’una cursa ja tancada. 

Te varis apartats a consultar: 

 

Per classificació general: serveix per veure el resultat final d’una competició (sigui d’una volta 

o varies). En el cas de varies voltes, només es mostraria la última, doncs aquesta seria la del 

resultat final de la competició. Si un corredor no ha fet la última volta. Es mostrarà per pantalla 

el seu nom però sense cap resultat. 

 

Per categories:  en aquest cas es mostrarà per pantalla dos desplegables, el de categoria, on es 

podrà seleccionar quina categoria es vol consultar, i el de número de voltes. 

 

Per classificació local: en aquest cas es mostrarà les classificacions generals però només dels 

corredors locals. 

 
En qualsevol de les opcions, només cal prémer el botó consultar i es mostrarà per pantalla els 

resultats. 

 

Si es vol crear un document per imprimir, només cal prémer crear pdf  i si es vol mostrar un 

arxiu separat per comes (CSV) hi ha un botó especial per fer-ho. 
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En el cas de fer-ho per categories, es mostraran també les classificacions per voltes. En la 

següent imatge es veu com quedaria el pdf: 

 

 
Control d’errors del programa 

- El programa, només mostra curses ja tancades i quan es mostren les classificacions és 

l’únic moment en que es poden crear els arxius. 

- En el cas de mostrar els resultats per categories, no es mostraran en cas de que no es 

seleccionin correctament totes les opcions. 
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