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1	  -‐	  Introducció	  

Objectius	  del	  projecte	  
	  
Aquest	  projecte	  pretén	  desenvolupar	  una	  aplicació	  (GeoSport)	  per	  a	  plataformes	  mòbils,	  
que	  compleixi	  els	  requisits	  del	  client	  i	  usar	  el	  cas	  d’ús	  per	  a	  contrastar	  la	  metodologia	  de	  
desenvolupament	  ,	  l’arquitectura	  de	  software	  i	  els	  patrons	  d’usabilitat	  específics	  de	  dues	  
grans	  plataformes	  mòbils.	  
	  
Un	  cop	  recollida	  la	  informació	  obtinguda,	  l’obectiu	  final	  d’aquest	  projecte	  és	  usar-‐la	  per	  
a	  descriure	  les	  tendències	  tècniques	  i	  comercials	  de	  les	  principals	  plataformes	  mòbils	  
actuals.	  
	  

Introducció	  als	  entorns	  mòbils	  

	  
Avui	  dia,	  la	  expansió	  progressiva	  del	  mercat	  electrònic,	  afavorida,	  pels	  constants	  avenços	  
tant	  de	  caire	  social	  com	  tecnològic,	  ha	  propiciat	  que	  la	  tecnologia	  mòbil	  formi	  part	  de	  la	  
vida	  dels	  usuaris	  com	  mai	  abans	  s’havia	  pogut	  arribar	  a	  imaginar,	  portem	  al	  palmell	  de	  la	  
mà	  o	  a	  la	  butxaca	  una	  màquina	  capaç	  de	  gestionar,	  emmagatzemar	  i	  reproduir	  dades	  de	  
tota	  mena,	  	  un	  fet	  impensable	  fa	  escassos	  20	  anys.	  
	  
Així	  doncs,	  la	  tecnologia	  mòbil	  esdevé	  noticia	  dia	  rere	  dia	  amb	  nous	  llançaments,	  
compatibilitats,	  controvèrsies	  i	  polèmiques	  que	  conformen	  un	  mercat	  fortament	  
establert	  i	  amb	  aspecte	  de	  durar	  molts	  anys,	  però	  canviant	  i	  amb	  molts	  reptes	  encara	  per	  
aconseguir.	  
	  
Existeixen	  una	  gran	  quantitat	  de	  sistemes	  operatius	  orientats	  a	  dispositius	  mòbils,	  
cadascun	  pensat	  i	  desenvolupat	  amb	  la	  seva	  pròpia	  idea	  de	  negoci,	  n’hi	  ha	  de	  lliures,	  de	  
privatives,	  gratuïtes	  i	  de	  pagament,	  n’hi	  ha	  amb	  suport	  de	  venda	  propi	  i	  sense...	  	  
	  
Però	  aquestes	  tecnologies	  ja	  no	  representen	  una	  novetat	  en	  si	  mateixes,	  ho	  són	  sinó	  els	  
moviments	  (voluntaris	  o	  involuntaris)	  que	  cadascuna	  de	  les	  marques,	  fabricants	  i	  
evidentment	  usuaris	  fan,	  dia	  a	  dia.	  
	  
Aquests	  moviments	  canvien	  l’ecosistema	  mòbil	  constantment,	  produint	  canvis	  de	  
tendència	  i	  metodologia	  de	  les	  plataformes	  que	  el	  conformen,	  així	  com	  dels	  usuaris	  que	  
hi	  accedeixen.	  
Per	  aquest	  fet,	  adés	  de	  tenir	  en	  compte	  quines	  plataformes	  abordar	  a	  l’hora	  de	  
desenvolupar	  una	  aplicació,	  s’han	  de	  tenir	  en	  compte	  aquests	  canvis	  per	  a	  que	  el	  model	  
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no	  quedi	  limitat,	  adaptant	  el	  nostre	  producte	  sempre	  als	  desitjos	  del	  consumidor	  final,	  
usant	  les	  eines	  de	  les	  que	  es	  disposen.	  
	  
Aquest	  treball	  usarà	  la	  informació	  recollida	  durant	  el	  desenvolupament	  d’una	  aplicació	  
comercial	  per	  a	  contrastar	  certs	  punts	  clau	  de	  diverses	  plataformes	  mòbils,	  a	  nivell	  tant	  
d’implementació	  com	  de	  tendències	  d’usuari	  i	  d’usabilitat,	  per	  a	  establir	  una	  sèrie	  
patrons	  necessaris	  a	  l’hora	  d’orientar	  una	  aplicació	  cap	  a	  l’usuari	  d’una	  plataforma	  en	  
particular.	  
	  

Organització	  de	  la	  memòria	  
	  
Al	  llarg	  de	  tota	  la	  memòria,	  s’usarà	  com	  a	  referència	  el	  desenvolupament	  de	  l’aplicació	  
GeoSport	  en	  Android	  i	  iOS	  per	  a	  centrar	  l’atenció	  en	  dos	  grans	  representants	  de	  les	  
tecnologies	  mòbils.	  
	  
La	  memòria	  es	  dividirà	  principalment	  en	  tres	  parts:	  
	  
-‐ La	  primera	  part,	  inclou	  la	  descripció	  del	  projecte	  GeoSport,	  amb	  els	  seus	  requisits	  

funcionals	  i	  la	  descripció	  formal	  del	  model	  demanat.	  
Aquesta	  secció	  també	  conté	  les	  decisions	  estructurals	  prèvies	  al	  projecte,	  així	  com	  
la	  introducció	  a	  les	  plataformes	  sobre	  les	  que	  finalment	  es	  desenvolupà	  GeoSport.	  
	  

-‐ La	  segona	  part,	  consisteix	  en	  extreure	  i	  contraposar	  a	  nivell	  tècnic	  la	  manera	  de	  
desenvolupar	  una	  mateixa	  funció	  per	  a	  cadascuna	  de	  les	  plataformes,	  identificant	  
els	  patrons	  més	  usats,	  així	  com	  el	  motiu	  pel	  qual	  s’usen	  en	  cada	  cas,	  i	  relacionant-‐
los	  amb	  les	  tendències	  de	  cada	  marca	  des	  del	  punt	  de	  vista	  del	  desenvolupador.	  

	  
-‐ La	  tercera	  part,	  es	  centrarà	  especialment	  en	  els	  criteris	  d’estètica	  i	  usabilitat,	  tant	  

generals	  com	  propis	  de	  cada	  marca,	  i	  en	  els	  raonaments	  que	  van	  portar	  a	  la	  
diferenciació	  de	  les	  versions	  originalment	  iguals,	  per	  a	  fer-‐les	  evolucionar	  cap	  a	  una	  
experiència	  més	  pensada	  des	  del	  punt	  de	  vista	  de	  l’usuari	  de	  cada	  plataforma,	  
basant-‐nos	  en	  el	  comportament	  esperat	  de	  cadascun	  dels	  contextos	  de	  l’aplicació,	  
per	  a	  cada	  plataforma.	  

	  
Finalment,	  s’exposaran	  una	  sèrie	  de	  conclusions,	  extretes	  de	  la	  informació	  obtinguda	  
durant	  el	  projecte,	  sobre	  l’estat	  de	  les	  dues	  plataformes	  a	  l’actualitat	  i	  com	  aquestes	  
aposten	  per	  una	  sèrie	  d’estratègies	  diferenciades,	  per	  a	  posicionar-‐se	  en	  el	  mercat	  per	  a	  
tenir	  una	  imatge	  i	  identitat	  pròpies.	  
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2-‐	  Requisits	  Funcionals	  i	  decisions	  de	  disseny	  

GeoSport	  

	  
L’aplicació	  GeoSport	  serà	  el	  subjecte	  d’estudi	  per	  aquest	  projecte.	  
Es	  tracta	  d’un	  projecte	  real	  encarregat	  per	  l’empresa	  ComBlue	  a	  AraTecnologia,	  on	  s’ha	  
desenvolupat	  seguint	  les	  pautes	  de	  disseny	  designades	  per	  la	  pròpia	  ComBlue.	  

	  

Descripció	  formal	  del	  les	  funcionalitats	  demanades	  

	  
GeoSport	  serà	  una	  aplicació	  orientada	  a	  usuaris	  inscrits	  de	  la	  
Federació	  Catalana	  de	  Futbol	  i	  als	  seus	  propers,	  	  aquesta	  
facilitarà	  les	  dades	  de	  camps	  per	  anar	  a	  jugar	  o	  veure	  un	  partit	  
i	  també	  les	  dels	  diferents	  equips	  de	  la	  federació,	  que	  sovint	  
son	  de	  fora	  del	  municipi	  d’on	  és	  resident	  l’usuari.	  
	  
La	  idea	  és	  gestionar	  tots	  els	  camps	  de	  futbol	  registrats	  dins	  
d’una	  llista	  que	  ens	  proporcionarà	  el	  client,	  tots	  pertanyents	  a	  

Catalunya	  excepte	  un	  petit	  subconjunt	  de	  posicions	  que	  
pertanyen	  a	  Andorra.	  
	  
L’aplicació	  contindrà	  Camps	  i	  Clubs,	  amb	  les	  seves	  corresponents	  dades	  de	  contacte	  i	  
localització	  (adreça	  i	  geoposició).	  
	  
L’usuari	  ha	  de	  poder	  accedir	  a	  una	  “fitxa”	  amb	  les	  dades	  d’un	  club,	  amb	  una	  llista	  dels	  
camps	  on	  juga	  (cada	  camp	  tindrà	  associat	  un	  o	  diversos	  clubs	  que	  hi	  juguen).	  
	  
Cada	  camp	  haurà	  de	  tenir	  accessible	  una	  fitxa	  amb	  les	  dades	  del	  mateix	  (el	  client	  vol	  
centrar	  l’aplicació	  en	  els	  clubs,	  esmenta	  específicament	  que	  no	  es	  cerqui	  per	  camp,	  sinó	  
per	  club).	  
	  
En	  cas	  d’haver-‐hi	  un	  telèfon	  disponible,	  l’usuari	  ha	  de	  poder	  trucar	  des	  de	  la	  pròpia	  fitxa	  
de	  camp/club,	  sense	  sortir	  de	  l’aplicació.	  
	  
L’usuari	  haurà	  de	  poder	  buscar	  un	  club	  a	  traves	  d’un	  desglossament	  de	  província	  y	  
localitat	  o	  a	  través	  d’un	  buscador	  textual	  del	  nom	  del	  club.	  
	  
L’usuari	  ha	  de	  poder	  tenir	  una	  secció	  on	  pugui	  accedir	  als	  seus	  “clubs	  favorits”,	  
prèviament	  marcats	  per	  l’usuari	  com	  a	  tals.	  Els	  favorits	  s’hauran	  de	  mantenir	  en	  cas	  
d’actualitzar	  l’aplicació	  o	  la	  BD.	  
	  

Logo	  1	  -‐	  Logo	  GeoSport	  
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L’usuari	  ha	  de	  tenir	  disponible	  en	  tot	  moment	  una	  funció	  per	  a	  compartir	  l’aplicació,	  ja	  
que	  l’estratègia	  de	  negoci	  del	  client	  és	  fer-‐la	  gratuïta	  i	  usar-‐la	  per	  a	  donar	  a	  conèixer	  la	  
seva	  empresa,	  la	  funció	  de	  compartir	  ha	  de	  mantenir	  l’aplicació	  oberta.	  
	  
Es	  demana	  també	  una	  secció	  de	  contacte	  amb	  l’empresa	  per	  a	  que	  l’usuari	  pugui	  
informar	  sobre	  errors	  de	  localització	  o	  de	  contacte,	  així	  com	  enviar	  un	  e-‐mail	  de	  contacte	  
genèric.	  
	  
És	  planifica	  una	  funcionalitat	  de	  suport	  d’actualització	  de	  la	  BBDD	  de	  l’aplicació	  per	  a	  
versions	  posteriors	  al	  llançament.	  
	  
L’aspecte	  gràfic	  de	  l’aplicació	  haurà	  de	  seguir	  unes	  pautes	  donades	  pel	  dissenyador	  gràfic	  
del	  client	  i	  en	  un	  principi	  les	  dues	  versions	  (iOS	  i	  Android)	  han	  de	  ser	  iguals	  en	  aspecte.	  
	  
L’aplicació	  s’haurà	  d’equipar	  amb	  les	  funcions	  adequades	  per	  a	  poder	  mostrar	  publicitat	  
proporcionada	  per	  Google	  AdMob.	  
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Casos	  d’ús	  

	  
De	  l’especificació	  del	  client,	  se	  n’extraiem	  una	  sèrie	  de	  funcionalitats	  a	  les	  que	  l’usuari	  
final	  podrà	  accedir,	  i	  també	  la	  interacció	  entre	  els	  demés	  agents	  de	  la	  plataforma	  en	  la	  
qual	  s’estarà	  executant	  l’aplicació,	  que	  ajudaran	  a	  assolir	  els	  objectius.	  
Del	  diagrama	  de	  casos	  d’ús	  també	  es	  dedueix	  que	  el	  cost	  de	  manteniment	  de	  l’aplicació	  
serà	  realment	  baix	  si	  no	  hi	  ha	  alguna	  dada	  errònia	  o	  actualitzacions	  molt	  freqüents	  
(segons	  el	  client,	  venen	  donades	  de	  la	  delegació	  d’esports	  de	  la	  generalitat	  i	  la	  
freqüència	  usual	  és	  una	  temporada	  entre	  actualitzacions),	  ja	  que	  l’únic	  cas	  d’ús	  que	  
inclou	  la	  participació	  de	  l’equip	  del	  client	  és	  la	  de	  notificació	  d’errors.	  
	  

	  
Diagrama	  1	  -‐	  Casos	  d'ús	  GeoSport	  
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Diagrama	  Navegacional	  de	  l’aplicació	  

	  

Diagrama	  2	  -‐	  Diagrama	  Navegacional	  GeoSport	  
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Pautes	  de	  disseny	  	  

El	  dissenyador	  de	  l’empresa	  del	  client,	  ens	  envià	  les	  pautes	  de	  color	  i	  estructura	  de	  les	  
layouts	  de	  l’app.	  

	  
*L’opció	  de	  la	  vista	  de	  la	  distancia	  al	  camp	  fou	  descartada	  pel	  client,	  juntament	  amb	  la	  
visió	  In-‐App	  del	  mapa	  
	  

	  
**També	  s’eliminà,	  de	  moment,	  l’opció	  de	  seleccionar	  el	  tipus	  d’esport.	  
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UML	  

	  
	  

	  
Diagrama	  3	  -‐	  Diagrama	  de	  classes	  GeoSport	  

	  
Veient	  la	  poca	  complexitat	  del	  model	  conceptual,	  és	  evident	  que	  la	  dificultat	  de	  la	  tasca	  
de	  l’aplicació	  resideix	  més	  en	  com	  es	  tracta	  la	  informació	  i	  en	  com	  és	  exposada	  a	  l’usuari	  
per	  a	  que	  l’entengui	  i	  li	  sigui	  fàcil	  arribar	  a	  la	  informació	  que	  busca,	  que	  en	  la	  pròpia	  
estructura	  de	  les	  dades,	  aquest	  fet	  un	  cop	  més	  ens	  que	  la	  part	  que	  s’ha	  d’enriquir	  dins	  
d’una	  aplicació	  per	  a	  un	  dispositiu	  mòbil	  és	  el	  funcionament	  de	  la	  interfície.	  
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Descripció	  del	  model	  de	  la	  BD	  	  

	  
Les	  dades	  dels	  camps	  i	  clubs	  que	  es	  tractaran	  ens	  venen	  donades	  pel	  client	  en	  format	  de	  
Microsoft	  Excel,	  en	  forma	  de	  taula	  de	  dades	  de	  format	  enriquit,	  de	  manera	  que	  per	  
adaptar-‐la	  al	  funcionament	  d’una	  plataforma	  mòbil,	  a	  aquesta	  llista	  se	  li	  aplicarà	  un	  
tractament	  que	  donarà	  com	  a	  resultat	  una	  BD	  de	  tipus	  relacional	  sobre	  la	  plataforma	  
SQLite.	  
	  
El	  primer	  pas	  del	  tractament	  és	  obrir	  el	  full	  de	  càlcul	  amb	  el	  programa	  OpenOffice	  i	  
guardar	  les	  dades	  (amb	  els	  noms	  de	  cada	  columna)	  en	  format	  CSV	  (Coma	  Separated	  
Values),	  format	  estàndard	  d’empaquetat	  de	  dades	  complexes.	  
	  
Per	  altre	  banda,	  usant	  el	  complement	  per	  a	  navegador	  Firefox,	  SQLiteManager:	  Crearem	  
les	  taules	  de	  la	  base	  de	  dades	  a	  partir	  dels	  seus	  respectius	  formats	  Standard,	  amb	  la	  
funció	  d’importació,	  de	  manera	  que	  quedaran	  dues	  grans	  taules	  amb	  la	  informació	  de	  
tots	  els	  camps	  i	  clubs,	  addicionalment	  crearem	  una	  taula,	  que	  contindrà	  els	  
identificadors	  dels	  clubs	  favorits	  de	  l’usuari,	  d’aquesta	  manera	  evitarem	  la	  duplicació	  de	  
dades.	  
	  
Ara	  bé,	  en	  el	  Excel	  que	  el	  client	  va	  proporcionar,	  les	  relacions	  que	  descriuen	  a	  quin	  camp	  
juga	  cada	  club,	  està	  expressat	  com	  un	  conjunt	  atribut	  dins	  de	  cada	  camp,	  en	  forma	  de	  8	  
cel·∙les	  d’identificadors	  de	  club.	  	  
Aquest	  fet	  esdevé	  un	  potencial	  problema	  d’escalabilitat	  en	  cas	  d’augmentar	  el	  nombre	  
de	  relacions	  per	  a	  un	  camp	  en	  particular	  (no	  és	  acceptable	  una	  aplicació	  que	  no	  suporti	  
una	  actualització	  que	  produeixi	  mes	  de	  8	  clubs	  que	  juguin	  a	  un	  camp),	  per	  tant	  per	  a	  
formalitzar	  la	  BD,	  aquesta	  relació	  ha	  estat	  transformada	  en	  una	  única	  taula	  relacional	  
elaborada	  de	  la	  següent	  manera:	  
	  
Una	  vegada	  complerta	  la	  càrrega	  de	  totes	  les	  dades	  de	  camps	  i	  clubs,	  el	  model	  
contenia	  els	  camps	  amb	  8	  atributs	  que	  podien	  contenir	  un	  identificador	  de	  club	  
o	  un	  valor	  nul.	  Sobre	  aquestes	  taules	  s’aplicà	  la	  següent	  Query:	  
	  
	  

INSERT	  INTO	  R_CA_CL	  	  	  	  

SELECT	  id,CLUB_X	  FROM	  CAMPS	  	  	  

	   	   	  	  	  WHERE	  CLUB_X	  !='	  '	  	  
	   	   	   R_CA_CL	  =	  Nova	  taula	  relacional	  	  

	  	  	  (conté	  l’id	  d’un	  camp	  i	  l’id	  d’un	  camp	  que	  hi	  juga)	  
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Aquesta	  query	  per	  a	  cada	  valor	  X	  contingut	  entre	  1..8	  retorna	  un	  parell	  de	  nombres	  que	  
representen	  l’identificador	  del	  camp	  i	  el	  club	  que	  hi	  juga,	  els	  resultats	  per	  a	  cada	  club	  
associat	  a	  cada	  camp	  foren	  inserits	  dins	  la	  taula	  relacional	  final,	  anomenada	  R_CA_CL.	  
	  
En	  acabar	  el	  procés,	  es	  pot	  repetir	  el	  procés	  de	  càrrega	  dels	  camps,	  però	  sense	  els	  
costosos	  atributs	  CLUB1..CLUB8.	  
	  
Una	  vegada	  acabat	  aquest	  procés,	  afegir	  una	  nova	  relació	  és	  senzill,	  ràpid	  i	  poc	  costós,	  ja	  
que	  és	  afegir	  un	  registre	  a	  la	  taula	  relacional	  amb	  el	  parell	  camp-‐club	  que	  es	  vol	  
relacionar,	  i	  resulta	  també	  útil	  per	  a	  eliminar	  tots	  els	  clubs	  federats	  que	  no	  juguen	  a	  cap	  
camp	  (a	  petició	  del	  client).	  
	  
Les	  comandes	  SQL	  que	  descriuen	  el	  model	  de	  l’estructura	  final	  són:	  
	  

CREATE	  TABLE	  "CAMPS"	  	  (_id	  INTEGER	  PRIMARY	  KEY	  	  NOT	  NULL,	  	  

	   	   	   "NOM_FED"	  VARCHAR	  ,	  	  

	   	   	   "ADREÇA"	  	  VARCHAR,	  	  

	   	   	   "TELEFON"	  VARCHAR	  ,	  	  

	   	   	   "POBLACIO"	  VARCHAR	  ,	  	  

	   	   	   "CP"	  	  VARCHAR,	  	  

	   	   	   "PROVINCIA"	  	  VARCHAR,	  	  

	   	   	   "COMUNITAT"	  VARCHAR,	  	  

	   	   	   "LATITUD"	  	  VARCHAR,	  	  	  

	   	   	   "LONGITUD"	  VARCHAR);	  	  	  

	  

CREATE	  TABLE	  "CLUBS"	  	  ("_id"	  INTEGER	  PRIMARY	  KEY	  	  NOT	  NULL,	  	  	  

	   "CLUB"	  VARCHAR,	  	  	  

	   "POBLACIO"	  VARCHAR,	  	  	  

	   "PROVINCIA"	  VARCHAR,	  	  

	   "CCAA"	  VARCHAR,	  	  	  

	   "TELEFON"	  VARCHAR,	  	  	  

	   "ESPORT	  1"	  VARCHAR,	  	  	  

	   "ESPORT	  2"	  VARCHAR);	  	  	  

	  

CREATE	  TABLE	  "FAVORITS"	  	  ("_id"	  INTEGER	  PRIMARY	  KEY	  	  NOT	  NULL	  ,	  	  	  

	   	   	   "CLUB"	  VARCHAR,	  	  	  

	   	   	   "POBLACIO"	  VARCHAR);	  	  	  

	  

CREATE	  TABLE	  "R_CA_CL"	  ("CAMPID",	  "CLUBID");	  
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El	  pas	  final	  per	  a	  obtenir	  la	  BD	  que	  s’usaria	  per	  a	  l’aplicació	  fou	  acabar	  de	  “netejar”	  els	  
registres	  en	  per	  a	  no	  provocar	  fallides	  per	  caràcters	  no	  processables,	  apòstrofs,	  
majúscules,	  etc.	  
	  
Una	  vegada	  elaborada	  la	  base	  de	  dades	  (un	  fitxer	  *.sqlite),	  aquesta	  fou	  inserida	  al	  
projecte	  de	  cada	  plataforma,	  per	  a	  incloure-‐la	  dins	  del	  paquet	  de	  l’aplicació	  i	  treballar	  de	  
manera	  local,	  evitant	  així	  temps	  de	  càrrega	  i	  inoperativitat	  en	  cas	  de	  connexió	  no	  
disponible.	  
	  
Per	  a	  manipular	  la	  BD	  dins	  de	  l’aplicació	  existeix,	  per	  ambdues	  plataformes,	  una	  llibreria	  
pròpia	  d’SQLite	  que	  s’encarrega	  de	  proporcionar	  les	  ordres	  bàsiques	  per	  la	  connexió	  
remota	  o	  local,	  de	  manera	  que	  el	  desenvolupador	  només	  ha	  d’elaborar	  una	  classe	  que	  
contingui	  les	  principals	  operacions	  orientades	  a	  la	  BD,	  ja	  sigui	  per	  a	  crear-‐la,	  extreure’n	  
dades,	  afegir/eliminar	  registres,	  comprovar	  versions,	  etc.	  Aquesta	  classe	  s’acostuma	  a	  dir	  
OpenHelper.java	  (Android)	  o	  OpenHelper.h	  i	  .m	  (iOS)	  per	  conveni,	  però	  no	  hi	  ha	  cap	  raó	  
funcional	  per	  a	  anomenar-‐la	  així.	  
	  
En	  el	  cas	  de	  l’OpenHelper	  de	  GeoSport,	  aquest	  conté	  funcions	  per	  a	  :	  
	  
-‐ Copiar	  la	  base	  de	  dades	  del	  paquet	  a	  la	  memòria	  del	  dispositiu.	  
-‐ Obrir	  la	  base	  de	  dades	  per	  a	  poder	  enviar-‐li	  comandes.	  
-‐ Seleccionar	  tots	  els	  clubs	  i	  retornar-‐los	  en	  forma	  d’Array	  d’un	  tipus	  de	  dades	  creat	  

per	  a	  representar-‐los.	  
-‐ Seleccionar	  tots	  els	  camps	  i	  retornar-‐los	  en	  forma	  d’Array	  d’un	  tipus	  de	  dades	  creat	  

per	  a	  representar-‐los.	  
-‐ Seleccionar	  clubs	  que	  estiguin	  a	  una	  població	  passada	  com	  a	  paràmetre.	  
-‐ Seleccionar	  clubs	  que	  estiguin	  a	  una	  població	  o	  continguin	  en	  el	  nom	  una	  paraula	  

passada	  com	  a	  paràmetre.	  
-‐ Retornar	  totes	  les	  províncies	  (no	  emmagatzemades	  a	  la	  BD,	  calculades).	  
-‐ Seleccionar	  poblacions	  que	  estiguin	  a	  una	  província	  donada	  per	  paràmetre.	  
-‐ Retornar	  un	  club	  a	  partir	  del	  seu	  identificador.	  
-‐ Retornar	  un	  camp	  a	  partir	  del	  seu	  identificador.	  
-‐ Seleccionar	  tots	  els	  camps	  on	  juga	  un	  club.	  
-‐ Retornar	  tots	  els	  identificadors	  de	  clubs	  favorits.	  
-‐ Eliminar	  un	  identificador	  de	  club	  favorit.	  
-‐ Afegir	  un	  identificador	  de	  club	  favorit.	  
-‐ Comprovar	  si	  un	  identificador	  passat	  com	  a	  paràmetre	  existeix	  dins	  la	  taula	  

d’identificadors	  de	  club	  favorits.	  
-‐ Comprovar	  si	  l’aplicació	  local	  és	  a	  la	  mateixa	  versió	  que	  porta	  el	  paquet	  d’aplicació	  i	  

substituir-‐la	  en	  cas	  negatiu,	  mantenint	  els	  favorits.	  
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Amb	  aquestes	  funcions,	  i	  aprofitant	  algunes	  característiques	  de	  la	  interfície	  d’usuari,	  es	  
poden	  dur	  a	  terme	  gran	  part	  de	  les	  funcionalitats	  finals	  demanades.	  
Tot	  el	  procés	  de	  tractament	  descrit	  s’ha	  aplicat	  pel	  fet	  de	  voler	  treballar	  amb	  una	  BD	  pre-‐
construïda,	  però	  en	  el	  cas	  d’una	  BD	  incremental,	  creada	  al	  mateix	  moment	  de	  la	  
instal·∙lació	  i	  actualitzada	  a	  nivell	  local,	  la	  tasca	  es	  torna	  molt	  més	  fàcil	  i	  ràpida,	  ja	  que	  el	  
framework	  d’SQLite	  porta	  incorporat	  un	  potent	  intèrpret	  d’SQL	  al	  que	  se	  li	  pot	  enviar	  
comandes	  de	  creació,	  inserció,	  destrucció	  de	  registres	  i	  taules,	  seleccions	  agrupades	  de	  
registres,	  etc.	  
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Gantt	  orientatiu	  del	  desenvolupament	  i	  cost	  del	  projecte	  
	  
El	  projecte	  GeoSport	  en	  sí,	  fou	  planificat	  amb	  un	  període	  de	  formació	  preliminar,	  amb	  
objectiu	  d’estudiar	  alternatives	  de	  disseny	  i	  entendre	  l’estructura	  de	  les	  funcionalitats	  
que	  es	  volien	  implementar.	  
	  
Aquest	  fet	  proporcionà	  una	  base	  de	  coneixement	  i	  gran	  fluïdesa	  a	  l’hora	  d’acotar	  els	  
temps	  de	  desenvolupament	  un	  cop	  iniciat	  el	  projecte,	  	  ja	  que	  els	  problemes	  més	  usuals	  
ja	  s’havien	  plantejat	  i	  solucionat	  amb	  anterioritat.	  Aquests	  temps	  de	  manera	  general	  
foren	  complerts	  amb	  un	  marge	  d’error	  de	  +-‐	  1	  jornada	  hàbil.	  

	  
Diagrama	  4	  -‐	  Gantt	  del	  projecte	  

	  
El	  cost	  del	  projecte,	  inclourà	  els	  períodes	  de	  formació	  i	  el	  manteniment	  i	  millora	  de	  
versions	  des	  del	  primer	  release	  fins	  la	  versió	  1.4,	  es	  comptarà	  en	  jornades	  de	  4	  hores	  per	  
a	  una	  sola	  persona	  i	  sobre	  el	  preu	  establert	  pel	  conveni	  educatiu	  de	  la	  UPC	  per	  a	  becaris	  
en	  empreses	  externes,	  que	  són	  7€/hora.	  
	  
Data	  d’inici	  del	  projecte	  3/10/2011,	  finalitzat	  el	  10/5/2012,	  un	  total	  de	  159	  jornades	  de	  
becari.	  
	  
Per	  una	  banda	  apart,	  es	  comptaran	  les	  hores	  de	  dissenyador	  freelance	  que	  es	  van	  
necessitar	  per	  a	  produir	  el	  model	  definitiu	  del	  disseny	  i	  l’estètica	  de	  l’aplicació.	  
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636	  hores	  x	  7€/hora	  	   	  	   	   	   4.452	  €	  

	   Hores	  Dissenyador:	  25	  hores	  x	  50	  €/hora	  	  	  	   	  1250	  €	  
	   Android	  Developer	  	  License	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  25€	  
	   iOS	  Developer	  License	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  89€	  

_________________________________________________	  
Total	   	   	   	   	   	   	  5816€	  
	  
En	  quan	  als	  costos	  d’equipament,	  es	  té	  en	  compte	  una	  inversió	  pràcticament	  nul·∙la,	  
degut	  a	  les	  circumstàncies	  del	  propi	  projecte.	  
	  
Els	  terminals	  usats	  per	  a	  desenvolupar	  l’aplicació	  GeoSport	  pertanyen	  a	  l’empresa	  
AraTecnologia,	  i	  en	  concret	  el	  terminal	  principal	  té	  una	  antiguitat	  de	  3	  anys,	  per	  tant	  no	  
serà	  inclòs	  dins	  dels	  càlculs.	  
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Alternatives	  de	  Disseny	  
	  
Abans	  de	  començar	  la	  implementació	  del	  projecte	  GeoSport,	  el	  client	  demanà	  una	  
decisió	  tècnica	  important,	  usar	  o	  no	  un	  framework	  multiplataforma	  per	  a	  dotar	  
l’aplicació	  de	  capacitat	  per	  a	  executar-‐se	  sobre	  diferents	  plataformes.	  
	  
Aquesta	  decisió	  es	  prengué	  investigant	  les	  principals	  opcions	  de	  disseny	  de	  l’aplicació	  per	  
a	  les	  dues	  opcions	  que	  es	  van	  contemplar,	  la	  primera,	  el	  framework	  multiplataforma	  
PhoneGap,	  la	  segona,	  el	  desenvolupament	  nadiu	  per	  a	  Android	  i	  iOS.	  
	  

PhoneGap,	  tecnologia	  multiplataforma	  	  

	  
PhoneGap,	  anteriorment	  anomenat	  Apache	  Callback,	  és	  un	  framework	  open-‐source	  que	  
permet	  als	  desenvolupadors	  escriure	  aplicacions	  mòbils	  multiplataforma	  en	  llenguatge	  
HTML5,	  JavaScript	  i	  CSS3,	  en	  comptes	  d’haver	  d’usar	  llenguatges	  nadius	  específics	  per	  a	  
cada	  plataforma.	  
	  

	  
	  
La	  idea	  darrere	  d’aquest	  software	  és	  la	  d’obrir	  en	  un	  dispositiu	  mòbil	  un	  navegador	  web	  
“sense	  frame”	  i	  interpretar	  amb	  ell	  una	  sèrie	  d’arxius	  HTML,	  els	  quals	  conformen	  la	  vista	  
final	  de	  l’aplicació	  i	  que	  estan	  pensats	  per	  a	  que	  l’usuari	  no	  noti	  que	  no	  son	  nadius,	  
imitant	  i	  emulant	  comportaments	  habituals	  propis	  de	  les	  plataformes	  mòbils.	  
	  
Es	  va	  testar	  i	  avaluar	  la	  funcionalitat	  del	  framework	  en	  qüestió,	  aprofitant	  les	  primeres	  
pinzellades	  de	  la	  idea	  de	  GeoSport,	  després	  de	  la	  implementació	  d’una	  app	  senzilla	  
emulant	  algunes	  de	  les	  funcionalitats	  de	  la	  aplicació	  desitjada,	  es	  va	  decidir	  no	  adoptar	  
aquest	  sistema	  de	  desenvolupament,	  per	  diverses	  raons	  de	  caire	  tècnic	  i	  estratègic\tàctic	  
a	  nivell	  empresarial,	  en	  concret,	  les	  principals	  raons	  de	  desestimació	  foren:	  
	  
La	  	  llibreria	  usada	  per	  PhoneGap	  emula	  comportaments	  usuals	  i	  esperats	  per	  l’usuari,	  
afegint	  l’avantatge	  d’un	  sistema	  multiplataforma,	  però	  aquestes	  funcionalitats	  escrites	  
en	  JavaScript	  no	  vencen	  les	  limitacions	  inherents	  a	  tota	  pàgina	  web,	  com	  és	  el	  bloqueig	  
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de	  la	  UI,	  la	  lentitud	  de	  càrrega	  de	  continguts	  o	  d’execució	  d’scripts	  interns,	  de	  manera	  
que	  l’usuari	  percep	  ràpidament	  que	  l’aplicació	  no	  respondrà	  com	  ell	  espera.	  
	  
Adés	  es	  van	  detectar	  certs	  comportaments	  anormals	  al	  moment	  d’interactuar	  amb	  una	  
base	  de	  dades	  del	  tipus	  SQLite	  de	  manera	  local	  i	  afegida	  dins	  del	  propi	  paquet	  de	  
l’aplicació,	  aquest	  fet	  entrava	  directament	  en	  conflicte	  amb	  un	  dels	  principals	  pilars	  de	  
l’aplicació	  GeoSport.	  
	  
Per	  altre	  banda,	  l’empresa	  AraTecnologia	  aprofitava	  l’oportunitat	  de	  GeoSport	  per	  
aprofundir	  en	  el	  jove	  mercat	  de	  les	  tecnologies	  mòbils,	  creant	  expectatives	  de	  seguir-‐hi	  
desenvolupant	  en	  un	  futur,	  aquest	  fet	  es	  va	  tenir	  en	  compte	  en	  el	  sentit	  que	  veient	  el	  
potencial	  creixement	  del	  sector	  en	  els	  pròxims	  anys,	  un	  framework	  basat	  en	  JavaScript	  i	  
HTML5	  podria	  quedar	  ràpidament	  obsolet	  o	  funcionalment	  deficient,	  en	  un	  període	  que	  
no	  permetés	  amortitzar	  el	  cost	  de	  l’adopció	  del	  sistema	  en	  si.	  La	  conclusió	  fou	  que	  seria	  
més	  rendible	  traçar	  la	  corba	  d’aprenentatge	  en	  els	  respectius	  sistemes	  a	  nivell	  nadiu,	  
com	  a	  inversió	  de	  cara	  a	  futures	  possibilitats.	  	  
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Desenvolupament	  nadiu	  -‐	  Introducció	  a	  Android	  

	  
Android	  és	  un	  sistema	  operatiu	  per	  a	  dispositius	  mòbils	  de	  codi	  obert,	  aquell	  que	  vulgui	  
pot	  descarregar	  (quasi	  tot)	  el	  codi	  font,	  inspeccionar-‐lo,	  compilar-‐lo	  i/o	  modificar-‐lo,	  això	  
permet	  als	  fabricants	  adaptar-‐lo	  i	  modificar-‐lo	  per	  als	  seus	  dispositius,	  creant	  una	  gran	  
llibertat	  de	  distribució	  i	  desenvolupament.	  
	  
Aquest	  SO	  està	  basat	  en	  el	  patró	  d’arquitectura	  MVC	  (Model-‐Vista-‐Controlador),	  és	  a	  dir,	  
una	  vista	  estàtica	  que	  s’actualitza	  
constantment	  sobre	  un	  model	  de	  
dades	  activat	  per	  una	  sèrie	  d’events	  
exteriors,	  que	  són	  interpretats	  i	  
gestionats	  per	  un	  controlador.	  
	  
Això	  vol	  dir	  que	  a	  Android	  es	  separen	  
per	  bandes	  diferents	  la	  interfície,	  les	  
dades	  i	  la	  lògica	  de	  negoci	  d’una	  
aplicació,	  aquest	  fet	  	  torna	  escalable	  
el	  sistema	  i	  el	  codi	  que	  es	  genera	  
sempre	  és	  (amb	  més	  o	  menys	  modificació)	  
reutilitzable	  per	  propòsits	  semblants.	  
	  
De	  cara	  al	  desenvolupament	  d’aplicacions,	  android	  disposa	  d’un	  SDK	  
(Software	  Development	  Kit)	  i	  d’un	  plug-‐in	  compatible	  amb	  l’IDE	  
(Integrated	  Development	  Environment)	  de	  Sun	  Microsystems,	  
Eclipse	  (veure	  Logo	  2).	  
	  
Aquest	  plug-‐in	  s’anomena	  ADT	  (Android	  Development	  tools)	  i	  també	  
gestiona	  els	  diferents	  paquets	  respectius	  a	  les	  diferents	  versions	  d’SDK,	  ja	  que	  s’estableix	  
per	  a	  cada	  aplicació,	  un	  rang	  de	  versions	  sobre	  les	  quals	  es	  treballarà,	  per	  a	  aportar	  
compatibilitat.	  
	  
Amb	  aquestes	  eines,	  es	  pot	  crear	  un	  escenari	  idoni	  per	  a	  desenvolupar	  aplicacions	  
Android	  a	  tots	  els	  nivells,	  el	  següent	  pas	  és	  generar	  les	  vistes	  en	  XML,	  muntar	  (si	  fos	  
necessari)	  una	  BD	  i	  programar	  el	  comportament	  en	  Java	  a	  través	  d’Eclipse.	  
	  
La	  programació	  lògica	  es	  basa	  en	  una	  sèrie	  de	  classes	  i	  tipus	  heretats	  “base”	  
anomenades	  Activities,	  aquestes	  poden	  estendre	  subclasses	  (ListActivity,	  MapActivity,	  
...)	  que	  s’usen	  per	  a	  implementar	  funcions	  específiques.	  
	  

Logo	  2	  

Ilustració	  1	  -‐	  MVC	  d'Android	  
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Tant	  si	  s’estén	  la	  classe	  Activity	  o	  una	  
subclasse	  de	  la	  mateixa,	  la	  programació	  es	  
basa	  en	  fer	  Override	  de	  diferents	  funcions,	  
que	  van	  associades	  al	  Activity	  Lifecycle	  
(veure	  Diagrama	  5	  –	  Activity	  LifeCycle).	  
Aquest	  cicle	  conforma	  el	  camí	  natural	  de	  
les	  classes	  Activity	  per	  dins	  del	  sistema,	  i	  
consta	  de	  diversos	  estats	  que	  s’han	  de	  
tenir	  en	  compte	  a	  l’hora	  de	  programar	  com	  
funcionarà	  la	  aplicació,	  adés	  per	  política	  de	  
sistema	  qualsevol	  Activity	  que	  no	  estigui	  
en	  primer	  pla,	  pot	  esser	  eliminada	  pel	  
Garbage	  Collector	  en	  qualsevol	  moment	  i	  
de	  manera	  arbitrària,	  de	  manera	  que	  s’ha	  
de	  plantejar	  cada	  Activity	  per	  a	  que	  sigui	  
consistent	  des	  de	  qualsevol	  estat	  o	  
transició	  d’estats.	  
	  
Per	  a	  fer-‐se	  una	  idea	  inicial,	  els	  principals	  
mètodes	  d‘Activity	  sobre	  les	  que	  es	  fa	  
Override	  serien:	  
	  
•	  onCreate():	  	  
•	  onStart():	  	  
•	  onPause():	  	  
•	  onResume: 
•	  onStop():	  	  
•	  onRestart():	  
•	  onDestroy():	  	  
•	  onSavedInstanceState():	  	  
•	  onRestoreInstanceState(): 
	  
Aquestes	  funcions	  s’executen	  en	  funció	  de	  l’estat	  de	  l’Activity	  i	  les	  accions	  de	  l’usuari,	  i	  
son	  les	  que	  generen	  el	  comportament	  desitjat.	  
	  
Tots	  aquests	  canvis,	  son	  notificats	  a	  les	  diferents	  aplicacions	  i	  al	  propi	  sistema	  amb	  una	  
altra	  de	  les	  classes	  pilar	  del	  sistema	  Android,	  els	  Intents,	  que	  funcionen	  a	  manera	  de	  
missatgeria	  interna	  per	  a	  transportar	  informació	  i	  comunicar	  les	  diferents	  aplicacions	  i	  
API’s	  del	  sistema,	  que	  conformen	  el	  funcionament	  final	  del	  SO	  en	  conjunt	  (veure	  
Diagrama	  6	  –	  Diagrama	  d’API’s	  d’Android	  OS).	  
	  

Diagrama	  5	  –	  Activity	  LifeCycle	  
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Diagrama	  6	  –	  Diagrama	  d’API’s	  d’Android	  OS	  

	  
Android	  inclou	  també	  un	  menú	  contextual	  com	  a	  element	  “exclusiu”	  també	  
definit	  en	  XML,	  aquest	  apareix	  en	  polsar	  el	  botó	  específic	  de	  Menú	  (veure	  
Imatge	  1	  –	  Botó	  Menú	  d’Android)	  i	  representa	  un	  dels	  elements	  clau	  de	  les	  
respostes	  esperades	  per	  l’usuari	  de	  la	  plataforma,	  aquest	  botó	  és	  present	  a	  tots	  
els	  dispositius	  pensats	  per	  a	  treballar	  sobre	  aquest	  SO.	  

Aquest	  menú	  és	  molt	  útil	  per	  a	  no	  mostrar	  
excessives	  barres	  d’eines	  ni	  haver	  d’aplegar	  
molts	  botons	  a	  la	  pantalla,	  i	  s’hi	  pot	  
programar	  pràcticament	  qualsevol	  opció	  
(veure	  exemple,	  Imatge	  2	  	  -‐	  Vista	  XML	  del	  

menú	  d’Android).	  
	  
	  
Gràcies	  a	  l’XML	  també	  és	  possible	  assignar	  una	  imatge	  a	  cadascun	  dels	  	  4	  paràmetres	  que	  
cada	  vista	  porta	  definits	  (Drawable	  top,	  bottom,	  right	  &	  left),	  sempre	  i	  quan	  siguin	  a	  la	  
llista	  de	  recursos	  anomenada	  @Drawable:	  
	  

android:drawableLeft	  =	  "@drawable/icon_launcher";	  
	  
	  Aquesta	  llista	  es	  genera	  a	  partir	  de	  les	  imatges	  que	  el	  desenvolupador	  inclou	  a	  les	  
carpetes	  assets	  i	  drawable	  del	  projecte,	  a	  les	  quals	  se’ls	  hi	  assigna	  un	  identificador	  enter	  

Imatge	  1	  –	  Botó	  
Menú	  d’Android	  

Imatge	  2	  	  -‐	  Vista	  XML	  del	  menú	  d’Android	  	  
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per	  a	  obtenir-‐hi	  un	  accés	  pràcticament	  instantani	  en	  qualsevol	  moment,	  aquestes	  
assignacions	  també	  es	  poden	  usar	  programàticament,	  i	  per	  tant,	  també	  es	  poden	  
gestionar	  amb	  una	  lògica	  associada	  .	  
	  
La	  llista	  @Drawable	  però,	  resulta	  només	  un	  exemple	  d’una	  pauta	  que	  és	  molt	  usada	  a	  la	  
plataforma	  Android	  i	  un	  dels	  seus	  principals	  punts	  forts:	  la	  identificació	  de	  recursos.	  
	  
Aquesta	  pràctica	  consisteix	  en	  assignar	  un	  identificador	  únic	  enter	  a	  cada	  element	  
representable	  dins	  del	  propi	  paquet	  de	  l’aplicació	  per	  a	  obtenir-‐hi	  una	  referència	  ràpida,	  
això	  inclou	  Strings	  (@String),	  estils	  (@Style),	  etc.	  	  
	  
En	  concret,	  cal	  parlar	  d’una	  llista	  general,	  clau	  per	  al	  sistema,	  generada	  cada	  vegada	  que	  
s’assigna,	  elimina	  o	  modifica	  un	  element	  del	  paquet,	  anomenada	  R.java.	  	  
Aquesta	  és	  finalment	  	  creada	  en	  el	  moment	  de	  la	  compilació,	  i	  recull	  tots	  els	  
identificadors	  en	  de	  manera	  estàtica	  per	  a	  que	  es	  puguin	  obtenir	  fàcilment.	  
	  
Aquesta	  llista	  ens	  permetrà	  accedir	  al	  registre	  d’identificadors	  per	  a	  obtenir,	  per	  
exemple,	  l’identificador	  enter	  d’una	  layout,	  per	  a	  poder	  indicar-‐li	  a	  una	  crida	  com	  si	  fos	  
una	  constant:	  
	  

	   setcontentview(R.layout.main_activity);	  
	  
A	  la	  comanda	  anterior,	  se	  li	  està	  proporcionant	  una	  referència	  a	  un	  arxiu	  XML	  (int),	  però	  
per	  a	  obtenir	  l’identificador,	  només	  s’ha	  de	  li	  ha	  demanar	  a	  la	  classe	  general	  estàtica	  
R.java.	  
Tot	  i	  això,	  aquest	  sistema	  provoca	  certs	  “capricis”	  del	  sistema	  a	  l’hora	  d’anomenar	  els	  
propis	  recursos,	  ja	  que	  aquests	  noms	  acaben	  reflectits	  a	  una	  classe	  java,	  alguns	  d’aquests	  
capricis,	  serien	  l’impossibilitat	  d’usar	  majúscules	  o	  un	  conjunt	  de	  caràcters	  alfanumèrics	  
en	  els	  noms	  d’imatge,	  string,	  ...	  
	  
	  
	  

Desenvolupament	  nadiu	  -‐	  Introducció	  a	  iOS	  

	  
iOS	  és	  un	  sistema	  operatiu	  per	  a	  dispositius	  mòbils	  de	  codi	  propietari,	  és	  a	  dir,	  el	  
desenvolupament	  i	  distribució	  del	  mateix	  i	  les	  seves	  aplicacions	  estan	  subjectes	  a	  taxes	  i	  
pagaments	  a	  l’empresa	  que	  el	  gestiona,	  que	  s’encarrega	  d’actualitzar-‐lo	  a	  noves	  
versions,	  eliminar	  bugs,	  millorar-‐ne	  les	  característiques,	  etc.	  És	  un	  sistema	  molt	  orientat	  
a	  l’experiència	  d’usuari	  i	  fonamentat	  sobre	  la	  interacció	  directa,	  és	  a	  dir,	  moltes	  de	  les	  
funcions	  de	  base	  del	  SO	  s’activen	  amb	  lliscaments,	  pessics,	  rotacions...	  
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L’arquitectura	  del	  sistema	  iOS	  està	  basada	  també	  en	  un	  patró	  
d’arquitectura	  de	  software	  del	  tipus	  MVC,	  però	  les	  classes	  usades	  
venen	  encapsulades	  de	  manera	  que	  el	  desenvolupador	  només	  hagi	  
de	  fer	  Drag&Drop	  a	  l’aplicació	  a	  través	  d’XCode	  (veure	  Logo	  3	  –	  Logo	  
XCode),	  el	  potent	  IDE	  que	  Apple	  proporciona	  als	  desenvolupadors	  
per	  a	  construir	  aplicacions	  que	  funcionin	  sobre	  les	  seves	  
plataformes,	  provar-‐les,	  etc.	  
	  
XCode	  disposa	  d’una	  finestra	  especial	  anomenada	  Interface	  Builder,	  que	  s’encarrega	  de	  
posar	  a	  la	  disposició	  del	  desenvolupador	  un	  entorn	  de	  construcció	  d’interfície	  gràfica,	  i	  
de	  la	  seva	  integració	  en	  el	  sistema	  de	  events,	  aquesta	  interfície	  es	  guarda	  en	  un	  arxiu	  del	  
tipus	  *.xib,	  en	  format	  XML	  estàtic,	  per	  a	  després	  poder-‐lo	  interpretar	  i	  carregar	  en	  
memòria.	  
	  
Val	  la	  pena	  recalcar	  que	  la	  eina	  funciona	  de	  manera	  molt	  fluida	  i	  té	  eines	  especialment	  
útils	  per	  al	  desenvolupador,	  aquestes	  estan	  completament	  orientades	  a	  funcionar	  sota	  
una	  única	  plataforma	  enormement	  depurada	  i	  amb	  constant	  manteniment,	  aquesta	  
estratègia	  dona	  els	  seus	  fruits	  en	  forma	  d’estabilitat	  i	  nitidesa	  i	  representa	  un	  dels	  
principals	  avantatges	  dels	  sistemes	  propietaris.	  (veure	  diagrama	  de	  classes	  iOS,	  Diagrama	  
7)	  

	  
Diagrama	  7	  –	  Diagrama	  de	  clases	  iOS	  

	  
Les	  aplicacions	  per	  aquest	  sistema	  es	  programen	  generalment	  en	  llenguatge	  Objective-‐C,	  
també	  propietat	  Apple,	  i	  en	  alguns	  casos	  amb	  algun	  framework	  per	  a	  llenguatge	  C.	  El	  
llenguatge	  Objective-‐C	  aprofita	  les	  llibreries	  que	  porta	  incorporades	  per	  a	  estendre	  
pràcticament	  totes	  les	  classes	  a	  partir	  d’un	  objecte	  genèric	  anomenat	  NSObject,	  que	  

Logo	  3	  –	  Logo	  XCode	  
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conté	  mètodes	  que	  una	  vegada	  heretats	  permeten	  gestionar	  moltes	  de	  les	  seves	  
característiques	  i	  interaccions	  amb	  el	  propi	  sistema,	  de	  manera	  que	  les	  classes	  
esdevenen	  molt	  robustes,	  tot	  i	  que	  representa	  una	  nova	  dura	  corba	  d’aprenentatge	  que	  
el	  desenvolupador	  ha	  de	  seguir,	  ja	  que	  tant	  l’estructura	  com	  la	  sintaxi	  son	  exclusives	  
d’Apple	  
	  
També	  es	  pot	  observar	  que	  les	  aplicacions	  d’iOS	  consten	  d’un	  cicle	  de	  vida	  (veure	  
Diagrama	  8	  –	  iOS	  LifeCycle),	  tot	  i	  que	  una	  mica	  més	  complex,	  fet	  que	  comporta	  
avantatges	  i	  desavantatges,	  ja	  que	  es	  pot	  interceptar	  el	  cicle	  per	  defecte	  en	  més	  punts,	  
normalment	  abans	  i	  després	  d’executar	  una	  operació	  important	  del	  sistema,	  com	  per	  
exemple	  d’inicialitzar	  una	  vista.	  Aquesta	  estratègia	  serveix	  per	  a	  donar	  flexibilitat	  al	  
desenvolupador	  i	  permetre-‐li	  de	  inicialitzar,	  destruir,	  manipular	  els	  diferents	  objectes	  
tant	  de	  domini	  com	  de	  vista	  en	  punts	  clau	  del	  cicle,	  ja	  sigui	  per	  raons	  estètiques,	  
funcionals,	  o	  de	  gestió	  de	  memòria.	  
A	  iOS	  les	  principals	  funcions	  
sobre	  les	  que	  s’actua	  a	  un	  
controlador	  són:	  
	  
Manipulant	  una	  vista:	  
-‐ viewWillLoad	  
-‐ viewDidLoad	  
-‐ viewWillUnload	  	  

Deprecada	  a	  iOS	  6.0	  
-‐ viewDidUnload	  	  

Deprecada	  a	  iOS	  6.0	  
	  
Gestionant	  avisos	  de	  memoria:	  
-‐ didReceiveMemoryWarning	  

	  
Responent	  a	  un	  event	  de	  vista:	  
-‐ viewWillAppear	  
-‐ viewDidAppear	  
-‐ viewWillDisapear	  
-‐ viewDidDisappear	  
-‐ viewWillLayoutSubviews	  
-‐ viewDidLayoutSubviews	  
	  
	  
	  
	  

	  

Diagrama	  8	  –	  iOS	  LifeCycle	  
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Aquest	  cicle	  de	  vida	  esta	  subjecte	  a	  les	  constants	  modificacions	  per	  part	  d’Apple	  i	  
millores	  que	  poden	  afegir-‐hi	  o	  treure’n	  mètodes	  (poc	  usual)	  per	  a	  emmotllar-‐se	  a	  les	  
necessitats	  que	  pensen	  que	  s’hauran	  de	  poder	  satisfer	  i	  dels	  comportaments	  que	  hauran	  
de	  tenir	  les	  seves	  futures	  aplicacions.	  
	  
Cal	  fer	  un	  incís	  especial	  per	  la	  plataforma	  iOS	  en	  el	  context	  de	  la	  gestió	  de	  la	  memòria,	  ja	  
que	  fins	  fa	  relativament	  poc	  aquesta	  sempre	  havia	  de	  ser	  tractada	  a	  mà	  pel	  
desenvolupador,	  usant	  comandes	  com	  RETAIN	  o	  RELEASE	  per	  a	  les	  diferents	  variables	  
dins	  d’un	  controlador,	  amb	  l’objectiu	  de	  minimitzar	  la	  saturació	  d’un	  sistema	  amb	  
memòria	  reduïda,	  tot	  i	  això,	  deixar	  la	  gestió	  de	  memòria	  com	  a	  tasca	  manual	  per	  al	  
desenvolupador	  és	  potencialment	  perillós	  per	  a	  la	  imatge	  global	  de	  la	  plataforma,	  que	  
ostenta	  velocitat	  i	  claredat,	  adés	  de	  ser	  un	  procés	  molt	  feixuc	  i	  sensible	  a	  fallides	  i	  
memory	  leaks,	  de	  manera	  que	  amb	  el	  llançament	  d’iOS	  5	  es	  va	  posar	  a	  disposició	  del	  
desenvolupador	  la	  possibilitat	  d’usar	  un	  garbage	  collector	  oficial	  anomenat	  ARC	  
(Automatic	  Reference	  Counting),	  que	  sobretot	  en	  aplicacions	  senzilles	  simplifica	  molt	  la	  
implementació	  i	  obté	  resultats	  molt	  bons	  pel	  que	  fa	  la	  regulació	  de	  l’ús	  de	  la	  memòria.	  
Aquesta	  eina	  ha	  “creat	  escola”	  i	  cada	  cop	  augmenta	  més	  el	  seu	  ús,	  però	  encara	  queda	  un	  
gran	  grup	  de	  desenvolupadors	  que	  recomana	  tractar	  la	  memòria	  a	  mà,	  sobretot	  en	  
aplicacions	  basades	  en	  la	  càrrega	  de	  continguts	  o	  molt	  extenses.	  

Emuladors	  

	  
Ambdues	  plataformes	  sobre	  les	  que	  es	  treballa	  tenen	  associat	  un	  plug-‐in	  que	  s’encarrega	  
d’emular	  un	  dispositiu	  real,	  al	  qual	  se	  li	  poden	  instal·∙lar	  les	  aplicacions.	  
Aquests	  emuladors	  disposen	  també	  d’eines	  de	  debugatge	  i	  monitorització	  que	  resulten	  
indispensables	  a	  l’hora	  de	  desenvolupar	  les	  aplicacions.	  
Val	  a	  dir	  que	  el	  comportament	  dels	  emuladors	  resulta	  real	  fins	  a	  certs	  límits,	  ja	  sigui	  per	  
ser	  executats	  sobre	  màquines	  considerablement	  més	  potents	  que	  el	  terminal	  real,	  o	  per	  
falsos	  bons	  o	  mals	  comportaments	  que	  es	  reprodueixen	  exclusivament	  a	  una	  de	  les	  dues	  
bandes	  (terminal	  real	  i	  emulador).	  
	  
En	  el	  cas	  d’iOS	  la	  eina	  d’emulació	  és	  realment	  acurada	  i	  la	  majoria	  de	  comportaments	  
són	  pràcticament	  iguals	  als	  d’un	  terminal	  real,	  però	  és	  la	  única	  eina	  de	  la	  que	  un	  
desenvolupador	  disposa	  si	  no	  obté	  una	  llicència	  d’Apple	  Developers,	  el	  cost	  del	  la	  qual	  és	  
99$	  anuals,	  que	  permet	  la	  càrrega	  d’aplicacions	  a	  dispositius	  físics.	  La	  llicència	  de	  
desenvolupador	  d’Apple	  inclou	  el	  dret	  a	  pujar	  aplicacions	  a	  l’Apple	  Store	  i	  a	  monetitzar-‐
les,	  entre	  d’altres	  serveis	  d’assistència.	  	  
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Imatge	  3	  –	  iPhone	  4	  Emulator	  i	  Android	  Virtual	  Device	  
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3	  -‐	  Implementació,	  aplicacions	  iguals:	  
	  
Per	  a	  dur	  a	  terme	  la	  implementació	  de	  l’aplicació	  final,	  es	  van	  usar	  diferents	  eines	  i	  
elements	  que	  formen	  part	  dels	  respectius	  SDK’s,	  per	  a	  arribar	  a	  un	  aspecte	  i	  
funcionament	  desitjats,	  després	  de	  l’estudi	  de	  l’estructura	  bàsica	  de	  cada	  plataforma,	  el	  
procés	  va	  constar	  de	  dos	  cicles,	  i	  es	  va	  poder	  establir	  una	  comparació	  de	  patrons	  i	  
maneres	  de	  fer.	  
	  

Diferències	  estructurals	  bàsiques	  
	  
Com	  és	  natural,	  ambdues	  plataformes	  són	  diferents	  a	  l’hora	  d’estructurar	  una	  aplicació	  
des	  de	  zero,	  i	  estan	  pensades	  per	  funcionar	  amb	  estructures	  semblants,	  però	  de	  sintaxi	  i	  
morfologia	  diferent.	  
	  
Inicialment	  cal	  veure	  com	  una	  aplicació	  “pren	  vida”	  dins	  el	  sistema	  i	  quins	  elements	  són	  
els	  que	  controlen	  el	  flux	  de	  les	  funcionalitats	  que	  es	  volen	  implementar.	  
	  
En	  el	  cas	  d’Android,	  el	  sistema	  MVC	  permet	  desenvolupar	  per	  separat	  el	  comportament	  i	  
la	  interfície	  dins	  del	  propi	  IDE,	  i	  per	  accedir	  a	  una	  nova	  activitat	  només	  haurem	  de	  
inicialitzar	  i	  enviar	  una	  crida	  per	  a	  la	  següent	  activitat:	  
	  

Intent	  intent	  =	  	  

New	  Intent(FirstActivity.this,SecondActivity.class);	  	  

startActivity(intent);	  	   	  
 
	  
Amb	  aquesta	  comanda	  el	  sistema	  carregarà	  la	  nova	  activitat	  i	  posarà	  l’actual	  a	  la	  pila	  
d’activitats,	  que	  s’encarrega	  de	  mantenir	  en	  memòria	  les	  activitats	  que	  l’usuari	  va	  
inicialitzant,	  tot	  i	  que	  el	  sistema	  pot	  eliminar-‐les	  arbitràriament	  si	  fos	  necessari,	  per	  això	  
es	  fa	  especial	  incís	  sobre	  la	  importància	  de	  programar	  bé	  el	  cicle	  de	  vida	  de	  les	  Activities	  
de	  l’aplicació.	  
	  
La	  Pila	  d’activitats	  també	  influeix	  molt	  sobre	  el	  funcionament	  del	  botó	  físic	  “Back”,	  
present	  a	  tots	  els	  dispositius	  Android,	  ja	  sigui	  físic	  o	  emulat	  per	  software,	  és	  una	  peça	  
clau	  del	  SO.	  
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Imatge	  4	  -‐	  Exemple	  Android	  Activity	  Stack	  

	  
A	  l’imatge	  (Imatge	  4	  -‐	  Exemple	  Android	  Activity	  Stack),	  extreta	  de	  la	  web	  de	  
desenvolupadors	  d’Android,	  es	  pot	  observar	  veure	  pas	  per	  pas	  com	  la	  pila	  emmagatzema	  
les	  Activitats	  en	  memòria	  per	  a	  crear	  un	  flux	  de	  funcionalitats	  que	  inicialment	  són	  
programades	  per	  separat	  i	  incloses	  dins	  el	  paquet	  d’aplicació.	  
Aquest	  sistema	  resulta	  molt	  senzill	  d’entendre	  i	  de	  manipular	  per	  al	  desenvolupador,	  ja	  
que	  la	  codificació	  és	  simple	  i	  intuïtiva,	  i	  en	  cas	  de	  voler	  aprofundir	  més	  en	  el	  sistema	  de	  
missatgeria	  interna,	  les	  opcions	  i	  usos	  de	  la	  classe	  Intent,	  pot	  satisfer	  pràcticament	  el	  
desig	  de	  qualsevol	  desenvolupador.	  
	  
S’ha	  de	  recalcar	  però	  que	  el	  sistema	  “salta”	  d’una	  activitat	  a	  una	  altre	  sense	  cap	  efecte	  ni	  
control	  de	  flux,	  que	  ha	  d’aplicar	  el	  propi	  desenvolupador	  si	  vols	  informar	  a	  l’usuari	  sobre	  
“que	  està	  passant”,	  en	  forma	  de	  Pantalles	  de	  càrrega,	  Threads	  de	  progrés,	  etc.	  
	  
	  
L’estructura	  de	  base	  d’iOS	  és	  més	  treballada	  i	  a	  la	  vegada	  notablement	  més	  complexa,	  ja	  
que	  consta	  de	  certs	  elements	  que	  son	  “omnipresents”,	  que	  controlen	  el	  flux	  de	  les	  
funcionalitats	  de	  manera	  pràcticament	  automàtica,	  però	  que	  s’han	  de	  tractar	  de	  manera	  
correcta	  per	  a	  que	  funcionin	  en	  primera	  instància.	  
	  	  
El	  primer	  d’aquests	  elements	  és	  l’AppDelegate,	  una	  classe	  general	  que	  recull	  les	  primeres	  
ordres	  que	  ha	  d’executar	  l’aplicació	  per	  arrencar,	  com	  per	  exemple	  crear	  la	  interfície	  de	  
navegació	  i	  el	  primer	  model	  que	  ha	  de	  mostrar,	  carregar	  BD’s,	  descarregar	  contingut,etc.	  
Aquesta	  classe	  també	  s’encarrega	  de	  gestionar	  casos	  com	  les	  execucions	  en	  
“background”.	  
	  
La	  següents	  classes	  clau	  són	  els	  “ViewControllers”,	  semblants	  a	  les	  Activities	  d’android	  
(controlen	  el	  comportament	  i	  tenen	  interfície	  associada),	  aquests	  es	  poden	  estendre	  per	  
a	  obtenir	  també	  funcions	  extra,	  i	  poden	  ser	  adaptades	  per	  implementar	  protocols	  
associats,	  sobre	  els	  que	  es	  parla	  a	  la	  secció	  de	  llistats,	  pàg	  37.	  
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El	  tipus	  “NavigationController”,	  és	  la	  classe	  encarregada	  de	  proporcionar	  les	  funcions	  de	  
navegació,	  que	  inclouen	  el	  botó	  Back	  i	  moltes	  de	  les	  opcions	  predefinides	  de	  la	  
plataforma.	  
	  

	  
Imatge	  5	  -‐	  Capes	  de	  l'interfície	  d'iOS	  

A	  l’imatge	  anterior	  (Imatge	  5	  -‐	  Capes	  de	  l'interfície	  d'iOS),	  es	  pot	  observar	  com	  els	  
diferents	  elements	  de	  la	  vista	  conformen	  el	  total	  de	  l’aplicació,	  on	  el	  “Custom	  Content”	  
serien	  les	  interfícies	  associades	  als	  objectes	  del	  tipus	  ViewController.	  
En	  el	  següent	  diagrama,	  es	  veu	  com	  el	  NavigationController	  s’encarrega	  de	  mantenir	  un	  
control	  constant	  sobre	  el	  contingut	  de	  la	  NavigationBar	  i	  com	  genera	  automàticament	  el	  
botó	  personalitzat	  per	  a	  retornar	  a	  la	  anterior	  funcionalitat,	  incloent-‐hi	  el	  títol	  del	  
controlador	  anterior.	  
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La	  ordre	  per	  aquesta	  acció	  s’executa	  sobre	  el	  propi	  objecte	  de	  NavigationController	  de	  la	  
següent	  manera,	  on	  MyViewcontroller	  és	  una	  intància	  a	  una	  classe	  del	  tipus	  
ViewController,	  amb	  una	  interfície	  associada:	  
	  

[self	  presentModalViewController:MyViewController	  animated:YES];	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Aquest	  sistema,	  tot	  i	  que	  més	  complex	  d’entendre	  en	  un	  inici,	  resulta	  especialment	  útil	  
per	  al	  pas	  de	  dades	  entre	  ViewControllers	  o	  per	  instanciar	  Hosts	  addicionals	  que	  
controlaran	  d’altres	  opcions	  globals,	  com	  per	  exemple	  el	  TabBar	  Host,	  usat	  per	  a	  
mantenir	  un	  sistema	  coherent	  de	  pestanyes	  de	  manera	  eficient,	  i	  sobre	  el	  que	  s’entrarà	  
en	  detall	  més	  endavant.	  
	  
El	  sistema	  de	  control	  de	  iOS,	  porta	  també	  incorporat	  un	  sistema	  d’animacions	  de	  
transició	  automàtiques	  que	  ràpidament	  li	  dona	  un	  aspecte	  més	  dinàmic	  a	  l’aplicació,	  i	  
que	  es	  fa	  notar	  en	  comparar	  les	  transicions	  sobre	  la	  plataforma	  Android.	  
	  
Un	  cop	  establerta	  l’estructura	  general,	  es	  poden	  començar	  a	  desenvolupar	  les	  
funcionalitats	  pròpiament	  dites,	  que	  en	  cas	  d’Android	  seran	  classes	  .java	  amb	  arxius	  
d’interfície	  en	  xml,	  el	  nexe	  entre	  els	  quals	  és	  un	  recull	  d’identificadors	  d’elements	  que	  es	  
crea	  en	  temps	  de	  compilació,	  l’R.java	  explicat	  abans,	  i	  que	  s’usa	  per	  a	  obtenir	  els	  
diferents	  identificadors	  dels	  objectes	  del	  paquet.	  
Sobre	  els	  objectes	  que	  volen	  referir,	  un	  cop	  identificats,	  se’ls	  hi	  aplica	  un	  TypeCast	  per	  a	  
obtenir	  el	  subtipus	  adequat	  a	  l’objecte	  al	  que	  es	  vol	  referir:	  
	  
En	  cas	  d’iOS	  aquestes	  seran	  en	  forma	  de	  ViewController,	  que	  constarà	  de	  dues	  sources	  
(MyViewController.h	  i	  MyViewController.m)	  i	  un	  arxiu	  d’interfície	  associat	  
(MyViewController.xib)	  sobre	  la	  qual	  s’estableixen	  una	  sèrie	  de	  relacions	  (via	  Drag&Drop	  
a	  l’XCode)	  entre	  variables	  declarades	  al	  .h	  com	  a	  “IBOUTLET”	  i	  elements	  del	  .xib,	  sobre	  
les	  quals	  es	  pot	  treballar	  per	  a	  modificar	  el	  model	  final	  ,	  com	  es	  pot	  veure	  a	  la	  captura	  de	  
pantalla	  següent	  (Captura	  1	  –	  Assignació	  d’un	  IBOUTLET),	  en	  la	  qual	  es	  pot	  veure	  el	  
procés	  d’assignació	  d’un	  IBOUTLET	  del	  tipus	  UILabel	  	  a	  una	  propietat	  del	  controlador	  
associat:	  
	  



     Desenvolupament per a Android i iOS– Memòria de projecte 
	   	  

	   32	  

	  
Captura	  1	  –	  Assignació	  d’un	  IBOUTLET	  

	  
	  



     Desenvolupament per a Android i iOS– Memòria de projecte 
	   	  

	   33	  

Contraposició	  de	  patrons	  
	   	  
	   En	  primera	  instància	  l’aplicació	  havia	  de	  ser	  amb	  una	  interfície	  exactament	  igual	  per	  a	  les	  

dues	  plataformes	  i	  amb	  les	  mateixes	  funcions	  ,es	  van	  establir	  les	  característiques	  
bàsiques	  i	  es	  va	  procedir	  a	  la	  implementació.	  

	  

El	  Model	  d’aplicació	  amb	  pestanyes	  (Tab	  Application)	  

	  
	   Com	  a	  estructura	  general	  es	  va	  escollir	  el	  model	  d’aplicació	  amb	  pestanyes,	  ja	  que	  

l’aplicació	  consta	  de	  poques	  funcionalitats	  però	  molt	  ben	  definides,	  de	  manera	  que	  se	  li	  
donaria	  accessibilitat	  de	  manera	  fàcil	  i	  rapida	  a	  cadascuna,	  una	  altre	  raó	  fou	  purament	  de	  
marketing,	  ja	  que	  en	  els	  moments	  en	  que	  es	  va	  plantejar	  la	  qüestió,	  Apple	  feia	  molt	  de	  
temps	  que	  usava	  aquesta	  estructura	  i	  era	  clarament	  una	  referència	  per	  a	  Android,	  que	  
començava	  a	  centrar-‐se	  en	  la	  part	  de	  millora	  estètica,	  després	  de	  les	  seves	  primeres	  
releases,	  i	  començava	  a	  disposar	  d’elements	  sofisticats	  d’UI.	  

	  
Aquesta	  funció,	  en	  la	  plataforma	  Android	  és	  solucionat	  amb	  un	  sistema	  de	  hosting	  de	  
pestanyes,	  representades	  en	  objectes	  d’una	  classe	  pròpia	  del	  sistema,	  anomenada	  
TabSpec,	  a	  cada	  entitat	  d’aquesta	  classe	  se	  li	  pot	  assignar	  un	  contingut	  que	  pot	  provenir	  
de	  diferents	  fonts,	  com	  podria	  ser	  un	  xml,	  un	  intent	  a	  una	  altre	  Activity,	  etc.	  	  
Per	  a	  mostrar	  les	  pestanyes	  a	  la	  zona	  de	  la	  pantalla	  que	  es	  vol,	  s’ha	  d’especificar	  una	  
layout	  general,	  el	  tabHost,	  que	  s’encarregarà	  de	  mantenir	  les	  pestanyes	  en	  pantalla	  
mentre	  carrega	  continguts	  dins	  de	  la	  zona	  designada,	  i	  més	  tard	  s’instancia	  al	  
controlador	  per	  a	  afegir-‐li	  les	  pestanyes	  que	  són	  creades	  per	  a	  cada	  Activity:	  

	  

//Instanciació	  del	  gestor	  de	  pestanyes	  estàtic	  	  static	  private	  TabHost	  mTabHost;	  

mTabHost	  =	  getTabHost();	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

//1	  Intent	  i	  =	  new	  Intent(	  GeoSportActivity.this,	  resultview.class);	  	  	  

//2	  TabSpec	  spec	  =	  mTabHost.newTabSpec("Provincies");	  	  

//3	  spec.setIndicator(mResources.getString(R.string.Tab2),	  

	   mResources.getDrawable(android.R.drawable.ic_menu_agenda));	  	  	  

//4	  	  spec.setContent(i);	  	  	  

//5	  	  mTabHost.addTab(spec);	  
	  

La	  instrucció	  1	  s’encarrega	  de	  crear	  un	  missatge	  de	  sistema	  (Intent)	  per	  a	  mantenir-‐lo	  i	  
poder-‐lo	  incloure	  a	  la	  variable	  del	  tipus	  TabSpec,	  creada	  al	  pas	  2	  amb	  el	  tag	  de	  
“Províncies”,	  al	  grup	  d’instruccions	  3	  s’apliquen	  les	  propietats	  de	  la	  vista	  de	  la	  pròpia	  
pestanya,	  concretament	  el	  títol	  (String	  a	  partir	  de	  l’arxiu	  general	  d’identificadors)	  i	  la	  
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icona	  que	  s’haurà	  de	  mostrar	  per	  a	  identificar-‐la,	  finalment	  amb	  les	  instruccions	  4	  i	  5	  
assignem	  el	  contingut	  a	  l’objecte	  i	  li	  afegim	  el	  contingut	  al	  TabHost,	  que	  s’encarregarà	  de	  
mostra-‐la	  de	  maneres	  diferents	  en	  funció	  de	  si	  està	  activa,	  si	  està	  seleccionada,	  inactiva,	  
...	  	  
A	  continuació,	  a	  la	  captura	  de	  GeoSport	  (Captura	  2)	  es	  pot	  veure	  el	  resultat	  de	  les	  
comandes	  anteriors.	  	  
	  

	  
Captura	  2	  

Al	  TabHost	  també	  se	  li	  poden	  enviar	  ordres	  directes	  per	  a	  provocar	  comportaments	  
determinats,	  com	  per	  exemple	  posar	  el	  Tabhost	  a	  la	  primera	  pestanya	  a	  l’inici	  de	  
l’aplicació,	  que	  es	  faria	  de	  la	  següent	  manera:	  
	  

	  	  	  	  	  	  mTabHost.setCurrentTab(0);	   	   	  
	  

El	  procés	  de	  creació	  de	  pestanyes	  és	  fa	  per	  separat	  a	  les	  diferents	  Activities,	  de	  manera	  
que	  es	  poden	  tenir	  diversos	  grups	  de	  pestanyes	  segons	  a	  quina	  secció	  de	  l’aplicació	  
estiguis	  i	  les	  opcions	  que	  tinguis	  disponibles.	  
	  
Tot	  i	  que	  aquest	  sistema	  és	  el	  que	  es	  va	  usar	  per	  a	  implementar	  GeoSport,	  actualment	  
està	  en	  desús	  (però	  no	  deprecat),	  ja	  que	  és	  un	  sistema	  força	  complex	  a	  l’hora	  
d’implementar	  events	  afegits,	  com	  prémer	  dos	  cops	  sobre	  una	  pestanya,	  canviar	  de	  
pestanya	  usant	  el	  gest	  slide,	  etc.	  I	  també	  degut	  a	  una	  sèrie	  de	  canvis	  que	  Google	  va	  
establir	  fa	  relativament	  poc,	  amb	  la	  intenció	  de	  millorar	  aquests	  defectes,	  canvis	  sobre	  
els	  que	  es	  parlarà	  més	  endavant.	  
	  
El	  sistema	  de	  pestanyes	  d’iOS,	  en	  ser	  un	  dels	  principals	  patrons	  d’usabilitat	  usats	  per	  
Apple,	  està	  construït	  per	  a	  ser	  fàcilment	  integrables	  i	  gestionables,	  en	  el	  cas	  de	  
GeoSport,	  l’aplicació	  va	  ser	  definida	  amb	  total	  de	  4	  pestanyes	  per	  a	  oferir	  les	  diferents	  
funcionalitats,	  això	  es	  materialitza	  en	  un	  conjunt	  d’bjectes	  :	  
	   	  



     Desenvolupament per a Android i iOS– Memòria de projecte 
	   	  

	   35	  

En	  primer	  lloc,	  el	  tabBarController,	  encarregat	  de	  gestionar	  els	  diferents	  àmbits	  de	  
l’aplicació	  és	  declarat	  a	  l’AppDelegate	  i	  assignat	  com	  a	  controlador	  arrel,	  seguit	  de	  4	  
NaviogationViewControllers	  (un	  per	  cada	  pestanya)	  que	  representaran	  els	  diferents	  
“camins”	  que	  pot	  seguir	  l’aplicació,	  aquests	  són	  afegits	  al	  propi	  TabBarController,	  prèvia	  
especificació	  del	  primer	  ViewController	  de	  cadascun,	  ho	  veiem	  a	  la	  següent	  seqüencia	  de	  
codi:	  
	  

//el	  tabBarController	  es	  declara	  com	  a	  propietat	  a	  l’AppDelegate.h	  	  	  	  	  	  

@property	  (strong,	  nonatomic)	  UITabBarController	  *tabBarController;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

//	  	  	  a	  l’AppDelegate.m	  inicialitzem	  les	  pestanyes	  a	  la	  funció	  pertinent	  del	  cicle.	  	  

-‐	  (BOOL)application:(UIApplication	  *)application	  

	   didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary	  *)launchOptions	  {	  	  

	  
 //	  Primera	  pestanya:	  inicialitzar	  ViewController	  i	  afegir-‐lo	  a	  un	  

NavigationController	  

	  

searchController	  *searchTabController	  =	  [[[searchController	  alloc]	  

initWithNibName:@"SearchViewController"	  bundle:nil]	  autorelease];	  	  

navigationContainer	  *navController1	  =	  [[[navigationContainer	  alloc]	  	  

initWithRootViewController:searchTabController]	  autorelease];	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

//	  Segona	  pestanya:	  init.	  ViewController	  i	  afegir-‐lo	  a	  altre	  NavigationController	  

provController	  *provTabController	  =	  [[[provController	  alloc]	  

initWithNibName:@"ProvViewController"	  bundle:nil]	  autorelease];	  	  	  

navigationContainer2	  *navController2	  =	  [[[navigationContainer2	  alloc]	  

initWithRootViewController:provTabController]	  autorelease];	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

//	  tercera	  pestanya:	  init.	  ViewController	  i	  afegir-‐lo	  a	  altre	  NavigationController	  

favoritsController	  *favoritsTabController	  =	  [[[favoritsController	  alloc]	  

initWithNibName:@"FavoritsTab"	  bundle:nil]	  autorelease];	  	  	  	  	  	  

navigationContainer3	  *navController3	  =	  [[[navigationContainer3	  alloc]	  

initWithRootViewController:favoritsTabController]	  autorelease];	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

//	  quarta	  pestanya:	  init.	  ViewController	  i	  afegir-‐lo	  a	  altre	  NavigationController	  

aboutController	  *aboutTabController	  =	  [[[aboutController	  alloc]	  

initWithNibName:@"AboutTab"	  bundle:nil]	  autorelease];	  	  	  	  	  	  

navigationContainer4	  *navController4	  =	  [[[navigationContainer4	  alloc]	  

initWithRootViewController:	  aboutTabController]	  autorelease];	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

//finalment	  assignem	  els	  navigation	  controllers	  al	  tabBarController	  
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self.tabBarController	  =	  [[[UITabBarController	  alloc]	  init]	  autorelease];	  

self.tabBarController.viewControllers	  =	  [NSArray	  arrayWithObjects:navController1,	  

navController2,	  navController3,	  nil];	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

//assignem	  el	  tabBarController	  com	  a	  controlador	  arrel	  	  	  	  	  

self.window.rootViewController	  =	  self.tabBarController;	  	  	  	  	  	  

[self.window	  makeKeyAndVisible];	  	  

	  

}	  
	   *les	  ordres	  d’autorelease	  són	  pel	  fet	  que	  GesoSport	  no	  usa	  el	  sistema	  ARC.	  
	  
Tot	  i	  que	  pot	  semblar	  un	  procés	  complex,	  només	  s’haurà	  de	  fer	  una	  vegada	  per	  a	  poder	  
seguir	  desenvolupant	  de	  manera	  independent	  les	  diferents	  funcionalitats	  diferenciades	  
per	  les	  pestanyes,	  ja	  que	  els	  propis	  ViewControllers	  són	  els	  que	  “demanen”	  al	  sistema	  un	  
canvi	  de	  vista,	  i	  aquest	  ho	  gestiona	  automàticament.	  
	  
Per	  acabar	  de	  clarificar	  l’estructura,	  al	  següent	  diagrama	  s’observa	  clarament	  com	  acaba	  
esdevenint	  l’estructura	  final	  (Diagrama	  9	  –	  Estructura	  final	  del	  l’aplicació	  GeoSport).	  
	  

	  
	  

Diagrama	  9	  –	  Estructura	  final	  del	  l’aplicació	  GeoSport	  

	  
Aquesta	  estructura	  permet	  al	  desenvolupador	  tenir	  diversos	  processos	  funcionals	  oberts	  
sense	  haver-‐nos	  de	  preocupar	  d’implementar	  la	  lògica	  de	  canvis	  entre	  ells,	  ja	  que	  les	  
característiques	  combinades	  del	  TabBarController,	  juntament	  amb	  les	  del	  
NavigationViewController	  fan	  aquesta	  feina.	  
	  
De	  manera	  opcional,	  XCode	  també	  permet	  l’opció	  d’especificar	  directament	  sobre	  l’arxiu	  
d’interfície	  gràfica	  (*.xib)	  a	  on	  es	  situarà	  la	  barra	  de	  pestanyes,	  per	  així	  poder	  tenir-‐la	  en	  
compte	  a	  l’hora	  de	  construir	  les	  vistes	  



     Desenvolupament per a Android i iOS– Memòria de projecte 
	   	  

	   37	  

Llistats	  bàsics	  i	  llistats	  complexos	  

	  
Les	  tasques	  de	  llistat	  d’elements	  són	  la	  base	  l’aplicació	  GeoSport,	  aquesta	  ha	  de	  generar	  
llistes	  senzilles	  per	  a	  fer	  la	  cerca	  per	  desglossament	  i	  llistats	  complexos	  (amb	  caselles	  
customitzades)	  per	  a	  llistar	  els	  clubs	  juntament	  amb	  la	  seva	  localitat	  i	  algun	  indicador	  
visual	  de	  si	  és	  favorit	  o	  no.	  
	  
Aquesta	  funcionalitat	  en	  particular,	  ocupa	  un	  lloc	  important	  dins	  als	  dispositius	  mòbils,	  ja	  
que	  adés	  de	  ser	  una	  de	  les	  més	  necessàries,	  poden	  arribar	  a	  resultar	  un	  segell	  de	  marca,	  
pel	  fet	  que	  poden	  ser	  realment	  treballades	  i	  incorporar	  una	  gran	  quantitat	  d’elements	  
tant	  funcionals	  com	  de	  disseny.	  
	  
Per	  a	  realitzar	  una	  llista,	  primer	  s’ha	  de	  diferenciar	  per	  a	  quina	  necessitat	  en	  concret	  és	  
necessària	  i	  quina	  importància	  té	  dins	  de	  l’aplicació,	  	  amb	  l’objectiu	  de	  decidir	  si	  cal	  fer	  
una	  llista	  complexa,	  o	  si	  pot	  ser	  un	  element	  senzill.	  Aquesta	  decisió	  pren	  sentit	  en	  el	  
moment	  que	  tant	  Android	  com	  iOS	  incorporen	  per	  defecte	  certs	  llistats	  senzills	  
estàndard	  que	  requereixen	  menys	  codificació	  i	  recursos	  per	  part	  del	  desenvolupador.	  
	  
Els	  llistats	  simples	  s’integren	  al	  cicle	  d’execució	  del	  controlador	  en	  particular,	  i	  usen	  
elements	  estàndard	  (anomenats	  per	  conveni	  de	  les	  pròpies	  plataformes),	  creant	  un	  
seguit	  d’elements	  aniuats	  dins	  un	  espai	  designat	  a	  manera	  de	  llista,	  sobre	  la	  qual	  es	  pot	  
fer	  “scroll”	  per	  a	  visualitzar	  la	  seva	  totalitat.	  Cada	  element	  està	  conformat	  per	  la	  
informació	  d’un	  element	  associat	  mitjançant	  diversos	  mètodes,	  i	  també	  se	  li	  poden	  
assignar	  respostes	  a	  certes	  accions	  com	  ser	  premut,	  premut	  prolongadament,	  
arrossegat,	  etc.	  
	  
A	  Android,	  aquesta	  funcionalitat	  estàndard	  s’implementa	  fent	  que	  l’Activity	  encarregada	  
de	  mostrar	  la	  vista	  del	  llistat	  estengui	  la	  classe	  ListActivity	  ,	  que	  inclou	  diversos	  mètodes	  
de	  control	  ja	  implementats	  per	  a	  operar	  amb	  l’XML	  de	  la	  vista.	  Dins	  d’aquest	  XML	  s’ha	  de	  
crear	  un	  objecte	  del	  tipus	  ListView	  i	  anomenar-‐lo	  amb	  com	  a	  “list”,	  que	  actua	  com	  a	  llista	  
predefinida.	  Totes	  les	  funcions	  descrites	  a	  continuació,	  entre	  d’altres,	  	  tenen	  com	  a	  
precondició	  l’existència	  de	  la	  llista	  predefinida:	  	  
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public	  void	  setListAdapter	  (ListAdapter	  adapter);	  	  

//Estableish	  l’adaptador	  de	  la	  llista	  predefinida	  

	  

public	  void	  onContentChanged	  ()	  

//mètode	  cridat	  per	  a	  fer	  ajustaments	  després	  d’un	  canvi	  

	  

public	  int	  getSelectedItemPosition	  ()	  

//Retorna	  la	  posició	  seleccionada	  (si	  existeix)	  

	  

public	  ListAdapter	  getListAdapter	  ();	  	  

//Retorna	  l’dapatador	  de	  la	  llista	  predefinida	  

	  

public	  ListView	  getListView	  ();	  	  

//Retorna	  l’objecte	  representant	  de	  la	  llista	  a	  l’XML	  

	  

public	  long	  getSelectedItemId	  ();	  

//Retorna	  l’identificador	  de	  l’objecte	  seleccionat	  

...	  

	  

//Funcio	  usada	  per	  a	  interceptor	  l’event	  de	  sel·∙lecció	  dins	  la	  llista	  predefinida	  

@Override	  

protected	  void	  onListItemClick(ListView	  l,	  View	  v,	  int	  position,	  long	  id)	  {	  	  

	  	  	  	  String	  item	  =	  (String)	  getListAdapter().getItem(position);	  

	  	  	  	  //codi	  personalitzat	  

	  	  	  }	  

	  
 
	  
Un	  cop	  fet	  aquest	  procediment,	  la	  creació	  de	  la	  llista	  és	  pràcticament	  automàtica,	  i	  amb	  
un	  esforç	  de	  disseny	  zero,	  ja	  que	  Android	  inclou	  diferents	  templates	  XML	  indexats	  dins	  
les	  seves	  llibreries	  per	  a	  mostrar	  diferents	  cel·∙les	  predefinides	  (text,	  títol	  amb	  subtítol,	  
etc.)	  
	  
Finalment,	  la	  funció	  de	  llistats	  en	  Android,	  té	  un	  gran	  pilar	  en	  forma	  de	  patró	  anomenat	  
patró	  adaptador.	  Aquest	  patró	  consisteix	  en	  crear	  una	  classe	  que	  s’encarregui	  d’omplir	  
un	  conjunt	  de	  vistes,	  usant	  les	  dades	  d’un	  conjunt	  d’objectes	  propis.	  (veure	  Diagrama	  10	  
–	  Patró	  adaptador).	  
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Diagrama	  10	  –	  Patró	  adaptador	  

	  
Afortunadament	  per	  a	  les	  llistes	  simples	  l’adaptador	  és	  predeterminat	  i	  no	  cal	  més	  que	  
crear-‐lo	  de	  manera	  programàtica,	  usant	  el	  seu	  constructor:	  
	  

ArrayList<String>	  provincies	  =	  new	  ArrayList<string>;	  

...	  

ArrayAdapter<String>	  adapter	  =	  	  

new	  ArrayAdapter<String>(this	  android.R.layout.simple_list_item_1,	  provincies);	  	  

	  
	  
Finalment	  la	  creació	  de	  la	  llista	  a	  la	  pantalla	  del	  dispositiu	  es	  realitza	  amb	  la	  comanda	  
d’assignació:	  

	  

setListAdapter(adapter);	  //Assignació	  de	  l’adaptador	  sobre	  la	  llista	  implícita	  

	  
	  
	  
Sobre	  la	  plataforma	  iOS,	  els	  llistats	  parteixen	  d’un	  protocol	  donat	  per	  la	  pròpia	  Apple,	  el	  
qual	  un	  cop	  assignat	  com	  a	  delegat	  d’un	  ViewController,	  afegeix	  un	  seguit	  de	  mètodes	  al	  
cicle	  de	  vida	  del	  controlador,	  que	  s’usen	  per	  a	  aconseguir	  les	  dades	  necessàries	  i	  mostrar	  
en	  pantalla	  la	  pròpia	  llista.	  
	  
Això	  s’aconsegueix	  creant	  un	  ViewController	  amb	  un	  .xib	  associat,	  al	  que	  se	  li	  crearà	  una	  
element	  TableView,	  i	  sobre	  el	  que	  s’implementaran	  els	  nous	  mètodes	  del	  protocol	  
TableViewDataSource:	  
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-‐	  (CGFloat)tableView:(UITableView	  *)tableView	  	  

	   heightForRowAtIndexPath:(NSIndexPath	  *)indexPath	  	  

//usada	  per	  a	  saber	  la	  mida	  de	  la	  cel·∙la	  

	  

-‐(UITableViewCell	  *)tableView:(UITableView	  *)tableView	  	  

	   cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath	  *)indexPath;	  	  

//mètode	  utilitzat	  per	  a	  crear,	  omplir	  I	  retornar	  la	  cel·∙la	  

	  
 
	  
	  
Al	  propi	  ViewController	  (.h	  +	  .m)	  se	  li	  especificarà	  un	  IBOUTLET	  per	  a	  que	  representi	  la	  
llista	  com	  a	  element	  de	  la	  interfície,	  però	  serà	  el	  propi	  protocol	  que	  s’encarregui	  de	  
gestionar	  les	  accions	  sobre	  la	  pròpia	  llista,	  el	  codi	  del	  qual	  implementa	  la	  creació	  de	  les	  
cel·∙les	  complertes,	  a	  partir	  d’elements	  estàndard	  inclosos	  al	  propi	  SDK	  d’iOS.	  
	  
És	  un	  procés	  senzill	  que	  dona	  resultats	  molt	  estables,	  incloent	  diverses	  gestions	  de	  
lògica,	  com	  recordar	  la	  posició	  després	  en	  abandonar	  la	  vista	  i	  retornar-‐hi,	  etc.	  
	  
Els	  llistats	  complexos	  	  són	  aquells	  que	  aprofiten	  el	  potencial	  d’XML	  per	  a	  inserir	  cel·∙les	  
personalitzades	  per	  a	  mostrar	  més	  informació	  i/o	  donar	  un	  millor	  aspecte	  visual	  a	  
l’aplicació.	  
En	  el	  cas	  d’Android,	  aquest	  pas	  més	  enllà	  s’implementa	  estenent	  i	  enriquint	  la	  classe	  
Adapter,	  de	  manera	  que	  se	  li	  descriu	  al	  sistema	  com	  ha	  d’omplir	  les	  cel·∙les,	  la	  vista	  
genèrica	  de	  les	  quals	  s’haurà	  d’implementar	  en	  XML	  (veure	  Cel·∙la	  1,	  cel·∙la	  custom	  de	  
GeosPort).	  
	  

	  
Cel·∙la	  1	  

Amb	  aquests	  passos	  es	  crea	  el	  que	  s’anomena	  un	  “Custom	  Adapter”,	  de	  manera	  que	  pot	  
ser	  aplicat	  a	  un	  conjunt	  de	  dades,	  prèviament	  preparat,	  usant	  la	  pròpia	  instrucció	  
setAdapter()	  sobre	  un	  objecte	  representant	  d’una	  ListView	  de	  la	  vista	  general.	  
	  
La	  pròpia	  classe	  Adapter,	  es	  basa	  en	  el	  mètode	  getView().	  Aquest	  és	  cridat	  diverses	  
vegades	  per	  a	  la	  creació	  de	  les	  vistes	  dels	  elements	  i	  és	  la	  que	  s’encarrega	  d’inicialitzar	  o	  
re-‐usar	  les	  vistes	  XML	  que	  es	  generen,	  aconseguint	  lleugeresa	  en	  memòria.	  
	  
Per	  a	  poder	  mostrar	  el	  codi	  sencer	  de	  la	  funció	  getView(),	  s’ha	  implementat	  un	  exemple	  
fora	  de	  GeoSport	  degut	  a	  la	  massivitat	  del	  codi.	  
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@Override	  	  	  	  	  	  

public	  View	  getView(int	  position,	  View	  convertView,	  ViewGroup	  parent)	  {	  

	  	  	  	  	  	  /*	  Aquesta	  funció	  es	  crida	  les	  N	  vegades	  que	  fa	  falta	  per	  a	  omplir	  tot	  

l'espai	  

	  destinat	  a	  la	  llista	  (N	  caselles)	  */	  

	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  /*	  	  El	  primer	  if	  es	  rutinari,	  i	  serveix	  per	  a	  que	  de	  manera	  automàtica,	  si	  és	  

possible	  reusar	  una	  plantilla,	  no	  es	  crea	  nova	  (s’usa	  menys	  memoria!!)	  

	  	  	  	  	  	  */	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  View	  v	  =	  convertView;	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  if	  (v	  ==	  null)	  {	  

	  LayoutInflater	  vi	  =(LayoutInflater)getContext().	  

	   getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);	  //init.	  de	  la	  vista	  	  

	   v	  =	  vi.inflate(R.layout.regrow,	  null);	  

	  

//A	  on	  hi	  ha	  R.layout.regrow	  s'hauria	  de	  posar	  el	  nom	  de	  la	  plantilla	  XML	  creada	  

per	  a	  mostrar	  un	  objecte	  News	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

}	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  News	  n	  =	  items.get(position);	  //on	  items	  conté	  elements	  del	  tipus	  News	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  if	  (n	  !=	  null)	  {	  

//instancia	  i	  identificació	  dels	  elements	  de	  dins	  e	  la	  plantilla	  que	  usem	  (p.ex:	  

dins	  de	  R.layout.row_layout)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TextView	  id	  =	  (TextView)	  v.findViewById(R.id.rowid);	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TextView	  nm	  =	  (TextView)	  v.findViewById(R.id.rowname);	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TextView	  pb	  =	  (TextView)	  v.findViewById(R.id.rowpobl);	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

//Per	  a	  evitar	  NULL_POINTER	  EXCEPTION	  es	  comproba	  si	  retorna	  bé	  les	  vistes	  (if	  

!NULL)	  

//En	  cas	  que	  tot	  estigui	  OK,	  s’indica	  quina	  dada	  va	  a	  cada	  espai.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

if	  (id	  !=	  null)	  id.setText(n.id);	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  if	  (nm	  !=	  null)	  nm.setText(n.nom);	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  if	  (pb	  !=	  null)	  pb.setText(n.descripcio);	  

	  	  	  }	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  return	  v;	  //retornem	  la	  vista	  emplenada	  i	  modificada	  a	  la	  nostra	  manera	  	  	  	  	  	  

}	  
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Aquestes	  propietats	  permeten	  molta	  versatilitat	  a	  l’hora	  de	  balancejar	  la	  càrrega	  lògica	  
de	  les	  funcionalitats	  de	  l’aplicació,	  enriquint	  el	  codi	  de	  l’adaptador	  o	  enriquint	  la	  pròpia	  
activitat	  creant	  dades	  accessibles	  des	  de	  l’adaptador	  a	  l’hora	  de	  la	  inicialització	  d’una	  
nova	  cel·∙la.	  
	  
Aquesta	  pràctica	  permet	  aplicar	  qualsevol	  element	  d’interfície	  dins	  de	  cada	  cel·∙la,	  a	  les	  
quals,	  gràcies	  a	  les	  propietats	  de	  Java,	  se’ls	  hi	  poden	  afegir	  “Listeners”	  que	  comuniquen	  
diversos	  events	  al	  sistema,	  per	  a	  delegar-‐lo	  a	  un	  mètode	  que	  els	  tracti.	  
Aquest	  patró	  s’usa	  a	  diverses	  funcionalitats	  semblants,	  com	  s’explica	  a	  la	  secció	  
d’usabilitat	  d’Android,	  pàg.	  67.	  
	  
De	  cara	  a	  la	  plataforma	  iOS,	  elaborar	  una	  TableView	  amb	  cel·∙les	  personalitzades,	  
consisteix	  en	  crear	  un	  nou	  .xib	  del	  tipus	  TableRowCell,	  on	  s’afegeixen	  els	  elements	  
desitjats,	  creant	  una	  nova	  classe	  ViewController,	  on	  s’emmagatzemarà	  la	  creació	  de	  la	  
pròpia	  cel·∙la,	  incloent-‐hi	  IBOUTLET’s	  per	  a	  representar	  els	  elements	  de	  la	  vista	  i	  
IBACTION’s	  per	  a	  interceptar	  els	  events	  de	  sistema.	  
	  
Finalment,	  per	  a	  crear	  la	  vista	  automàticament	  amb	  les	  cel·∙les	  personalitzades,	  tansols	  
cal	  substituir	  el	  procés	  de	  creació	  de	  cel·∙la	  d’una	  llista	  simple	  stàndard.	  

NSArray	  *nib	  =	  	  

[[NSBundle	  mainBundle]	  loadNibNamed:@"clubRegRowCell"	  owner:self	  options:nil];	  

	  

	  	  cell	  =	  (clubRegRowCell	  *)[nib	  objectAtIndex:0];	  	  

	  
	  	  
Aquesta	  pràctica	  s’ha	  de	  dur	  a	  terme	  d’una	  manera	  molt	  acurada	  en	  el	  cas	  de	  tractar	  la	  
memòria	  mà,	  ja	  que	  les	  llistes	  custom	  son	  elements	  força	  pesants	  a	  la	  memòria	  per	  la	  
lògica	  i	  elements	  que	  inclouen,	  i	  el	  sistema	  sovint	  les	  destrueix	  per	  falta	  de	  memòria,	  de	  
manera	  que	  s’ha	  de	  tenir	  en	  compte	  aquest	  cas,	  implementant	  la	  re-‐creació	  de	  les	  
cel·∙les,	  intentant	  re-‐usar-‐les	  sempre	  que	  sigui	  possible.	  
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Mapes	  de	  localització	  

	  
Per	  a	  la	  funció	  de	  visualització	  de	  localitzacions,	  és	  evident	  que	  s’havia	  d’implementar	  
una	  visió	  de	  mapa,	  i	  es	  varen	  barallar	  diverses	  opcions,	  que	  diferien	  a	  nivell	  de	  temps	  de	  
codificació	  i	  flexibilitat	  .	   	  
	  
• WebKit	  vs	  MapKit	  (iP)	  
En	  ambdues	  plataformes,	  es	  troben	  dues	  grans	  eines	  per	  a	  visualitzar	  de	  manera	  
automàtica	  un	  mapa	  centrat	  en	  una	  localització	  en	  particular,	  integrades	  de	  maneres	  
molt	  semblants.	  
	  
	  
• Google	  Maps	  API:	  
Google	  posa	  a	  la	  disposició	  de	  qualsevol	  
desenvolupador	  una	  direcció	  web	  que	  genera	  un	  mapa	  
en	  Javascript	  de	  la	  posició	  demanada	  dins	  d’un	  
navegador	  web,	  de	  manera	  que	  amb	  una	  simple	  
concatenació	  és	  possible	  d’implementar	  la	  funcionalitat	  
demanada.	  (veure	  Captura	  3	  –	  Maps	  API	  sobre	  iOS)	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
• Google	  Maps	  App	  :	  	  

Sorprenentment	  en	  ambdues	  plataformes,	  en	  cas	  que	  el	  
propi	  sistema	  detecti	  la	  crida	  per	  a	  veure	  una	  localització,	  
aquest	  comprova	  l’existència	  de	  l’aplicació	  de	  Google	  
Maps,	  i	  en	  cas	  positiu	  executa	  l’app	  esmentada	  en	  
comptes	  del	  navegador,	  ja	  que	  l’aplicació	  local	  genera	  un	  
cost	  d’ample	  de	  banda	  molt	  més	  baix.	  (veure	  Captura	  4	  -‐	  
Maps	  Apps	  sobre	  Android)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Captura	  4	  -‐	  Maps	  Apps	  sobre	  Android	  

Captura	  3	  –	  Maps	  API	  sobre	  iOS	  



     Desenvolupament per a Android i iOS– Memòria de projecte 
	   	  

	   44	  

• MapKit	  
Ambdues	  plataformes	  porten	  dins	  de	  l’SDK	  un	  sistema	  més	  complex	  de	  generació	  de	  
mapes	  sense	  usar	  una	  API	  o	  App	  concreta,	  sinó	  que	  es	  desenvolupa	  dins	  de	  la	  pròpia	  
aplicació	  i	  ofereix	  nombroses	  funcions	  de	  senyalització	  múltiple,	  control	  de	  zoom,	  
textures	  del	  mapa,	  etc.	  
En	  ambdues	  plataformes	  consta	  d’una	  estructura	  que	  interpreta	  objectes	  
representants	  de	  punts	  en	  el	  mapa,	  podent-‐hi	  establir	  propietats	  com	  ara	  la	  imatge	  
mostrada,	  com	  ha	  de	  reaccionar	  al	  ser	  tocada,	  ...	  
Aquesta	  funció	  en	  concret,	  és	  més	  complexa	  d’implementar	  sobre	  la	  plataforma	  
Android,	  degut	  a	  que	  es	  necessita	  un	  tercer	  objecte	  que	  estableix	  una	  cua	  d’objectes	  
que	  han	  de	  ser	  carregats	  al	  mapa	  i	  hi	  han	  certes	  interferències	  a	  l’hora	  d’actualitzar	  
aquesta	  cua.	  
Aquesta	  opció	  fou	  provada	  en	  ambdues	  plataformes	  i	  descartada	  per	  no	  necessitar	  
funcionalitats	  tan	  complexes	  per	  a	  la	  funcionalitat	  de	  GeoSport,	  estalviant	  temps	  de	  
desenvolupament	  i	  per	  tant	  cost	  final.	  

	  
Després	  de	  fer-‐se	  els	  test	  pertinents	  i	  consultat	  les	  diverses	  funcionalitats	  que	  ofereix	  
cada	  eina,	  la	  decisió	  final	  fou	  integrar	  una	  vista	  WebView	  a	  la	  que	  se	  li	  carregava	  una	  url	  
creada	  per	  a	  cridar	  la	  API	  de	  Google	  Maps	  tot	  indicant-‐li	  a	  quina	  posició	  s’ha	  de	  centrar.	  
	  

NSString	  *url	  =	  @"http://maps.google.com/maps?q=";	  

	  	  	  	  	  url	  =	  [url	  stringByAppendingString:_lat_camp];	  //afegim	  la	  latitut	  

	  	  	  	  	  url	  =	  [url	  stringByAppendingString:@","];	  

	  	  	  	  	  url	  =	  [url	  stringByAppendingString:_long_camp];	  //afegim	  la	  

latitut	  
	  
	  
Aquesta	  opció	  es	  va	  considerar	  la	  més	  encertada	  perquè	  resulta	  virtualment	  
multiplataforma	  (la	  crida	  web	  és	  la	  mateixa	  des	  de	  totes	  les	  plataformes)	  adés	  de	  
centrar-‐se	  en	  un	  component	  altament	  explotat	  i	  optimitzat	  per	  ambdues	  plataformes	  
com	  és	  la	  vista	  de	  navegador	  web.	  
	  
El	  navegador	  web	  de	  cadascuna	  de	  les	  plataformes,	  podria	  seguir	  l’estàndard	  general	  de	  
cadascuna	  d’elles,	  explicats	  a	  apartats	  anteriors,	  però	  com	  s’ha	  esmentat,	  el	  navegador	  
resulta	  una	  eina	  molt	  optimitzada,	  fins	  a	  tal	  punt	  que	  cada	  plataforma	  ha	  desenvolupat	  
una	  manera	  més	  senzilla	  d’usar-‐lo:	  
	  
En	  iOS	  es	  podria	  usar	  un	  element	  situat	  a	  la	  interfície	  via	  Interface	  Builder,	  al	  qual	  se	  li	  
assigna	  un	  IBOutlet	  per	  a	  després	  poder-‐lo	  controlar	  des	  del	  propi	  codi	  de	  manera	  
dinàmica.	  
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Però	  iOS	  porta	  incorporada	  una	  classe	  que	  representa	  una	  crida	  de	  navegador,	  que	  el	  
sistema	  intercepta	  i	  s’encarrega	  de	  carregar	  a	  l’aplicació	  de	  navegació	  web	  (la	  política	  
d’Apple	  impedeix	  als	  desenvolupadors	  implementar	  navegadors,	  només	  existeix	  l’oficial).	  
	  
La	  crida	  és	  senzilla	  i	  eficient,	  i	  com	  sempre,	  porta	  incorporats	  efectes	  d’animació:	  
	  

NSMutableURLRequest	  *request	  =	  	  	   //Inicialitzar	  l’objecte	  

	   [NSMutableURLRequestrequestWithURL:[NSURL	  

URLWithString:_url]];	  	  

	  

[webView	  loadRequest:request];	  //Automàticament	  s’inicia	  el	  

navegador	  

	  
	   	   *On	  _url	  és	  el	  link	  de	  l’API	  creat	  a	  partir	  de	  la	  posició	  desitjada.	  
	  
Cal	  afegir	  però,	  que	  el	  sistema	  iOS	  tracta	  les	  crides	  al	  navegador	  però	  no	  retorna	  a	  
l’aplicació	  en	  acabar,	  de	  manera	  que	  en	  el	  context	  de	  GeoSport,	  es	  volia	  obtenir	  una	  
funció	  de	  retorn	  per	  a	  poder	  seguir	  fent	  ús	  de	  l’aplicació	  després	  de	  consultar	  el	  mapa.	  
Aquesta	  funcionalitat	  s’aconseguí	  implementant	  un	  nou	  ViewController	  aniuat	  dins	  de	  
l’estructura	  de	  navegació.	  Aquest	  controlador	  porta	  afegit	  un	  WebView	  intern	  al	  qual	  se	  
li	  carrega	  de	  manera	  automàtica	  l’url	  que	  correspon	  al	  punt	  desitjat,	  d’aquesta	  manera	  
s’aconsegueix	  una	  funcionalitat	  web	  sense	  haver	  de	  sortir	  de	  l’aplicació.	  
	  
El	  mètode	  d’Android	  es	  podria	  seguir	  també	  la	  seva	  pauta	  general,	  per	  una	  banda	  
instanciar	  un	  objecte	  WebView	  a	  la	  vista	  en	  XML,	  per	  a	  posteriorment	  identificar-‐la	  i	  
gestionar-‐la	  des	  del	  controlador.	  Però	  gràcies	  a	  la	  gestió	  d’Intents	  del	  sistema	  Android,	  el	  
navegador	  es	  pot	  cridar	  de	  manera	  automàtica	  sense	  haver	  d’implementar	  una	  vista	  o	  
Activity	  per	  a	  fer-‐ho:	  
	  

Intent	  i	  =	  new	  Intent(Intent.ACTION_VIEW);	  //	  crear	  intent	  específic	  

	  	  	  	  	  	  	  i.setData(Uri.parse(url));	  //	  afegir	  les	  dades	  a	  l’intent	  

	  getContext().startActivity(i);	  //automàticament	  s’inicia	  la	  web	  

	  
	   	   	  	  	  	  *	  On	  _url	  és	  el	  link	  de	  l’API	  creat	  a	  partir	  de	  la	  posició	  desitjada.	  
	  
La	  clau	  d’aquest	  intent	  d’Android	  en	  particular,	  resideix	  al	  flag	  (int	  de	  senyalització)	  
d’acció,	  que	  se	  li	  passa	  com	  a	  paràmetre	  al	  constructor	  de	  l’objecte.	  	  
Aquest	  flag	  s’aconsegueix	  amb	  una	  crida	  estàtica	  a	  la	  classe	  Intent	  (Intent.ACTION_VIEW).	  
Aquesta	  retorna	  un	  int	  que	  representa	  l’identificador	  a	  la	  que	  haurà	  de	  respondre	  
l’aplicació	  de	  destí,	  en	  aquest	  cas	  de	  visualització.	  
	  



     Desenvolupament per a Android i iOS– Memòria de projecte 
	   	  

	   46	  

Aquesta	  funció,	  tot	  i	  ser	  una	  drecera	  per	  a	  una	  funcionalitat	  molt	  usada,	  respon	  
perfectament	  a	  la	  tònica	  de	  senyalitzacions	  i	  identificadors	  que	  Google	  ha	  posat	  en	  
pràctica	  per	  a	  dur	  a	  terme	  l’estructura	  d’Android	  pròpiament	  dit,	  que	  resulta	  eficient	  i	  
senzill.	  
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Cercador	  

	  
A	  l’aplicació	  GeoSport,	  com	  a	  vista	  inicial,	  s’establí	  la	  de	  cerca,	  ja	  que	  és	  considera	  que	  és	  
la	  funció	  principal:	  buscar	  un	  club	  i	  veure’n	  les	  seves	  dades.	  
	  
Aquesta	  funcionalitat,	  que	  és	  també	  base	  de	  milers	  d’aplicacions	  arreu,	  dista	  de	  ser	  
trivial.	  En	  el	  cas	  de	  GeoSport,	  i	  per	  sort,	  es	  pot	  usar	  el	  potencial	  d’SQLite,	  que	  conté	  les	  
funcions	  necessàries	  per	  a	  fer	  una	  cerca	  per	  paràmetres,	  com	  ara	  un	  nom	  de	  club	  o	  de	  
ciutat,	  per	  això	  s’ha	  de	  crear	  una	  consulta	  configurada	  amb	  els	  paràmetres	  que	  l’usuari	  
introdueix	  a	  la	  caixa	  de	  text,	  concretament	  a	  la	  clàusula	  WHERE,	  resultant	  en	  una	  ordre	  
de	  l’estil	  següent:	  
	  

SELECT	  _id,	  CLUB,	  POBLACIO	  FROM	  CLUBS	  

WHERE	  CLUB	  LIKE	  '%"	  +	  var	  +	  "%'	  OR	  

POBLACIO	  LIKE	  '%"+	  var	  +	  "%'	  	  
 
	   	   	   	   *on	  var	  serien	  les	  paraules	  clau	  introduïdes	  
	  
La	  clàusula	  anterior	  retorna	  un	  conjunt	  de	  3	  atributs	  per	  a	  cada	  club	  que	  es	  trobi,	  el	  qual	  
la	  seva	  població	  o	  el	  seu	  nom	  “s’assembli”	  (la	  clàusula	  LIKE	  te	  criteris	  propis	  de	  
semblança)	  a	  la	  variable	  passada	  per	  paràmetre.	  Les	  consultes	  SQL,	  s’usaran	  per	  obtenir	  
tots	  els	  conjunts	  d’objectes	  previ	  filtre,	  incloent	  grups	  no	  emmagatzemats	  com	  el	  de	  
províncies	  ,	  que	  tot	  i	  que	  no	  està	  en	  una	  taula	  en	  particular,	  és	  generada	  de	  manera	  
dinàmica,	  amb	  una	  consulta	  que	  inclou	  la	  clàusula	  DISTINCT	  per	  descartar	  duplicats.	  
	  

SELECT	  DISTINCT	  PROVINCIES	  FROM	  CLUBS	  	  
 
	  
Aquest	  tipus	  de	  consulta,	  pot	  ésser	  usada	  per	  a	  tot	  tipus	  de	  consultes	  dinàmiques,	  i	  adés	  
resulta	  útil	  a	  l’hora	  d’assegurar-‐se	  que	  el	  format	  dels	  registres	  és	  el	  correcte	  ja	  que	  una	  
diferència	  com	  un	  accent	  o	  una	  majúscula	  erronis	  esdevenen	  en	  un	  nou	  registre	  a	  la	  
consulta	  generada.	  
	  
A	  Android	  ,	  les	  interaccions	  amb	  la	  BD	  són	  programades	  de	  manera	  individual	  com	  a	  
mètode,	  seguint	  el	  passos	  dels	  que	  consta	  aquest	  procés	  en	  qualsevol	  BD.	  
	  
Per	  a	  poder	  carregar	  la	  BD	  preomplerta,	  i	  a	  la	  vegada	  preparar	  al	  sistema	  per	  a	  una	  
futura	  actualització,	  l’aplicació	  comprova	  a	  cada	  execució	  l’existència	  de	  l’arxiu	  .sqlite	  
que	  conté	  les	  dades,	  en	  cas	  contrari,	  s’encarrega	  de	  copiar-‐la	  des	  del	  paquet	  de	  la	  pròpia	  
aplicació	  
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Per	  a	  incloure	  la	  BD	  s’ha	  de	  fer	  via	  Eclipse,	  a	  una	  carpeta	  anomenada	  “assets”	  per	  
conveni	  general	  de	  Google.	  D’aquesta	  manera,	  i	  juntament	  amb	  una	  comanda	  que	  
retorna	  la	  versió	  de	  la	  BD	  a	  la	  que	  s’ha	  connectat,	  es	  pot	  saber	  si	  cal	  copiar	  la	  BD	  o	  
actualitzar-‐la.	  
	  

//1	  boolean	  dbExist	  =	  new	  File(DB_PATH,DATABASE_NAME).exists();	  
	  

//2	  private	  SQLiteDatabase	  db;	  	  

//	  	  db	  =	  SQLiteDatabase.openDatabase(myPath,null,0);	  	  
	  

//3	  InputStream	  myInput	  =	  context.getAssets().open(DATABASE_NAME);	  	  

	  
*les	  constants	  DB_PATH,DATABASE_NAME	  i	  myPath	  son	  cadenes	  amb	  el	  directori	  
del	  Package	  d’aplicació	  

	  
Al	  codi	  anterior	  s’observen	  diferents	  comandes	  relacionades	  amb	  l’explicació.	  
La	  operació	  1	  és	  la	  declaració	  del	  booleà	  que	  indica	  l’existència	  del	  fitxer	  de	  la	  BD,	  fruit	  
de	  l’operació	  constructora	  de	  la	  classe	  File	  (Inclosa	  a	  la	  plataforma	  Java).	  
Al	  grup	  d’instruccions	  2	  es	  pot	  veure	  la	  declaració	  i	  assignació	  de	  l’objecte	  representant	  
de	  la	  BD,	  operacions	  que	  també	  s’encarreguen	  d’obrir	  la	  connexió	  amb	  la	  pròpia	  BD.	  
Per	  	  a	  operar	  amb	  l’arxiu	  de	  la	  BD,	  s’usa	  la	  classe	  InputStream	  de	  Java,	  i	  és	  pot	  gestionar	  
com	  qualsevol	  altre	  fitxer	  del	  sistema,	  com	  mostra	  la	  comanda	  3.	  
	  
A	  continuació	  es	  pot	  veure	  la	  implementació	  d’un	  mètode	  complert	  de	  la	  classe	  
OpenHelper,	  la	  qual	  la	  seva	  funció	  és	  retornar	  una	  ArrayList	  d’objectes	  del	  tipus	  
ClubRegister	  (Classe	  Custom	  amb	  3	  atributs)	  retornats	  per	  una	  consulta	  amb	  clàusula	  
WHERE.	  
	  

public	  ArrayList<ClubRegister>	  clubs_by_poblacio_or_nom_query(String	  rowId)	  {	  

openDataBase();	  	  	  //	  mètode	  creat	  a	  d’OpenHelper.java	  per	  a	  obrir	  la	  BD	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  ArrayList<ClubRegister>	  list	  =	  new	  ArrayList<ClubRegister>();	  

	  	  

	  	  	  	  Cursor	  cursor	  =	  this.db.query(	  	  //Mètode	  per	  a	  llençar	  una	  consulta	  

	  	  	  	  	  	  t_clubs	  	  

	  	  	  	  	  	  ,	  new	  String[]	  {"_id,	  CLUB,	  POBLACIO"}	  //Especificar	  atributs	  de	  retorn	  

	  	  	  	  	  	  ,	  "CLUB	  LIKE'%"	  +	  rowId	  +	  "%'OR	  POBLACIO	  LIKE'%"+rowId+"%'"	  	  //clàusula	  WHERE	  

	  	  	  	  	  	  	  	  ,	  null,	  null,null,	  null);	  //Flags	  no	  usats	  (GROUP	  BY,	  ORDER	  BY,	  etc.)	  
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	  	  	  	  	  	  	  //Usem	  un	  Cursor	  per	  iterar	  sobre	  el	  conjunt	  de	  resultats	  

	  	  	  	  	  	  	  if	  (cursor.moveToFirst())	  {	  

	   do	  {	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   ClubRegister	  club_reg_aux	  =	  new	  ClubRegister(//Constructor	  de	  l’objecte	  

	   	   	   	   	   cursor.getString(0),	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	   	   cursor.getString(1),	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   cursor.getString(2));	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  list.add(club_reg_aux);	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  }	  while	  (cursor.moveToNext());	  

	  	  	  	  	  	  }	  

if	  (cursor	  !=	  null	  &&	  !cursor.isClosed())	  cursor.close();	  

	  

this.db.close();	  

return	  list;	  	  	  	  	  

}	  
 
	  
Sobre	  aquesta	  última	  seqüencia	  de	  codi,	  es	  poden	  realitzar	  modificacions	  per	  a	  
aconseguir	  pràcticament	  qualsevol	  consulta	  amb	  canvis	  mínims.	  
	  
La	  plataforma	  iOS	  funciona	  de	  la	  mateixa	  manera,	  evidentment	  en	  el	  propi	  llenguatge	  
Objective-‐C,	  però	  sobre	  les	  mateixes	  bases	  i	  procediments,	  tot	  i	  això	  algunes	  petites	  
diferències	  es	  deixen	  veure	  a	  l’hora	  de	  llençar	  les	  consultes,	  com	  per	  exemple	  la	  
necessitat	  de	  crear	  un	  objecte	  “statement”	  que	  contingui	  la	  informació	  de	  la	  query,	  	  a	  
continuació	  s’exposen	  els	  codis	  equivalents	  a	  alguns	  dels	  exemples	  de	  l’apartat	  
d’android.	  
	  

//Comprovació	  de	  l’existència	  del	  fitxer	  

NSString	  *writableDBPath	  =	  [docsDir	  stringByAppendingPathComponent:@"ccDB.sqlite"];	  

bool	  dbExists	  =	  [fileManager	  fileExistsAtPath:writableDBPath];	  

	  

//Obrir	  la	  BD	  

sqlite3_open([path	  UTF8String],	  &db)	  ==	  SQLITE_OK	  
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//Crida	  per	  a	  executar	  un	  statement	  de	  consulta	  sobre	  la	  base	  de	  dades	  

sqlite3_stmt	  *resultado;	  	  

sqlite3_prepare_v2(	  

	   db,	  //BD	  sobre	  la	  que	  executem	  

	   [sentence	  UTF8String],	  //query	  a	  executar	  en	  format	  NSString	  

	   strlen([sentence	  UTF8String]),	  	  

	   &resultado,&siguiente);	  //Handlers	  per	  a	  les	  dades	  

	  
	  

//iteració	  sobre	  un	  grup	  de	  resultats	  per	  a	  obtenir	  ArrayList’s	  

…	  

while	  (sqlite3_step(resultado)==SQLITE_ROW){	  	  

...	  

[array	  addObject:sqlite3_column_text(resultado,	  0);	  ]	  

...	  

}	  

	  

sqlite3_close(db);	  	  

return	  array;	  	  

	  
	  	  
	  
Tot	  i	  això,	  la	  funcionalitat	  de	  cerca	  es	  separa	  en	  dues	  parts,	  per	  una	  banda	  el	  cercador	  
pròpiament	  dit,	  que	  envia	  a	  l’usuari	  a	  una	  vista	  de	  resultats,	  i	  per	  l’altre	  banda	  es	  té	  un	  
mòdul	  de	  predicció	  o	  Autocomplete.	  Aquest	  patró	  s’usa	  per	  a	  que	  el	  propi	  usuari	  no	  hagi	  
de	  recordar	  la	  totalitat	  ortogràfica	  de	  l’objecte	  que	  està	  cercant,	  de	  manera	  que	  
s’eliminen	  alguns	  casos	  de	  0	  (zero)	  resultats	  i/o	  resultats	  erronis	  fruit	  d’errors	  humans,	  
adés	  de	  reduir	  el	  temps	  que	  necessita	  l’usuari	  per	  a	  fer	  allò	  que	  vol	  fer,	  que	  és	  arribar	  a	  la	  
dada	  final	  que	  busca.	  
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Autocomplete	  

	  
La	  manera	  que	  Android	  ha	  desenvolupat	  per	  a	  resoldre	  la	  necessitat	  d’autocompletar	  un	  
TexView	  és	  simplement	  excel·∙lent,	  simplement	  cal	  declarar	  un	  objecte	  del	  tipus	  
AutoCompleteTextView	  i	  a	  l’hora	  d’inicialitzar	  l’objecte	  se	  li	  assigna	  una	  ArrayList	  
d’Strings	  que	  conté	  els	  diferents	  resultats	  per	  als	  que	  es	  podrà	  predir.	  A	  partir	  d’aquest	  
punt	  l’objecte	  s’encarrega	  de	  mantenir	  monitoritzat	  el	  text	  introduït	  i	  d’anar	  mostrant	  
una	  llista	  de	  resultats,	  de	  manera	  transparent.	  
	  
Aquest	  model	  “template”,	  tot	  i	  allunyar-‐se	  una	  mica	  de	  la	  tònica	  de	  la	  plataforma	  en	  
quan	  a	  patronatge,	  resulta	  molt	  eficaç	  i	  és	  completament	  actualitzable	  i	  reassignable	  en	  
cas	  de	  canvi	  de	  conjunt	  de	  resultats	  i	  permet	  mantenir	  carregats	  el	  conjunt	  de	  resultats,	  
entre	  d’altres	  funcionalitats	  implementades,	  com	  el	  nombre	  de	  lletres	  que	  cal	  introduir	  
per	  rebre	  assistència,	  etc.	  En	  particular	  per	  a	  l’aplicació	  GeoSport,	  la	  classe	  funciona	  
sense	  enrederaments	  per	  cerca	  (amb	  aprox.	  	  1000	  resultats	  a	  l’ArrayList)	  (veure	  Captura	  
5	  –	  Patró	  Autocomplete).	  
	  

	  
Captura	  5	  –	  Patró	  Autocomplete	  

	  
A	  la	  imatge	  també	  s’observa	  que	  la	  llista	  té	  programada	  lògica	  de	  canvi	  de	  lloc	  en	  cas	  de	  
poc	  espai,	  com	  durant	  l’aparició	  del	  teclat.	  
	  
A	  la	  plataforma	  iOS	  en	  canvi,	  es	  produeix	  el	  cas	  contrari,	  no	  hi	  ha	  cap	  mena	  d’objecte	  ni	  
aproximació	  orientada	  a	  cobrir	  la	  funcionalitat	  d’autocompletar,	  un	  fet	  realment	  estrany	  
tenint	  en	  compte	  la	  tendència	  d’Apple	  d’unificar	  els	  estils	  dels	  elements	  usuals	  del	  
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disseny	  funcional.	  Tot	  i	  aquest	  fet,	  hi	  ha	  motius	  pels	  quals	  el	  sistema	  està	  organitzat	  així,	  
com	  s’explicarà	  a	  la	  secció	  d’Usabilitat,	  pàg.	  67.	  	  
	  
Finalment,	  es	  decidí	  que	  no	  hi	  havia	  cap	  aproximació	  satisfactòria	  en	  forma	  de	  template,	  
per	  tant	  s’implementà	  la	  funcionalitat	  “a	  mà”.	  
	  
L’estructura	  necessària	  per	  a	  obtenir	  la	  funcionalitat	  d’autocomplete	  requereix	  els	  
següents	  elements:	  
	  
• UITextField	  (important	  desactivar	  l’autocomplete	  general).	  

Una	  caixa	  de	  text,	  sobre	  la	  que	  es	  centrarà	  l’estructura	  per	  a	  proporcionar-‐li	  una	  
llista	  inferior	  amb	  els	  pre-‐resultats,	  per	  aconseguir-‐ho	  s’usarà	  una	  IBAction.	  
	  

• Llista	  amagada	  +	  Lògica	  d’activació.	  
Aquest	  element	  anirà	  controlat	  per	  un	  protocol	  associat	  i	  un	  element	  a	  la	  interfície,	  
com	  s’explica	  a	  l’apartat	  de	  llistats,	  pàg	  37.	  	  (veure	  Captura	  6	  –	  Xcode	  Interface	  
Builder)	  
	  

	  
Captura	  6	  –	  Xcode	  Interface	  Builder	  

	  
Per	  a	  gestionar	  l’aparició	  de	  la	  llista	  s’usarà	  una	  comanda	  sobre	  la	  qual	  responen	  
pràcticament	  tots	  els	  objectes	  d’interfície	  d’iOS,	  un	  cop	  instanciats	  i	  identificats	  via	  
IBOutlet:	  
	  

	   [myTableView	  setHidden:	  YES];	  
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• Una	  funció	  específica	  de	  l’OpenHelper	  per	  a	  executar	  a	  cada	  introducció	  de	  text	  per	  

a	  obtenir	  el	  grup	  de	  coincidències	  en	  forma	  d’NSArray.	  
	  
Degut	  a	  les	  circumstàncies,	  la	  funcionalitat	  de	  pre-‐cerca,	  usarà	  la	  pròpia	  funció	  de	  
cerca	  per	  a	  buscar	  els	  resultats	  parcials	  a	  cada	  introducció	  de	  text,	  però	  retornant	  
només	  el	  conjunt	  d’Strings	  de	  l’atribut	  sobre	  el	  que	  s’està	  cercant	  (nom	  i	  població).	  
Aquest	  fet	  no	  té	  un	  impacte	  real	  en	  aquest	  nivell	  de	  l’aplicació,	  però	  en	  el	  cas	  d’un	  
gran	  augment	  dels	  continguts	  sobre	  els	  que	  comprovar,	  de	  segur	  que	  s’acabaria	  
notant	  una	  disminució	  del	  rendiment	  de	  l’aplicació.	  

Filtres	  

	  
Com	  a	  funció	  “extra”	  d’usabilitat	  en	  cas	  d’un	  gran	  nombre	  de	  resultats,	  s’afegí	  també	  una	  
funció	  de	  filtratge	  de	  resultats,	  funcionalitat	  que	  fou	  resolta	  de	  maneres	  força	  diferents	  a	  
causa	  de	  les	  diferències	  entre	  els	  patrons	  de	  cada	  plataforma	  
	  
Sobre	  la	  plataforma	  Android	  es	  va	  detectar	  una	  funció	  implementada	  de	  base	  a	  la	  classe	  
ListView,	  anomenada	  filter()	  ,aquesta	  en	  un	  principi	  aplica	  un	  filtre	  que	  anteriorment	  
s’hauria	  creat	  com	  a	  objecte	  amb	  els	  criteris	  de	  filtratge,	  reduint	  la	  llista	  de	  manera	  
automàtica.	  Ara	  però,	  aquest	  mètode	  resultà	  no	  funcionar	  com	  s’esperava,	  ja	  que	  és	  
orientada	  a	  mostrar	  contingut	  estàtic	  i	  retorna	  una	  llista	  amb	  posicions	  no	  vinculades	  a	  
l’anterior,	  de	  manera	  que	  les	  pròpies	  cel·∙les	  no	  tenien	  traçabilitat,	  solucionar	  aquest	  
problema	  de	  manera	  programàtica	  requereix	  massa	  temps.	  
Per	  a	  aproximar	  la	  funcionalitat	  s’afegí	  un	  pas	  opcional	  una	  vegada	  mostrats	  els	  resultats	  
de	  la	  cerca,	  que	  mostra	  una	  nova	  vista	  de	  resultats,	  presos	  a	  partir	  dels	  anteriors,	  això	  
s’aconsegueix	  cridant	  la	  mateixa	  Activity	  de	  cerca	  però	  amb	  nous	  paràmetres,	  aprofitant	  
les	  propietats	  de	  la	  Activity	  Stack	  d’Android	  (veure	  Captura	  7	  -‐	  Patró	  Filtre	  sobre	  
Android).	  
	  

	  
Captura	  7	  -‐	  Patró	  Filtre	  sobre	  Android	  
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En	  provar	  d’implementar	  la	  mateixa	  funcionalitat	  a	  la	  plataforma	  iOS	  es	  notà	  ràpidament	  
que	  l’estil	  d’Apple	  fa	  molt	  de	  temps	  que	  usa	  aquest	  patró,	  ja	  que	  els	  UISearchdisplay	  del	  
sistema	  d’iOS	  fan	  tot	  allò	  que	  un	  desenvolupador	  d’android	  voldria	  que	  fes	  la	  esmentada	  
funció	  	  filter().	  
Una	  vegada	  instanciat,	  identificat	  i	  delegat	  a	  un	  protocol,	  UISearchdisplay	  s’encarrega	  de	  
mostrar	  una	  funció	  de	  filtratge	  a	  partir	  d’una	  caixa	  de	  text	  amb	  l’aparença	  i	  estil	  de	  la	  
marca,	  completament	  integrat,	  tansols	  fent	  Override	  sobre	  les	  següents	  funcions:	  
	  

-‐	  (void)filterContentForSearchText:(NSString*)searchText	  //renovar	  resultats	  

-‐	  (BOOL)searchDisplayController:(UISearchDisplayController	  *)controller	  

shouldReloadTableForSearchString:(NSString	  *)searchString	  	  

	   //Lògica	  de	  per	  mostrar	  la	  taula	  (p.ex.	  if	  (string.length	  >	  2)	  return	  YES;	  	  
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Publicitat	  In-‐App	  

	  
La	  publicitat	  In-‐App	  és	  un	  servei	  que	  ofereixen	  diverses	  empreses,	  i	  fins	  i	  tot	  
les	  pròpies	  companyies	  desenvolupadores	  dels	  SO’s.	  
	  
Aquest	  servei	  és	  una	  opció	  de	  monetització	  d’aplicacions	  que	  consisteix	  en	  
incrustar	  un	  banner	  publicitari	  dins	  de	  les	  vistes	  de	  l’aplicació,	  que	  en	  ser	  
tocats,	  porten	  a	  la	  web	  de	  l’anunciant,	  com	  a	  cas	  general,	  ja	  que	  n’hi	  alguns	  
tipus	  que	  en	  tocar-‐los	  accedeixen	  a	  la	  funció	  de	  trucar	  al	  propi	  anunciant.	  
Aquestes	  reaccions	  sovint	  no	  només	  són	  aleatòries,	  sinó	  que	  acostumen	  a	  
ser	  transparents	  i	  no	  personalitzables,	  com	  sí	  que	  ho	  és	  l’aparença,	  la	  
posició	  o	  la	  mida.	  
Les	  retribucions	  d’aquest	  sistema	  varien	  segons	  l’empresa	  amb	  la	  qual	  es	  
contracti	  el	  servei,	  però	  els	  casos	  més	  generals	  són	  ingressos	  per	  impressió	  i	  
per	  accés	  al	  banner.	  	  
	  
Aquest	  tipus	  de	  servei,	  és	  fàcilment	  implementable	  a	  tot	  tipus	  de	  
plataformes,	  ja	  que	  tan	  sols	  és	  necessari	  incloure	  una	  llibreria	  al	  projecte,	  i	  
deixar	  un	  espai	  identificat	  per	  a	  l’anunci	  a	  la	  vista	  de	  l’aplicació,	  la	  llibreria	  
pròpiament	  dita	  s’encarrega	  de	  renovar	  els	  anunciants,	  així	  com	  de	  
gestionar	  la	  inicialització	  de	  l’aplicació	  de	  navegació	  (o	  de	  telèfon),	  per	  a	  
posar-‐se	  en	  contacte	  amb	  els	  mateixos.	  Degut	  a	  aquest	  fet,	  no	  s’entraran	  en	  
detalls	  de	  codi.	  
	  
Evidentment,	  el	  negoci	  invers	  (anunciar-‐se	  a	  la	  plataforma)	  també	  resulta	  
una	  opció	  per	  aquells	  que	  vulguin	  un	  major	  impacte	  dins	  dels	  mercats	  
d’aplicacions.	  
	  
En	  qualsevol	  cas,	  l’aplicació	  d’aquesta	  funcionalitat	  té	  un	  resultat	  com	  el	  
que	  es	  pot	  veure	  a	  continuació	  (Captura	  8	  -‐	  Publicitat	  sobre	  Android	  i	  sobre	  iOS).	  	  
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Captura	  8	  -‐	  Publicitat	  sobre	  Android	  i	  sobre	  iOS	  
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Funcions	  de	  suport	  (informes	  i	  compartir)	  

	  
Per	  a	  l’aplicació	  GeoSport,	  es	  van	  plantejar	  funcions	  d’informe	  d’errors	  i	  de	  compartició	  
d’un	  link	  de	  l’aplicació,	  per	  fer-‐la	  més	  visible	  i	  accessible	  al	  públic.	  Aquestes	  funcions	  són	  
accessibles	  des	  de	  la	  secció	  “Sobre	  GeoSport”,	  que	  adés	  conte	  dades	  sobre	  l’empresa	  
que	  encarregà	  l’aplicació	  i	  sobre	  els	  diferents	  números	  de	  versió	  (app	  i	  BD).	  
	  
Compartir	  GeoSport	  
	  
Per	  a	  dur	  a	  terme	  la	  funcionalitat	  de	  compartir	  el	  link	  de	  l’aplicació,	  el	  sistema	  Android	  
aprofita	  al	  màxim	  l’estructura	  de	  sistema	  basat	  en	  Intents	  per	  a	  enviar	  un	  broadcast	  d’un	  
tipus	  en	  concret	  (p.ex	  Send	  Intent),	  esperant	  que	  les	  aplicacions	  responguin	  a	  la	  crida	  
com	  a	  opció	  de	  processament:	  
	  

Intent	  shareIntent	  =	  new	  Intent(android.content.Intent.ACTION_SEND);	  

	  	  	  	  	  	  	  shareIntent.setType("text/plain");	  //set	  the	  type	  	   	   	  

	  	  	  	  	  	  //add	  a	  subject	  

	  	  	  	  	  	  

shareIntent.putExtra(android.content.Intent.EXTRA_SUBJECT,R.string.appversion);	  	  

	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  //build	  the	  body	  of	  the	  message	  to	  be	  shared	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  String	  shareMessage	  =	  getString(R.string.sharemessage);	  //add	  the	  message	  

	  	  	  	  	  shareIntent.putExtra(android.content.Intent.EXTRA_TEXT,shareMessage);	  	  	  

	  

//start	  the	  chooser	  for	  sharing	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

startActivity(Intent.createChooser(shareIntent,	  "Compartir	  GeoSport"));	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

}});	  
	  
El	  fet	  de	  crear	  un	  Send	  intent	  (Intent.ACTION_SEND)	  i	  executar-‐lo,	  obrirà	  una	  llista	  
generada	  pel	  sistema	  amb	  les	  diferents	  aplicacions	  que	  “s’ofereixen”	  a	  transmetre’l,	  
aquesta	  llista	  dependrà	  de	  les	  aplicacions	  de	  l’usuari,	  però	  usualment	  les	  primeres	  
candidates	  son	  aplicacions	  de	  missatgeria	  instantània	  o	  via	  e-‐mail,	  les	  quals	  ja	  tenen	  
handlers	  específics	  per	  a,	  per	  exemple,	  enviar	  el	  link	  per	  Gmail	  amb	  tansols	  un	  parell	  de	  
tocs	  (veure	  Captura	  9	  -‐	  Android	  Share	  Intent	  Selector).	  	  
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Captura	  9	  -‐	  Android	  Share	  Intent	  Selector	  

	  
Cal	  esmentar	  la	  concordança	  d’aquesta	  pauta	  amb	  el	  sistema	  de	  crides	  esmentat	  a	  la	  
secció	  de	  mapes,	  pàg	  43,	  amb	  el	  qual	  s’usen	  diverses	  peticions	  estàtiques	  a	  la	  classe	  
Intent.	  Ara	  però,	  aquesta	  funció,	  la	  funció	  es	  pot	  compartir	  també	  amb	  una	  altre	  
funcionalitat	  afegida	  per	  Google	  al	  sistema	  Android,	  ,	  els	  prefixos	  personalitzats.	  	  
	  
Aquest	  prefixos,	  s’integren	  al	  sistema	  per	  a	  establir	  una	  funció	  automàtica	  de	  crida,	  com	  
en	  el	  cas	  de	  l’android	  Market:	  
	  

“market://…”	  
	  
Aquest	  prefix,	  específic	  per	  l’android	  market	  obrirà	  automàticament	  l’app	  de	  vending	  
com	  si	  d’una	  web	  es	  tractés.	  
	  
En	  el	  cas	  d’iOS,	  aquest	  no	  té	  cap	  sistema	  específic	  implementat	  a	  tal	  efecte,	  però	  si	  que	  
disposa	  de	  diversos	  tipus	  de	  links	  que	  criden	  a	  les	  aplicacions	  que	  Apple	  sap	  segur	  que	  
l’usuari	  tindrà,	  com	  per	  exemple	  el	  client	  de	  mail	  o	  el	  navegador.	  Així,	  la	  funció	  de	  
compartir	  l’aplicació	  fou	  implementada	  de	  manera	  molt	  senzilla	  usant	  la	  classe	  
UIAlertView,	  que	  crea	  un	  diàleg	  emergent	  personalitzat,	  al	  qual	  se	  li	  poden	  afegir	  accions	  
en	  funció	  de	  l’opció	  escollida	  per	  l’usuari	  (veure	  codi	  d’inicialització	  d’UIAlertView	  i	  
Captura	  10	  -‐	  UIAlertView).	  
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UIAlertView*	  dialog	  =	  [[UIAlertView	  alloc]	  init];	  

	  	  	  	  	  [dialog	  setDelegate:self];	  

	  	  	  	  	  [dialog	  setTitle:@”Compartir”];	  

	  	  	  	  	  [dialog	  setMessage:@”On	  voldràs	  compartir	  

l’aplicació?”];	  

	  	  	  	  	  [dialog	  addButtonWithTitle:@”Facebook”];	  

	  	  	  	  	  [dialog	  addButtonWithTitle:@”Twitter”];	  

	  	  	  	  	  [dialog	  addButtonWithTitle:@”E-‐Mail”];	  

	  	  	  	  	  [dialog	  addButtonWithTitle:@”Cancel·∙la”];	  	  

	  	  	  	  	  [dialog	  show];	  

	  	  	  	  	  [dialog	  release];	  
	  

	  
	  

Aquesta	  classe,	  com	  moltes	  altres	  a	  la	  plataforma	  iOS,	  s’usa	  via	  protocol,	  fent	  que	  el	  
ViewController	  actual	  porti	  implementades	  les	  funcions	  d’Override	  de	  ,	  que	  inclou	  com	  a	  
obligatòria	  un	  únic	  mètode.	  
	  

(void)	  alertView@UIAlertView	  

*)alertclickedButtonAtIndex@NSInteger)buttonIndex;	  
	  
En	  aquesta	  funció	  simplement	  s’organitza	  una	  estructura	  switch	  per	  a	  actuar	  en	  funció	  
de	  les	  accions	  de	  l’usuari,	  identificant	  quin	  botó	  de	  l’UIAlertView	  ha	  estat	  tocat,	  creant	  
un	  enllaç	  a	  les	  diferents	  API’s	  per	  a	  compartir,	  que	  s’hagin	  posat	  a	  disposició	  de	  l’usuari	  
(Twitter,	  Facebook,	  etc.).	  Les	  més	  importants	  plataformes	  i	  xarxes	  socials,	  posen	  a	  
disposició	  dels	  desenvolupadors	  una	  sèrie	  de	  crides	  en	  forma	  d’enllaç	  per	  a	  cridar-‐les	  des	  
d’un	  navegador	  WebView	  en	  circumstàncies	  com	  aquesta,	  com	  per	  exemple	  el	  de	  
Twitter:	  
	  

	  NSString	  *url	  =	  @”http://twitter.com/home?status=”;	  //link	  base	  

	  

//tweet	  que	  es	  vol	  enviar	  amb	  la	  crida	  

url	  =	  [url	  stringByAppendingString:@”Vull	  compartir	  l’aplicació	  

GeoSport	  amb	  tu.	  Amb	  la	  que	  podràs	  trobar	  camps	  de	  futbol	  

de	  clubs	  catalans	  amb	  el	  mòbil.	  Geosport.cat”];	  	  

[myWebView	  loadUrl:url];	  
	  

Captura	  10	  -‐	  UIAlertView	  
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Si	  posem	  aquest	  enllaç	  a	  qualsevol	  navegador,	  s’anirà	  directament	  a	  la	  funcionalitat	  de	  
fer	  un	  “Tweet”	  amb	  el	  compte	  d’usuari	  que	  hi	  hagi	  actualment	  logejat	  (en	  cas	  contrari,	  
automàticament	  es	  demanen	  credencials).	  
	  
En	  el	  cas	  de	  	  compartir	  l’aplicació	  via	  e-‐mail,	  s’usa	  la	  classe	  i	  el	  protocol	  
MFMailComposer,	  que	  s’explicarà	  a	  la	  secció	  de	  la	  funció	  Dades	  Errònies,	  pàg	  60.	  
	  

Dades	  Errònies	  

	  
Per	  a	  poder	  mantenir	  la	  BD	  actualitzada,	  adés	  d’explorar	  les	  fonts	  oficials,	  el	  client	  també	  
vol	  que	  els	  propis	  clubs	  puguin	  controlar	  la	  correctesa	  de	  les	  seves	  dades,	  i/o	  comunicar	  
canvis	  d’aquestes,	  així	  com	  els	  usuaris.	  Per	  a	  implementar	  aquesta	  funció	  cal	  un	  “e-‐mail”	  
automàtic	  per	  a	  ComBlue,	  que	  l’usuari	  pugui	  omplir	  amb	  les	  seves	  observacions.	  
	  
Sobre	  la	  plataforma	  android,	  la	  funcionalitat	  es	  cobreix	  amb	  un	  send	  intent,	  com	  s’ha	  
explicat	  a	  l’apartat	  anterior.	  
	  
Sobre	  iOS,	  cal	  usar	  un	  protocol	  i	  una	  classe	  específics	  per	  a	  enviar	  e-‐mails	  via	  el	  client	  
integrat	  a	  tots	  els	  dispositius	  Apple,	  és	  un	  objecte	  fàcilment	  implementable,	  i	  el	  protocol	  
associat	  crea	  una	  interfície	  pròpia	  i	  uniforme	  amb	  l’estil	  general,	  per	  a	  poder	  afegir	  les	  
dades	  pertinents.	  (veure	  codi	  d’exemple	  i	  vista	  resultant,	  Captura	  11	  -‐	  Mail	  Sample	  )	  
	  

MFMailComposeViewController	  *picker	  =	  	  

	   [[MFMailComposeViewController	  alloc]	  init];	  

	  

if	  (picker	  !=	  nil){	  	  

picker.mailComposeDelegate	  =	  self;	  

[picker	  setSubject:@”Informe	  d’errors	  GeoSport”];	  

	  

//	  Set	  up	  recipients	  

NSArray	  *toRecipients	  =	  	  

	   [NSArrayarrayWithObject:@”aaa@aaa.aa,	  bbb@bb.bb”];	  

	  

NSString	  *emailBody	  =	  @”Hi,	  ”;	  

[picker	  setMessageBody:emailBody	  isHTML:NO];	  

[picker	  setToRecipients:toRecipients];	  

[picker	  setSubject:@”Email	  sample”];	  	  

[picker	  

setModalTransitionStyle:UIModalTransitionStyleFlipHorizontal];	  
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[self	  presentModalViewController:picker	  animated:YES];	  

[picker	  release];	  

}	  
	  
	  

	  
Captura	  11	  -‐	  Mail	  Sample	  
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4	  –	  Adaptacions	  posteriors:	  
	  
Una	  vegada	  acabades	  la	  versió	  1.0	  en	  ambdues	  plataformes,	  l’objectiu	  es	  convertí	  en	  
adaptar	  cadascuna	  de	  les	  versions	  a	  la	  plataforma	  a	  la	  que	  estava	  destinada.	  
Per	  a	  efectuar	  aquestes	  modificacions,	  el	  primer	  punt	  de	  referència	  foren	  les	  diferències	  
inherents	  de	  cada	  plataforma,	  que	  venen	  establertes	  per	  com	  la	  marca	  estructura	  els	  
seus	  dispositius	  per	  a	  interactuar	  amb	  les	  aplicacions	  y	  amb	  l’usuari.	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
El	  següent	  punt	  important	  fou	  com	  cada	  plataforma	  esta	  acostumada	  a	  tractar	  els	  
diferents	  àmbits	  que	  una	  aplicació	  pot	  portar	  a	  necessitar	  (interfícies	  generals,	  llistes,	  
selecció	  de	  valors,	  …).	  
En	  aquest	  punt	  molts	  factors	  afecten	  al	  tipus	  d’eines	  que	  s’usen	  i/o	  es	  posen	  a	  disposició	  
dels	  desenvolupadors,	  compta	  també	  l’hàbit	  de	  cada	  empresa/desenvolupador	  i	  de	  les	  
seves	  experiències	  anteriors,	  sense	  descuidar	  els	  propis	  gustos	  de	  l’usuari	  final.	  	  
Els	  costos	  de	  desenvolupament	  d’una	  aplicació,	  provoquen	  una	  diversificació	  del	  volum	  i	  
qualitat	  d’aplicacions,	  creant	  múltiples	  branques	  “d’Interface	  Guidelines”,	  sempre	  partint	  
de	  les	  “oficials”	  que	  proporcionen	  tant	  Google	  com	  Apple,	  s’ha	  de	  dir	  però	  que	  gràcies	  a	  
l’estil	  propi	  que	  Apple	  ja	  té	  establert	  com	  a	  template,	  totes	  les	  aplicacions	  d’iOS	  tenen	  un	  
comportament	  i	  un	  aspecte	  més	  unificat,	  mentre	  que	  l’estil	  d’Android	  esdevé	  encara	  
“experimental”,	  tot	  i	  que	  com	  s’explicarà	  a	  la	  secció	  de	  conclusions,	  pàg	  74,	  aquest	  fet	  ha	  
anat	  canviant	  des	  de	  la	  release	  final	  de	  GeoSport.	  
	  
Tot	  i	  això	  es	  poden	  establir	  certes	  pautes	  o	  tendències,	  basades	  en	  els	  punts	  forts	  i	  dèbils	  
de	  cadascuna	  de	  les	  plataformes,	  que	  esdevenen	  uns	  intuïtius	  patrons	  d’usabilitat	  en	  
funció	  de	  com	  l’usuari	  està	  acostumat	  a	  veure	  les	  aplicacions.	  

Diagrama	  11	  -‐	  Head	  platform	  differences 
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Usabilitat	  a	  iOS:	  
	  
En	  el	  cas	  de	  plataforma	  iOS,	  predomina	  la	  claredat	  i	  els	  botons	  representatius	  sense	  text,	  
degut	  a	  que	  cada	  tipus	  de	  botó	  està	  dissenyat	  per	  a	  ser	  interpretat	  a	  simple	  cop	  d’ull,	  
això	  disminueix	  la	  necessitat	  de	  text	  i	  dóna	  un	  aspecte	  de	  fluïdesa	  i	  claredat,	  gràcies	  a	  la	  
unificació	  amb	  l’estil	  general	  de	  la	  marca.	  

	  
La	  gran	  varietat	  d’elements	  “template”	  que	  Apple	  
posa	  a	  disposició	  dels	  desenvolupadors,	  facilita	  en	  
gran	  mesura	  la	  ràpida	  generació	  de	  funcionalitats	  
bàsiques	  amb	  un	  aspecte	  net	  i	  optimitzat.	  
	  

La	  personalització	  d’aquests	  elements	  però,	  és	  
bastant	  limitada,	  o	  si	  més	  no	  massa	  complexa	  (i	  poc	  

econòmica),	  fet	  que	  deriva	  de	  la	  mateixa	  voluntat	  de	  la	  marca	  par	  a	  mantenir	  un	  aspecte	  
homogeni	  a	  totes	  les	  seves	  aplicacions,	  només	  les	  grans	  aplicacions	  tenen	  un	  aspecte	  
“exclusiu”,	  ja	  que	  requereix	  esforços	  considerables	  el	  fet	  de	  desenvolupar-‐lo.	  
	  
Una	  de	  les	  més	  usades	  i	  populars	  és	  l’estructura	  “en	  pestanyes”	  que	  ha	  creat	  també	  una	  
gran	  voluntat	  per	  part	  de	  la	  comunitat	  Android	  a	  imitar	  el	  model,	  tot	  i	  que	  amb	  pitjors	  
resultats,	  degut	  a	  la	  complexitat	  que	  requereix	  establir	  una	  cadena	  de	  diferents	  activitats	  
aniuades	  dins	  d’una	  estructura.	  
	  
Aquest	  tipus	  d’estructura	  és	  pràcticament	  estàndard	  a	  l’hora	  de	  crear	  una	  aplicació	  per	  a	  
iOS,	  gràcies	  a	  la	  seva	  claredat	  i	  reduïda	  mida	  (veure	  Captura	  12	  -‐	  iOS	  Tabs).	  
	  
Aquesta	  base	  permet	  organitzar	  l’aplicació	  per	  funcionalitats	  d’una	  
manera	  ordenada,	  cadascuna	  de	  les	  pestanyes	  s’encarrega	  de	  
“Recordar”	  el	  seu	  estat	  mantenint-‐se	  en	  memòria,	  encara	  que	  en	  
qualsevol	  moment	  l’usuari	  decideixi	  consultar	  una	  altre	  secció	  de	  
l’aplicació	  situada	  a	  una	  altre	  pestanya.	  
	  
En	  cas	  de	  repetir	  la	  selecció	  de	  la	  mateixa	  pestanya,	  l’opció	  per	  defecte	  és	  reiniciar	  la	  
cadena	  de	  vistes,	  fet	  que	  atorga	  certa	  confusió	  en	  cas	  de	  tocs	  per	  equivocació.	  
	  
Aquesta	  estructura	  està	  explicada	  des	  del	  punt	  de	  vista	  del	  desenvolupament	  a	  la	  secció	  
de	  contraposició	  de	  patrons,	  pàg	  33.	  
	  
L’organització	  del	  sistema	  d’opcions	  resultant	  de	  les	  eines	  abans	  esmentades,	  es	  basa	  en	  
mantenir	  les	  opcions	  més	  importants	  o	  la	  majoria	  d’elles	  en	  pantalla,	  però	  sense	  

Captura	  12	  -‐	  iOS	  Tabs 

Imatge	  6	  -‐	  iOS	  UI	  Templates 
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destorbar	  els	  rangs	  de	  visió	  de	  l’usuari,	  això	  s’aconsegueix	  amb	  diferents	  tipus	  de	  botó	  i	  
de	  diferents	  barres,	  tant	  superiors	  com	  inferiors,	  que	  emmagatzemen	  les	  funcionalitats	  
de	  context.	  
	  
Aquestes	  barres	  d’interfície	  (Imatge	  7	  -‐	  Barres	  de	  navegació	  d'iOS)	  son	  capaces	  
d’emmagatzemar	  diversos	  botons	  específics,	  la	  forma	  i	  icona	  de	  les	  quals	  esta	  
“estudiada”	  per	  a	  ser	  comunicatiu	  a	  simple	  cop	  d’ull,	  de	  manera	  que	  l’usuari	  habitual	  de	  
productes	  Apple	  els	  coneix	  d’altres	  dispositius,	  que	  també	  segueixen	  la	  mateixa	  línia,	  

aquest	  fet	  converteix	  la	  usabilitat	  d’iOS	  en	  un	  
dels	  seus	  principals	  punts	  forts	  a	  l’hora	  de	  cridar	  
l’atenció	  de	  l’usuari	  i	  saber	  interactuar	  amb	  ell	  
de	  manera	  fluida.	  
	  
Cal	  esmentar	  que	  d’entre	  totes	  les	  eines	  
disponibles	  a	  la	  galeria	  de	  templates	  d’iOS,	  crida	  
l’atenció	  l’absència	  d’un	  element	  tant	  usat	  com	  
és	  una	  caixa	  de	  text	  que	  tingui	  implementades	  
funcions	  d’auto	  completar	  en	  funció	  d’un	  
diccionari,	  el	  motiu	  és	  que	  el	  propi	  sistema	  
operatiu	  inclou	  un	  diccionari	  intern	  orientat	  a	  
sorgir	  de	  manera	  automàtica	  amb	  suggerències	  
cada	  vegada	  que	  introdueixes	  text	  (Captura	  13	  -‐	  

Autocomplete	  integrat	  d'iOS),	  però	  no	  es	  pot	  
configurar	  per	  a	  carregar-‐li	  una	  llista	  específica,	  

creant	  la	  necessitat	  d’usar	  una	  TableView,	  i	  implementar	  les	  funcions	  que	  regulen	  
l’aparició,	  contingut	  i	  la	  posició	  de	  la	  mateixa,	  com	  s’explica	  a	  la	  secció	  de	  contraposició	  
de	  patrons	  d’AutoComplete,	  pàg	  51.	  	  
	  
Aquesta	  és	  una	  de	  les	  principals	  carències	  de	  les	  que	  la	  
comunitat	  de	  desenvolupadors	  es	  veu	  afectada,	  ja	  que	  és	  un	  
element	  que	  s’usa	  habitualment,	  això	  ha	  donat	  peu	  a	  buscar	  
solucions	  programàtiques	  del	  problema	  per	  part	  dels	  
desenvolupadors,	  com	  seria	  l’esmentat	  disseny	  amb	  
TableView	  o	  la	  substitució	  de	  la	  cerca	  per	  una	  llista	  general,	  
sobre	  la	  qual	  es	  redueix	  el	  nombre	  d’entrades	  usant	  la	  
funció	  de	  filtrat	  d’un	  altre	  element	  template	  existent	  
anomenat	  UISearchDisplay.	  
	  
L’UISearchDisplay	  és	  fàcilment	  implementable	  per	  mitjà	  d’un	  
protocol	  associat,	  i	  adés	  es	  pot	  usar	  també	  com	  a	  mètode	  
d’entrada	  amb	  botó	  integrat	  per	  a	  realitzar	  accions	  de	  cerca	  en	  qualsevol	  moment,	  com	  
s’explica	  a	  la	  secció	  de	  contraposició	  de	  patrons	  de	  filtrat,	  pàg	  53.	  	  

Captura	  13	  -‐	  Autocomplete	  integrat	  d'iOS 

Imatge	  7	  -‐	  Barres	  de	  navegació	  d'iOS 

Imatge	  8	  -‐	  Patro	  filtre	  sobre	  iOS 
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Aquest	  element	  té	  un	  impacte	  important	  sobre	  el	  mapa	  navegacional	  de	  l’aplicació	  i	  
sovint	  permet	  estalviar	  alguns	  passos	  entremitjos,	  però	  en	  d’altres	  ocasions	  no	  és	  
possible	  d’aplicar,	  com	  seria	  una	  vista	  única	  de	  pre-‐cerca	  amb	  una	  única	  capsa	  de	  text,	  
sobre	  la	  qual	  impera	  una	  funció	  que	  et	  permeti	  afinar	  l’ortografia	  o	  accelerar	  l’entrada	  
de	  dades,	  en	  aquest	  punt	  la	  diferència	  de	  funcionalitat	  es	  fa	  veure	  de	  manera	  clara.	  
	  
De	  cara	  als	  llistats,	  iOS	  es	  troba	  amb	  una	  estructura	  molt	  ben	  treballada	  i	  amb	  molta	  
uniformitat	  de	  Hardware,	  això	  ha	  de	  permetre	  al	  desenvolupador	  crear	  llistats	  visuals	  i	  
dinàmics	  sense	  impactar	  en	  gran	  mesura	  el	  rendiment	  de	  l’aplicació.	  
	  Aquesta	  pràctica,	  	  és	  capaç	  de	  crear	  cel·∙les	  de	  mida	  tant	  Standard	  com	  personalitzada	  i	  
permet	  aglomerar	  molta	  informació	  sobre	  cada	  element	  en	  un	  espai	  reduït,	  però	  ordenat	  
i	  uniforme,	  amb	  l’opció	  de	  separar-‐lo	  per	  categories	  i/o	  alfabèticament,	  sempre	  amb	  
l’objectiu	  de	  reduir	  el	  cost	  de	  temps	  de	  la	  cerca	  o	  consulta	  de	  l’usuari.	  
	  
Aquests	  patrons,	  resulten	  viables	  en	  d’altres	  elements	  d’UI,	  com	  per	  exemple	  els	  per	  a	  
visualitzar	  galeries	  d’imatges	  o	  grans	  conjunts	  d’elements	  amb	  una	  estructura	  comuna,	  
com	  es	  pot	  veure	  a	  continuació	  (Captura	  14	  -‐	  Diferents	  tipus	  de	  TableView)	  diferents	  
tipus	  de	  llistat	  i	  un	  exemple	  de	  GridView,	  usat	  per	  a	  organitzar	  grans	  conjunts	  
d’elements,	  que	  poden	  contenir	  la	  informació	  que	  es	  necessiti.	  
	  

	  	   	  	   	  
Captura	  14	  -‐	  Diferents	  tipus	  de	  TableView	  

	  
Tot	  i	  que	  no	  és	  pròpiament	  una	  funció	  orientada	  a	  la	  usabilitat,	  cal	  remarcar	  que	  la	  
majoria	  d’elements	  template	  d’iOS	  porten	  associats	  un	  sistema	  d’animació	  automàtica,	  
aquesta	  també	  aporta	  la	  seva	  part	  a	  que	  l’usuari	  es	  senti	  còmode	  amb	  la	  interfície.	  	  
La	  integració	  de	  les	  animacions	  es	  tracta	  de	  manera	  més	  detallada	  a	  la	  secció	  de	  
contraposició	  de	  patrons,	  pàg	  28.	  
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Les	  conclusions	  d’usabilitat	  d’iOS,	  ressalten	  durant	  tot	  el	  procés	  de	  desenvolupament:	  
	   	  
-‐ Usar	  sempre	  que	  sigui	  possible	  elements	  template,	  redueixen	  el	  cost	  i	  el	  temps	  de	  

desenvolupament,	  i	  funcionen	  millor.	  
-‐ Adaptar-‐se	  sempre	  a	  les	  directrius	  d’Apple,	  per	  a	  reduir	  incidències	  durant	  el	  procés	  

de	  validació	  per	  a	  l’AppStore	  
-‐ Usar	  els	  elements	  incorporats	  a	  la	  plataforma	  per	  a	  informar	  a	  l’usuari	  de	  la	  

situació,	  sense	  usar	  text.	  
-‐ Usar	  elements	  visuals	  dinàmics,	  com	  llistats	  o	  galeries.	  
-‐ No	  abusar	  del	  grau	  d’informació	  proporcionat	  als	  elements	  dinàmics,	  iOS	  es	  basa	  en	  

la	  sobrietat	  i	  la	  nitidesa.	  
-‐ Aprofitar	  les	  estructures	  de	  llançament	  automàtiques	  per	  estalviar	  codi	  i	  fallides	  

sorgides	  del	  mateix.	  
-‐ Reduir	  els	  temps	  de	  cerca	  i/o	  consulta,	  usant	  elements	  de	  filtratge	  o	  de	  pre-‐cerca	  

(autocomplete).	  
-‐ En	  cas	  d’usar	  una	  BD,	  assegurar-‐se	  que	  les	  consultes	  son	  ràpides	  i	  l’estructura	  és	  

adequada	  al	  nivell	  tècnic.	   	  
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Usabilitat	  a	  Android:	  
	  
Per	  a	  entendre	  com	  evolucionen	  i	  com	  estan	  formats	  els	  actuals	  patrons	  d’usabilitat	  
d’android,	  s’ha	  de	  mirar	  des	  del	  seu	  origen,	  que	  fou	  fa	  relativament	  poc	  respecte	  a	  
moltes	  de	  les	  plataformes	  mòbils	  amb	  les	  que	  competeix.	  
	  
La	  comunitat	  d’usuaris	  i	  desenvolupadors	  d’android,	  son	  realment	  qui	  marquen	  les	  
principals	  tendències	  d’estil	  i	  d’usabilitat	  d’aquesta	  plataforma,	  pel	  simple	  fet	  que	  les	  
pròpies	  aplicacions	  sovint	  són	  desenvolupades	  pels	  propis	  usuaris	  .	  	  
	  
Influeix	  també	  en	  gran	  manera,	  que	  a	  l’origen	  de	  la	  plataforma	  Android,	  com	  a	  tot	  
origen,	  es	  disposava	  de	  molt	  poques	  eines	  per	  a	  integrar	  un	  conjunt	  de	  funcionalitats,	  de	  
manera	  que	  el	  desenvolupador,	  optava	  per	  la	  manera	  “que	  millor	  li	  semblava”	  per	  
aconseguir	  allò	  que	  volia,	  propiciant	  grans	  variacions	  de	  patrons	  i	  maneres	  de	  fer,	  fins	  i	  
tot	  a	  nivell	  d’usabilitat.	  
	  
Ara	  però,	  al	  llarg	  dels	  anys,	  i	  gràcies	  en	  part	  a	  moltes	  de	  les	  directrius	  que	  dona	  Google	  
(tot	  i	  ser	  bastant	  pobres),	  s’han	  anat	  establint	  una	  sèrie	  d’estàndards	  com	  a	  resultat	  de	  la	  
acceptació/	  no	  acceptació	  de	  les	  principals	  maneres	  d’estructurar	  una	  aplicació.	  
	  
A	  Android,	  de	  manera	  general,	  es	  prefereix	  la	  pantalla	  poc	  ocupada,	  amb	  el	  màxim	  espai	  
possible	  per	  a	  obtenir	  una	  vista	  sense	  obstacles	  del	  context	  de	  l’aplicació	  actual,	  això	  
s’aconsegueix	  usant	  en	  benefici	  propi	  l’experiència	  del	  propi	  usuari	  d’Android	  que	  coneix	  
el	  seu	  terminal.	  
L’usuari	  Android	  com	  a	  tal,	  té	  una	  noció	  constant	  de	  que	  en	  qualsevol	  moment	  pot	  
accedir	  a	  un	  menú	  contextual	  amb	  el	  botó	  (tant	  físic	  com	  virtual)	  del	  que	  segur	  disposa	  el	  
dispositiu,	  creant	  una	  sensació	  d’ordre	  i	  d’estructura	  de	  l’aplicació,	  distribuint	  les	  opcions	  
disponibles	  de	  l’aplicació,	  	  fins	  i	  tot	  separades	  en	  funció	  de	  quina	  vista	  està	  en	  pantalla	  o	  
segregades	  en	  categories.	  
	  
Seguint	  amb	  la	  percepció	  de	  l’usuari	  del	  propi	  terminal	  i	  del	  funcionament	  del	  SO,	  és	  vital	  
tenir	  en	  compte	  sempre	  el	  botó	  enrere,	  també	  sempre	  present	  al	  dispositiu	  Android.	  
Aquest	  botó	  ajuda	  al	  desenvolupador	  a	  organitzar	  un	  flux	  coherent	  d’aplicació	  i	  fins-‐i-‐tot	  
a	  predir	  certs	  desitjos	  de	  l’usuari,	  com	  polsar	  dues	  vegades	  o	  de	  manera	  mantinguda	  
l’esmentat	  botó	  per	  a	  sortir	  de	  l’aplicació.	  
Però	  degut	  a	  la	  dependència	  de	  la	  pròpia	  comunitat,	  les	  tendències	  poden	  canviar	  de	  
manera	  molt	  sobtada,	  creant	  una	  necessitat	  de	  reciclatge	  constant	  tant	  d’aplicacions	  
antigues	  com	  dels	  desenvolupadors	  que	  les	  creen	  ,	  ja	  que	  han	  d’estar	  sempre	  adaptats	  
als	  nous	  models	  d’aplicació	  i	  “gadgets	  funcionals”,	  com	  ara	  el	  pull-‐to	  refresh,	  els	  
autocomplete	  box,	  etc.	  
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En	  el	  cas	  dels	  patrons	  de	  navegació	  més	  comuns,	  i	  en	  particular	  en	  el	  moment	  d’establir	  
les	  funcions	  d’usabilitat	  de	  GeoSport,	  l’opció	  de	  navegació	  amb	  pestanyes	  resulta	  molt	  
inestable	  i	  el	  seu	  aspecte	  visual	  és	  bastant	  limitat,	  amb	  poques	  opcions	  de	  
personalització.	  
	  
Degut	  a	  que	  és	  un	  patró	  pràcticament	  heretat	  per	  obligació	  d’altres	  plataformes,	  que	  
l’han	  implementat	  amb	  gran	  èxit,	  es	  nota	  força	  que	  es	  tracta	  d’un	  “afegit”,	  i	  la	  transició	  
d’una	  activitat	  a	  una	  altre	  elimina	  la	  visió	  del	  TabHost,	  a	  no	  ser	  que	  es	  tracti	  d’una	  de	  les	  
activitats	  principals	  de	  cada	  pestanya,	  com	  s’observa	  a	  la	  successió	  de	  captures	  següent	  
(Captura	  15	  -‐	  Desaparició	  del	  TabHost	  a	  Android),	  on	  la	  imatge	  de	  l’esquerra	  inclou	  les	  
pestanyes	  de	  l’aplicació,	  mentre	  que	  la	  de	  la	  dreta	  (dins	  del	  propi	  cas	  d’ús	  de	  cerca)	  no	  la	  
conté.	  
	  

	   	   	  
	  

Captura	  15	  -‐	  Desaparició	  del	  TabHost	  a	  Android	  

	  
En	  aquest	  camp	  en	  particular,	  es	  contradiu	  també	  el	  principi	  de	  la	  pantalla	  lliure,	  per	  tant	  
aquest	  patró	  va	  deixar	  de	  tenir	  popularitat,	  fins	  que	  canvis	  a	  la	  pròpia	  plataforma,	  dels	  
quals	  se’n	  parla	  la	  secció	  de	  conclusions,	  pàg	  74,	  van	  millorar	  la	  situació	  d’aquest	  
inacceptable	  funcionament.	  
	  
Tot	  i	  el	  fet	  de	  disposar	  només	  dels	  elements	  més	  bàsics	  	  per	  a	  implementar	  les	  
aplicacions,	  android	  conté	  des	  de	  fa	  molt	  de	  temps	  una	  solució	  ràpida	  i	  efectiva	  en	  camp	  
de	  la	  cerca	  amb	  funció	  d’autocomplete,	  com	  s’ha	  esmentat	  a	  la	  secció	  de	  contraposició	  
de	  patrons,	  pàg	  51.	  
Aquesta	  resulta	  molt	  intuïtiva	  per	  a	  l’usuari	  i	  redueix	  el	  temps	  necessari	  per	  completar	  el	  
cas	  d’ús.	  
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La	  funció	  de	  filtrat	  d’Android	  que	  equivaldria	  a	  l’UISearchDisplay	  	  d’iOS	  ,	  no	  surt	  tan	  ben	  
parada	  com	  l’AutocompleteTexView,	  ja	  que	  resulta	  llarg	  implementar	  tota	  la	  lògica	  a	  mà,	  	  
això	  obliga	  al	  desenvolupador	  a	  afegir	  passos	  entremitjos,	  que	  per	  naturalesa	  no	  són	  
benvinguts	  per	  l’usuari,	  una	  opció	  a	  evitar.	  
	  
Els	  botons	  amb	  imatges	  representatives	  estàndard	  	  escassegen	  per	  naturalesa	  a	  Android,	  
ja	  que	  és	  fàcil	  caure	  en	  problemes	  de	  llicències	  d’imatge,	  tot	  i	  això	  Android	  disposa	  d’un	  
planell	  considerable	  d’icones	  i	  imatges	  pròpies	  de	  la	  interfície	  del	  SO,	  que	  poden	  ser	  
usades	  lliurement	  per	  qualsevol	  desenvolupador,	  usant	  una	  llista	  pre-‐compilada	  
d’identificadors	  (veure	  Captura	  16	  -‐	  Llistes	  d'exemple	  Android	  2.2).	  
	  
	  

	  
Captura	  16	  -‐	  Llistes	  d'exemple	  Android	  2.2	  

	  
Aquestes	  icones	  avui	  dia	  són	  plenament	  acceptades	  i	  fins	  i	  tot	  preferides	  pels	  usuaris,	  ja	  
que	  resulten	  senzilles	  d’entendre	  i	  s’usen	  les	  aplicacions	  més	  populars	  de	  la	  plataforma	  
(Google	  Maps,	  Google	  Drive,	  Google	  Docs,	  etc.).	  
	  
Els	  propis	  elements	  template	  de	  la	  plataforma	  Android,	  també	  inclouen	  certes	  vistes	  
destinades	  a	  la	  creació	  de	  llistats	  estàndard,	  que	  resulten	  un	  element	  clau	  per	  a	  la	  gran	  
majoria	  d’aplicacions,	  i	  degut	  a	  la	  versatilitat	  del	  patró	  adaptador,	  els	  llistats	  d’android	  
poden	  adquirir	  el	  grau	  de	  complexitat	  que	  es	  desitgi,	  en	  funció	  de	  la	  informació	  que	  
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s’hagi	  de	  mostrar	  i	  el	  format	  en	  que	  es	  vol	  mostrar,	  així	  com	  les	  funcionalitats	  aplicades	  a	  
cada	  element	  del	  llistat.	  
	  
Les	  vistes	  personalitzades	  d’android	  en	  XML	  resulten	  una	  eina	  indispensable	  per	  a	  
estructurar	  una	  quantitat	  determinada	  d’elements	  ordenables	  (o	  no),	  aquestes	  
permeten	  donar-‐li	  personalitat	  a	  l’aplicació	  i	  canviar	  completament	  l’ambient	  en	  que	  
l’usuari	  treballa,	  per	  exemple,	  amb	  el	  únic	  gest	  d’unificar	  una	  aplicació	  dins	  d’un	  estil	  
general	  propi,	  corporatiu,	  etc.	  
	  
Tant	  els	  templates	  d’Android	  com	  el	  patró	  adaptador,	  són	  usats	  a	  nivell	  d’usabilitat	  per	  a	  
agrupar	  grans	  quantitats	  d’elements	  de	  la	  mateixa	  morfologia	  d’una	  manera	  
estructurada	  i	  visible,	  no	  només	  com	  a	  llistat,	  sinó	  també	  a	  diferents	  funcionalitats	  
semblants,	  com	  la	  funció	  de	  GridView,	  usada	  per	  a	  crear	  galeries	  d’elements	  petits,	  o	  fins	  
el	  fa	  poc	  deprecat	  GalleryView,	  que	  era	  una	  vista	  orientada	  a	  crear	  una	  galeria	  d’imatges	  
amb	  diverses	  funcions	  aplicades.	  Aquesta	  treballava	  també	  sobre	  la	  base	  del	  patró	  
adaptador	  i	  fou	  deprecada	  en	  favor	  de	  les	  noves	  funcionalitats	  de	  la	  vista	  ScrollView	  
sobre	  la	  qual	  es	  pot	  crear	  una	  galeria,	  però	  és	  menys	  estàtica	  i	  per	  tant	  més	  
personalitzable.	  A	  continuació	  s’observen	  exemples	  d’ambdues	  funcionalitats,	  
respectivament	  (Captura	  17	  -‐	  Grid	  View	  i	  ImageGalleryView	  (deprecada)).	  
	  

	   	  
Captura	  17	  -‐	  Grid	  View	  i	  ImageGalleryView	  (deprecada)	  
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Per	  a	  Android	  doncs	  també	  s’intueixen	  certes	  pautes	  d’usabilitat	  a	  seguir	  a	  l’hora	  de	  
conformar	  una	  app:	  
	  
-‐ Intentar	  tenir	  una	  vista	  “neta	  ”	  en	  tot	  moment,	  el	  menú	  integrat	  fa	  de	  “barra	  

d’opcions”.	  
-‐ Aprofitar	  els	  elements	  bàsics	  de	  la	  plataforma,	  són	  a	  prova	  de	  fallides.	  
-‐ Personalitzar	  sempre	  tenint	  en	  compte	  la	  no	  homogeneïtat	  de	  terminals	  de	  destí.	  
-‐ Investigar	  les	  tendències	  d’Interfícies	  d’usuari	  del	  moment,	  abans	  d’implementar,	  

una	  funcionalitat.	  
-‐ Mantenir	  l’usuari	  informat	  de	  la	  situació,	  sempre.	  
-‐ Aprofitar	  la	  versatilitat	  del	  patró	  adaptador,	  per	  a	  dissenyar	  diferents	  tipus	  

d’elements	  dinàmics,	  com	  llistats	  o	  galeries.	  
-‐ Degut	  a	  la	  pauta	  d’espaiat	  de	  pantalla,	  la	  informació	  proporcionada	  pot	  ser	  

lleugerament	  superior	  en	  quantitat	  que	  a	  iOS,	  però	  és	  recomanable	  no	  atapeir	  la	  
vista.	  

-‐ Reduir	  sempre	  el	  cost	  de	  consulta	  al	  mínim	  possible,	  aprofitant	  eines	  com	  
l’autocompleteTexView.	  

-‐ Evitar	  patrons	  d’usabilitat	  poc	  usats	  o	  desconeguts.	  
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Diferenciacions	  finals	  a	  GeoSport:	  
	  
Un	  cop	  feta	  la	  primera	  release	  de	  l’aplicació	  funcional	  i	  establertes	  les	  fortaleses	  i	  
debilitats	  de	  cada	  plataforma,	  es	  decidí	  millorar	  la	  usabilitat	  de	  l’aplicació	  fent-‐la	  
optimitzada	  per	  a	  cadascuna.	  
	  
L’impacte	  sobre	  la	  versió	  d’iOS	  fou	  pràcticament	  nul,	  ja	  que	  el	  dissenyador	  s’havia	  basat	  
en	  els	  patrons	  coneguts	  d’Apple	  per	  a	  concebre	  la	  interfície	  ,	  per	  ser	  la	  plataforma	  més	  
antiga	  i	  una	  referència	  a	  nivell	  mundial.	  
	  
A	  la	  versió	  d’Android	  però,	  la	  pròpia	  experiència	  de	  test	  de	  amb	  diversos	  terminals,	  
demanava	  un	  rearranjament	  d’algunes	  funcionalitats	  que	  no	  responien	  als	  patrons	  als	  
que	  un	  usuari	  d’Android	  estava	  acostumat.	  
	  
Es	  decidí	  eliminar	  l’estructura	  en	  pestanyes	  i	  delegar	  la	  responsabilitat	  de	  les	  seccions	  de	  
l’aplicació	  al	  menú	  d’opcions,	  d’aquesta	  manera	  s’elimina	  la	  lògica	  d’intercanvi	  de	  
pestanyes,	  i	  l’element	  visual	  del	  TabHost,	  deixant	  una	  vista	  inicial	  clara	  i	  amb	  un	  notable	  
impacte	  de	  màrqueting,	  degut	  a	  la	  impressió	  del	  logo	  de	  GeoSport	  al	  fons	  de	  la	  vista.	  
	  
Per	  a	  fer	  l’aplicació	  més	  entenedora,	  cal	  usar	  una	  funcionalitat	  present	  a	  quasi	  bé	  totes	  
les	  aplicacions	  de	  la	  plataforma,	  i	  que	  serveix	  per	  a	  guiar	  i/o	  informar	  a	  l’usuari	  en	  forma	  
de	  capsa	  de	  text	  emergent,	  es	  tracta	  dels	  Toast.	  
	  
Aquests	  elements	  estan	  pensats	  per	  a	  que	  l’usuari	  rebi	  informació	  de	  manera	  
momentània	  sense	  haver	  d’activar	  una	  notificació	  o	  parar	  l’acció	  actual,	  aquests	  
missatges	  apareixen	  en	  pantalla	  durant	  un	  temps	  personalitzat	  i	  desapareixen	  sense	  
requerir	  cap	  acció	  addicional,	  això	  redueix	  text	  en	  pantalla,	  sense	  desinformar	  a	  l’usuari	  
(veure	  Captura	  18	  -‐	  Android	  Toast).	  

	  

	  
Captura	  18	  -‐	  Android	  Toast	  

	  
	  
Per	  a	  complementar	  la	  funció	  de	  cerca	  per	  províncies	  s’afegí	  un	  segon	  pas	  de	  cerca	  per	  a	  
la	  secció	  de	  localitats,	  podent	  acotar	  el	  nombre	  de	  resultats	  sobre	  els	  que	  cercar.	  
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També	  s’aprofità	  la	  facilitat	  d’implementar	  un	  AutoCompleteTextView	  per	  a	  usar	  aquesta	  
funció	  a	  la	  secció	  de	  notificació	  d’errors,	  per	  a	  que	  l’usuari	  no	  hagi	  de	  recordar	  el	  nom	  del	  
club	  o	  camp	  sobre	  el	  que	  vol	  informar,	  	  evidentment	  si	  l’usuari	  no	  vol	  usar	  la	  funció	  
tansols	  ha	  de	  seguir	  introduint	  caràcters,	  aquesta	  funció	  és	  explicada	  a	  la	  secció	  de	  
funcionalitats	  de	  suport,	  pàg	  57.	  (veure	  Captura	  19	  -‐	  Funció	  AutoComplete	  d'Android)	  
	  

	  
Captura	  19	  -‐	  Funció	  AutoComplete	  d'Android	  

	  
	  
Per	  últim,	  algunes	  diferenciacions	  d’Android	  van	  resultar	  especialment	  més	  fàcils,	  degut	  
a	  l’ús	  d’Intents	  específics,	  com	  s’explica	  a	  la	  secció	  d’introducció	  a	  Android,	  pàg.	  20,	  com	  
per	  exemple	  per	  veure	  una	  web	  o	  compartir	  un	  tipus	  de	  dades	  en	  concret.	  
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5	  –	  Conclusions	  

L’ecosistema	  actual:	  	  L’única	  constant	  és	  el	  canvi	  

	  
Abans	  d’exposar	  les	  conclusions	  extretes	  a	  partir	  del	  desenvolupament	  del	  projecte	  
GeoSport	  i	  les	  seves	  dicotomies,	  cal	  replantejar	  de	  nou	  el	  context	  històric	  de	  l’ecosistema	  
mòbil,	  que	  s’actualitza	  dia	  a	  dia.	  Aquest,	  durant	  el	  temps	  d’estudi	  i	  elaboració	  d’aquest	  
projecte	  ha	  patit	  una	  petita	  revolució,	  gràcies	  a	  les	  iniciatives	  de	  les	  pròpies	  plataformes	  
sobre	  les	  que	  s’ha	  desenvolupat	  GeoSport.	  
	  
Com	  s’ha	  esmentat	  diverses	  vegades	  durant	  el	  propi	  projecte,	  les	  plataformes	  que	  s’han	  
acabat	  tractant,	  estan	  en	  constant	  evolució	  i	  canvi,	  aquest	  fet	  representa	  que	  mentre	  
s’escriu	  cada	  paràgraf,	  la	  informació	  passa	  a	  ser	  pràcticament	  obsoleta.	  
	  
Per	  l’anterior	  motiu,	  aquesta	  secció	  conté	  alguns	  canvis	  i	  observacions	  sobre	  les	  
plataformes	  tractades	  o	  el	  seu	  entorn,	  que	  succeïren	  entre	  la	  finalització	  del	  la	  última	  
release	  de	  l’aplicació,	  fina	  a	  la	  finalització	  de	  la	  memòria.	  
	  
Aquestes	  “notes”	  ajuden	  a	  acabar	  de	  copsar	  fins	  a	  quin	  punt	  l’ecosistema	  pot	  a	  arribar	  a	  
canviar	  en	  tan	  sols	  4	  mesos.	  
	  
El	  primer	  punt	  a	  esmentar,	  sens	  dubte,	  és	  l’aparició	  de	  la	  versió	  4.0	  d’Android	  tot	  just	  
després	  de	  la	  última	  release	  de	  GeoSport.	  
	  
Aquesta	  nova	  versió	  representa	  molt	  més	  que	  un	  simple	  re-‐versionat,	  ja	  que	  fou	  el	  
principi	  d’una	  estratègia	  a	  nivell	  de	  marca	  per	  a	  unificar	  un	  gran	  planell	  de	  recursos,	  per	  
a	  for-‐los	  més	  cohesionats	  i	  poder	  competir	  de	  manera	  més	  eficient	  amb	  la	  seva	  directa	  
competidora,	  Apple.	  
	  
L’estratègia	  inclou	  un	  canvi	  radical	  en	  quan	  a	  l’estructura	  de	  categories	  i	  elements	  de	  
navegació	  entre	  vistes,	  amb	  la	  creació	  d’un	  nou	  element	  dinàmic	  i	  “omnipresent”	  
anomenat	  Accionar.	  
	  
La	  Accionar	  resulta	  un	  “comodí”	  per	  a	  l	  desenvolupador,	  ja	  que	  pot	  emmagatzemar	  
diversos	  tipus	  d’elements	  generals	  com	  pestanyes,	  opcions,	  menús	  desplegables	  o	  un	  
altre	  nou	  element	  “revolucionari”	  anomenat	  Fragment.	  
Els	  Fragments,	  són	  classes	  semblants	  a	  les	  Activities	  habituals	  amb	  l’avantatge	  que	  la	  
pròpia	  Accionar	  pot	  fer-‐se’n	  càrrec,	  organitzant-‐los	  a	  nivell	  gràfic	  i	  podent	  mostrar	  més	  
continguts	  si	  la	  pantalla	  on	  s’executa	  és	  més	  gran.	  
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Juntament	  amb	  la	  creació	  de	  l’Accionar,	  Google	  afegí	  a	  la	  mateixa	  un	  botó	  de	  menú	  i	  un	  
de	  Bac,	  controlat	  via	  software,	  aquest	  fet	  és	  clarament	  orientat	  a	  eliminar	  botons	  físics	  i	  
fer	  tendir	  el	  mercat	  cap	  als	  dispositius	  d’interacció	  directa.	  Aquest	  fet	  es	  veu	  corroborat	  
amb	  el	  llançament	  dels	  Tabalets	  de	  Google	  Nexus,	  que	  ja	  no	  incorporen	  cap	  botó	  físic.	  
	  
El	  sistema	  de	  pestanyes	  fou	  també	  remodelat	  i	  afegit	  de	  manera	  eficient	  a	  la	  interfície	  
usant	  un	  patró	  anomenat	  “Tabs	  +	  Swipe”,	  incorporat	  per	  defecte	  al	  plugi-‐in	  d’Eclipse,	  
que	  crea	  l’estructura	  necessària	  per	  a	  implementar-‐la.	  (veure	  Captura	  20	  -‐	  Dialeg	  de	  
creació	  d'aplicació).	  

	  

	  
Captura	  20	  -‐	  Dialeg	  de	  creació	  d'aplicació	  

	  
	  
Tots	  aquests	  canvis,	  foren	  acompanyats	  d’un	  canvi	  d’estil	  visual	  de	  la	  plataforma	  amb	  un	  
“Theme”	  anomenat	  Holo,	  minimalista	  i	  depurat,	  aprofitant	  les	  característiques	  del	  XML	  
dinàmic.	  
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Google	  va	  fer	  un	  pas	  endavant	  també	  cap	  als	  desenvolupadors,	  millorant	  en	  gran	  mesura	  
el	  plug-‐in	  d’Eclipse,	  creant	  eines	  de	  retrocompatibilitat	  per	  a	  la	  Action	  Bar	  cap	  a	  versió	  de	  
la	  API	  més	  antigues	  (	  <	  v4.0).	  També	  es	  proporciona	  un	  nou	  tipus	  de	  frame	  XML	  que	  
permet	  posicionar	  elements	  de	  manera	  relativa	  a	  d’altres	  elements,	  emulant	  un	  
comportament	  de	  posicionament	  absolut,	  característica	  poc	  present	  i	  molt	  demanada	  
pels	  desenvolupadors.	  (veure	  Imatge	  9	  –	  Estil	  Holo	  d’Android	  4.0	  (ICS)).	  
	  

	  
Imatge	  9	  –	  Estil	  Holo	  d’Android	  4.0	  (ICS)	  	  

	  
Aquesta	  release,	  catalogada	  com	  a	  revolució	  per	  la	  pròpia	  empresa	  Google,	  fou	  el	  
principi	  també	  dels	  nous	  avisos	  de	  canvi	  d’interfície	  dels	  diferents	  productes	  web	  de	  la	  
companyia,	  per	  exemple:	  
	  

-‐ Primers	  avisos	  de	  remodelació	  de	  la	  UI	  de	  la	  consola	  de	  Publisher	  
d’aplicacions	  

-‐ Nou	  sistema	  In-‐Screen	  de	  redactar	  mails	  a	  GMAIL	  	  
-‐ Google	  Drive,	  Docs,	  i	  Chrome,	  comencen	  a	  usar	  l’estil	  Holo	  
-‐ La	  web	  Android	  Developers	  renovada	  amb	  nova	  documentació	  i	  seguint	  

també	  l’estil	  Holo	  
	  
Aquest	  fet	  és	  una	  clara	  mostra	  de	  que	  Google	  està	  fent-‐se	  fort,	  aprenent	  dels	  èxits	  del	  
seu	  competidor,	  a	  la	  vegada	  que	  intenta	  crea	  un	  nou	  referent,	  basat	  en	  la	  mateixa	  
tecnologia,	  però	  amb	  un	  rerefons	  molt	  diferent.	  
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Ara	  però,	  en	  aquest	  temps	  en	  el	  qual	  s’ha	  recollit	  i	  avaluat	  la	  informació	  obtinguda,	  
Apple	  també	  ha	  fet	  el	  seu	  pas	  endavant	  publicant	  la	  release	  de	  la	  nova	  versió	  d’iOS.	  
	  
El	  nou	  iOS	  6	  incorpora	  diversos	  avenços	  a	  nivell	  d’usuari,	  i	  va	  acompanyat	  de	  noves	  eines	  
per	  a	  que	  el	  desenvolupador	  pugui	  implementar	  elements	  nous	  i	  molt	  dinàmics,	  pensat	  
per	  a	  facilitar	  l’experiència	  de	  l’usuari.	  Un	  exemple	  serien	  les	  modificacions	  al	  protocol	  
dels	  llistats	  (ListView’s),	  que	  incorporen	  una	  funció	  	  de	  “pull-‐to-‐refresh”	  integrada,	  
aquesta	  funció	  s’encarrega	  d’animar	  la	  llista	  amb	  la	  icona	  d’actualització	  i	  de	  cridar	  la	  
funció	  que	  li	  retornarà	  els	  nous	  resultats	  (assignada	  pel	  desenvolupador).	  
	  
Amb	  aquesta	  actualització,	  entre	  moltes	  d’altres,	  reforcen	  la	  línia	  general	  d’estil	  d’iOS	  ,	  
afegint	  nous	  elements	  per	  a	  que	  no	  es	  quedi	  obsoleta,	  sempre	  usant	  el	  sistema	  
“template”	  per	  al	  desenvolupador,	  integrades	  a	  l’IDE	  i	  senzilles	  d’aplicar,	  notablement	  
eficients,	  però	  poc	  personalitzables	  per	  motius	  de	  complexitat.	  
	  
Aquest	  “sempre	  nou”	  panorama	  són	  un	  factor	  important	  a	  tenir	  en	  compte	  a	  l’hora	  
d’establir	  les	  conclusions	  sobre	  els	  fets	  succeïts	  durant	  el	  projecte,	  aquestes	  s’han	  
classificat	  segons	  el	  caire	  al	  que	  afecta	  cadascuna	  d’elles.	  
	  

Conclusions	  Econòmiques	  

	  
• En	  contra	  del	  que	  es	  pot	  deduir	  a	  priori,	  el	  fet	  de	  desenvolupar	  la	  mateixa	  aplicació	  

per	  a	  dues	  plataformes	  a	  nivell	  nadiu,	  no	  decrementa	  el	  temps	  i/o	  inversions	  que	  
serien	  necessàries	  per	  a	  desenvolupar	  dues	  aplicacions	  per	  separat.	  Ni	  tan	  sols	  
tenint	  l’avantatge	  de	  tenir	  un	  disseny	  gràfic	  unificat	  i	  no	  haver-‐ne	  de	  fer	  dos	  per	  
separat,	  sovint	  la	  semblança	  entre	  plataformes	  acaba	  creant	  conflictes	  amb	  les	  
pròpies	  pautes	  de	  la	  plataforma.	  
	  

• El	  cost	  d’una	  aplicació	  per	  a	  iOS	  és,	  de	  manera	  general	  més	  elevat	  que	  el	  d’una	  
aplicació	  d’Android,	  degut	  als	  costos	  de	  llicències	  i	  a	  la	  necessitat	  implícita	  de	  
desenvolupar	  amb	  un	  equip	  de	  la	  marca	  Apple.	  
Tot	  i	  el	  fet	  esmentat,	  la	  diferència	  de	  pressupost	  no	  es	  tan	  elevada	  com	  es	  podria	  
pensar	  de	  bon	  principi,	  ja	  que	  tot	  i	  els	  avantatges	  i	  llibertats	  d’Android,	  crear	  una	  
aplicació	  complexa	  i	  amb	  una	  estètica	  acurada	  	  per	  aquest	  sistema,	  requereix	  més	  
temps	  i	  esforç	  de	  disseny	  que	  en	  el	  sistema	  iOS	  

	  
• La	  publicitat	  In-‐App	  resulta	  ineficient	  com	  única	  font	  de	  monetització	  d’una	  

aplicació,	  degut	  a	  que,	  de	  manera	  general	  l’impacte	  d’una	  nova	  aplicació	  al	  mercat	  
acostuma	  a	  ser	  molt	  discret,	  i	  s’han	  d’aconseguir	  grans	  xifres	  d’impressió	  i	  “taps”	  als	  
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banners	  per	  a	  que	  el	  guany	  econòmic	  d’una	  sola	  aplicació	  cobreixi	  els	  costos	  de	  
desenvolupament.	  
	  

• El	  mercat	  d’aplicacions	  d’iOS	  és	  més	  propens	  a	  allotjar	  usuaris	  disposats	  a	  pagar	  
certa	  quantitat	  per	  a	  una	  aplicació,	  sempre	  i	  quan	  determinin	  que	  aquesta	  pot	  esser	  
útil.	  
Aquest	  fet	  és	  notablement	  escàs	  a	  Android,	  tot	  i	  els	  esforços	  de	  l’empresa	  Google	  
per	  a	  fomentar	  nous	  mercats	  virtuals	  i	  brindar	  serveis	  de	  monetització	  de	  diferents	  
tipus.	  
	  

Conclusions	  Tècniques	  

	  
• Als	  framework	  multiplataforma	  encara	  els	  hi	  falta	  una	  mica	  per	  a	  ser	  viables,	  ja	  que	  

de	  moment,	  no	  tenen	  la	  fluïdesa	  i	  potència	  suficients	  per	  a	  que	  l’usuari	  no	  noti	  que	  
no	  està	  usant	  un	  sistema	  nadiu.	  
	  

• El	  temps	  de	  desenvolupament	  nadiu	  per	  a	  dues	  plataformes	  mòbils,	  és	  el	  doble	  del	  
temps	  individual	  d’una	  aplicació,	  i	  sovint	  la	  unificació	  d’estils	  requereix	  temps	  extra.	  

	  
• Els	  desenvolupaments	  nadius	  d’aplicacions	  han	  d’incloure	  un	  pla	  personalitzat	  

d’usabilitat	  i	  estructura	  en	  funció	  de	  la	  plataforma	  a	  la	  que	  anirà	  destinada,	  tenint	  
en	  compte	  les	  característiques	  físiques	  del	  terminal	  i	  els	  convenis	  del	  SO	  sobre	  el	  
que	  es	  treballarà.	  
	  

• Com	  a	  desenvolupador,	  les	  plataformes	  mòbils	  necessiten	  una	  gran	  dosi	  	  d’esforç	  
de	  reciclatge,	  ja	  que	  les	  actualitzacions	  massives	  es	  succeeixen	  de	  manera	  
periòdica,	  provocant	  grans	  canvis	  en	  les	  maneres	  d’implementar	  solucions,	  i	  també	  
sobre	  les	  eines	  que	  s’usen	  per	  a	  implementar-‐les.	  

	  
• En	  l’entorn	  de	  la	  tecnologia	  mòbil,	  s’ha	  de	  fer	  especial	  incís	  sobre	  la	  usabilitat	  de	  

l’aplicació,	  per	  a	  que	  l’usuari	  no	  desestimi	  l’aplicació	  ràpidament.	  
	  
• Els	  patrons	  d’usabilitat	  i	  estètica	  poden	  “posar-‐se	  de	  moda”	  amb	  la	  mateixa	  

rapidesa	  que	  poden	  quedar	  obsolets.	  
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Conclusions	  Socials	  
	  
• Tant	  Android	  com	  iOS	  fabriquen	  el	  mateix	  tipus	  de	  solució	  i	  amb	  la	  mateixa	  

tecnologia,	  però	  els	  seus	  objectius	  i	  prioritats	  són	  les	  que	  les	  diferencien	  dins	  del	  
mercat,	  així	  com	  les	  dels	  seus	  usuaris.	  
	  
Les	  pròpies	  arrels	  de	  software	  lliure	  de	  les	  que	  prové	  Android,	  són	  les	  mateixes	  que	  
malmeten	  les	  seves	  possibilitats	  de	  monetització	  respecte	  al	  seu	  principal	  
competidor,	  ara	  però,	  aquestes	  arrels	  també	  l’han	  fet	  molt	  popular	  tant	  al	  món	  
industrial	  com	  a	  la	  banda	  del	  consumidor	  final,	  fet	  que	  esdevé	  el	  handicap	  d’iOS,	  pel	  
simple	  fet	  de	  ser	  un	  sistema	  propietari.	  
	  

• iOS	  fa	  de	  la	  seva	  unificació	  d’estils	  i	  patrons	  a	  nivell	  de	  marca,	  un	  vaixell	  insígnia,	  	  
usa	  els	  seus	  profunds	  estudis	  sobre	  usabilitat	  i	  resposta	  de	  l’usuari	  per	  a	  poder	  
adaptar-‐se	  abans	  que	  ningú	  a	  les	  noves	  tendències,	  que	  sovint	  s’encarrega	  ell	  
mateix	  de	  crear	  a	  manera	  d’innovació.	  
	  

• Sobre	  el	  principi	  de	  la	  unificació	  de	  marca,	  Google	  està	  executant	  una	  estratègia	  per	  
a	  fer	  que	  tots	  els	  seus	  productes	  (no	  només	  sobre	  plataformes	  mòbils,	  sinó	  també	  a	  
la	  web)	  segueixin	  un	  mateix	  estil,	  per	  a	  crear	  una	  sensació	  de	  cohesió.	  Aquesta	  
pràctica	  és	  “l’evolució	  natural”	  que	  una	  gran	  empresa	  ha	  de	  seguir,	  a	  fi	  de	  poder	  
enfrontar-‐se	  en	  igualtat	  de	  condicions	  amb	  les	  seves	  grans	  competidores	  (en	  aquest	  
cas,	  Apple,	  Microsoft,	  BlackBerry,	  ...).	  
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