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1. Introducció

WindAlert és una aplicació per a dispositius Apple iPhone destinada als
aficionats al Windsurf i/o al Kitesurf (en endavant USUARIS). La finalitat de la
aplicació és mantenir informats als seus usuaris de les condicions de vent a
diferents punts del litoral (en endavant SPOTS), necessàries per a la pràctica
de les activitats esmentades.

1.1. Operativa de WindAlert

L'usuari podrà consultar dades sobre diferents spots, tant en temps real
com històrics. Tant mateix l'usuari podrà configurar notificacions sobre els
diferents spots.

En un segon terme, l'aplicació permetrà l'usuari iniciar una sessió
d'activitat quan es trobi a un dels spots. Aquestes sessions seran visibles de
manera anònima per la resta d'usuaris, facilitant la pressa de decisions. Alhora,
l'usuari pot mantenir un registre de sessions.

1.2. Justificació del projecte

Els aficionats als esports de vela dediquen molt temps consultant
websites que donen serveis similars. Han de prendre decisions que els hi
permeti maximitzar el seu temps i ho han de fer amb la millor informació
possible. Aquesta aplicació pretén donar informació acurada i en el moment
necessari.

1.3. Altres aplicacions

Les aplicacions amb característiques similars trobades a la App Store o
bé són serveis de pagament o bé les dades que presenten són referents a
prediccions, i no a dades actuals provinents d'estacions meteorològiques.

1.3.1. BuscaViento

BuscaViento és una aplicació d'un servei de pagament amb estacions
meteorològiques pròpies per la costa catalana. Es poden configurar alertes
basades en llindars sobre la intensitat del vent. Al ser una servei de pagament
no s'ha pogut provar.
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1.3.2. Windfinder

Windfinder és la versió mòbil d'un popular website de previsions de vent.
En aquest cas és pot consultar el vent previst a una setmana vista. Aquestes
dades tenen un valor limitat, ja que les previsions no sempre son encertades.
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2. Objectius

L'objectiu principal d'aquest projecte és el disseny i desenvolupament
d'una aplicació per a iPhone que permeti als seus usuaris disposar de una
informació que els hi faciliti prendre decisions encertades. La informació actual
de la intensitat i direcció del vent és molt valuosa per prendre les decisions que
permetin a l'usuari maximitzar el temps de pràctica de l'esport.

El punt més important de la aplicació és el sistema de notificacions.
Aquest permet a l'usuari rebre la informació quan aquesta es genera i no tenir
que buscar-la activament.

2.1 Funcionalitats

Les funcionalitats principals:

• Consulta de dades actuals i històriques referents a intensitat i direcció
del vent als diferents spots.

• Consulta de sessions iniciades per altres usuaris a un spot.

• Configuració d'alertes per spot a partir d'una intensitat de vent
seleccionada.

• Inici de sessions d'activitat a un spot. Aquestes podran complementar-se
amb informació referent al tipus de material que és fa servir, com ara la
mida de la vela o estel i el volum de la post.

• Consulta de l'històric de sessions passades.

Aquestes funcionalitats principals que ofereix la app són molt intuïtives i fàcils
d'usar. Algunes d'elles requereixen accions d'entrada de dades per part de
l'usuari, però aquestes són esporàdiques i mínimes, i els controls de les
interfícies per dur-les a terme són molt senzilles i estàndards. 

Possibles futures funcionalitats:

• Integració amb xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram..).

• Registre d'activitats mitjançant el GPS del dispositiu i posterior anàlisi de
les dades enregistrades.

• Prediccions meteorològiques.
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3. Planificació

El calendari del projecte és el proposat per la UOC. Els lliuraments en
format PAC, divideixen el projecte en Pla de Treball, Disseny i Arquitectura,
Implementació i Lliurament final.

3.1. Calendari

Data Entrega Contingut

9 de Març PAC1 Pla de Treball

6 d'Abril PAC2 Disseny i Arquitectura

18 de Maig PAC3 Implementació

15 de Juny Lliurament final Memòria i Presentació

27 de Juny al 1 de
Juliol

Debat Defensa del treball

3.2. Pla de treball

La planificació s'ha elaborat en base al calendari de entregues i a una
disponibilitat horària de 2 hores diàries de dilluns a dimarts i 4 hores diàries els
dissabtes i diumenges. Les tasques s'han valorat en funció del temps
disponible i no tant en la naturalesa del la tasca. En el cas que faltessin
recursos, aquest es suplirien amb un sobre esforç dels recursos disponibles.
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4. Recursos i infraestructura

L'aplicació WindAlert mostra dades d'observacions meteorològiques en
temps real . Ho fa connectant-se a un backend, el qual proporciona aquestes
dades. Aquest backend alhora extreu aquestes dades del servei Weather
Underground. 

Weather Underground és un lloc web que dona serveis meteorològics a
través de la web i posa a disposició del public una serie d'eines, com ara una
api, per a accedir a les dades de milers d'estacions meteorològiques
connectades a la xarxa. Moltes d'aquestes estacions són de particulars, els
quals, connectant-les al servei, faciliten aquestes dades a Weather
Underground per a poder ser re-distribuïdes.

El backend de WindAlert estarà hostatjat en un entorn LAMP (Linux,
Apache, MySQL, PHP). Concretament s'ha contractat un servidor virtual privat
al proveïdor DigitalOcean.com, amb les següents característiques:

La aplicació WindAlert és desenvolupa per al sistema operatiu iOS 9,
com ja hem comentat. El llenguatge de programació escollit és Swift 2.2. És per
això que el desenvolupament es dura a terme amb l'entorn Xcode 7 que només
corre sobre OS X, i per tant sobre un computador Apple Mac.

Disposem per al desenvolupament i testat de la app de dos dispositius
iOS. Concretament un iPhone 6S i un iPhone 4S. Els dos amb les últimes
versions del sistema operatiu iOS 9.

Altres serveis necessaris són un sistema de control de versions i un
sistema de emmagatzematge al núvol.

Així doncs tenim:

4.1. Maquinari

MacBook Pro 2009 • Disseny i desenvolupament app
WindAlert

• Disseny i desenvolupament
backend WindAlert

• Documentació relacionada amb el
projecte

VPS DigitalOcean.com (Ubuntu, Apache,
MySQL, PHP7, Supervisor)

• Backend per a la app WindAlert.
• Procés amb Supervisor per obtenir

dades de Weather Underground

Dispositius iPhone 4S i 6S • Desenvolupament i testat de la
app
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4.2. Programari

Xcode 7 • Entorn de desenvolupament

CocoaPods • Sistema de gestió de llibreries i
dependències per a projectes
Xcode

Gimp • Programari d'edició gràfica

OpenOffice • Editor de text per documentació

Git • Gestió repositori de control de
versions

4.3. Serveis

Weather Underground • API accés a dades estacions
meteorològiques

Bitbucket • Sistema de control de versions Git

Dropbox • E m m a g a t z e m a t g e d e
documentació al núvol 

icons8.com • Recursos gràfics
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5. Tecnologies

5.1. L'app

Degut a les característiques del projecte, s'empraran les tecnologies
pròpies del dispositiu mòbil, com ara les apis que ofereix dins el llenguatge de
programació Swift 2.2, el sistema de comunicació a través de la xarxa habitual
com és el protocol HTTP, i el servei de notificacions remotes d'Apple, l'APNS
(Apple Push Notification Servcie). S'utilitzaran diverses llibreries 

5.2. Backend

Per al desenvolupament del backend s'ha optat per un entorn LAMP per
ser el més accessible i comptar amb un nivell de recursos molt important a la
xarxa.

El framework escollit per al backend és Symfony 2, per l'alt coneixement
que es té d'aquest i perquè compte amb una distribució REST, que és la
tecnologia que es farà servir per comunicar-se amb l'app. Això facilitarà i
escurçarà el temps del desenvolupament. 

Si bé no és la solució més escalable per a un projecte d'aquestes
característiques en el cas que fos un projecte per al mercat, és més que
suficient per als objectius del projecte amb les circumstancies actuals.
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6. Riscos

El projecte no està exempt de riscos. S'han identificat el següents:

Risc Descripció Probabilitat Impacte Accions correctores

Manca d'experiència 
en  desenvolupament
iOS 

Només s'ha realitzat un projecte amb iOS amb
anterioritat. Es parteix d'un coneixement molt bàsic
del llenguatge Swift i de l'arquitectura de les
aplicacions per iOS.

Molt alta Alt • Lectura de documentació a la xarxa.
• Seguiment i realització de tutorials.

Llicencia de 
desenvolupador 
d'Apple

La llicència de desenvolupador d'Apple és
necessària per a poder desenvolupar i testar sobre
dispositius reals. L'impacta del simulador en el
rendiment del entorn de desenvolupament és molt alt
i implicaria una productivitat més baixa. 

Mitja Alt • Pagar la llicència.
• Utilitzar la llicència d'un tercer (com

ara la de la empresa per la qual es
treballa).

Obsolescència i/o 
averia de l'entorn de 
treball

És disposa d'un MacBook Pro de mitjans del 2009, el
qual té un rendiment força pobre per a les eines tan
actuals com les que es faran servir

Alt Alt • Canviar alguns components per a
millorar el rendiment, com ara disc
dur i/o memòria RAM.

• Comprar un nou equip.

Manca de temps per 
altres projectes 
laborals que 
conviuen amb 
aquest.

Durant l'execució d'aquest projecte, s'haurà de
distribuir el temps disponible amb altres projectes
laborals.

Alt Alt • Estricte planificació i seguiment del
projecte.

• Eliminació d'algunes funcionalitats.

Dependència en 
serveis de tercers

Aquest projecte depèn totalment de serveis de
tercers com ara Weather Underground.

Baix Alt • Buscar serveis similars.
• Simulació del servei.
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7. Anàlisi funcional

7.1. Usuaris i context d'ús

Per tal de confeccionar els perfils dels usuaris potencials, amb els
corresponents contextos d'ús, i conèixer les seves necessitats per implementar
les funcionalitats que les cobreixin de la millor manera, s'han emprat els
següents mètodes d'indagació donat que són els més assequibles
econòmicament i proporcionen suficient informació per al projecte:

7.1.1. Mètodes

7.1.1.1. Entrevistes en profunditat

Tot i tenir prou clares les funcionalitats que ofereix WindAlert en un
primer moment, he cregut convenient una petita serie d'entrevistes en
profunditat per a confirmar o refutar la necessitat d'aquestes. Així com per
conèixer noves necessitats dels usuaris i determinar com cobrir-les. L'anàlisi de
les dades obtingudes també serviran com a punt de partida per a altres
mètodes d'indagació que s'aplicaran posteriorment i com a base per començar
a establir possibles perfils d'usuari.

S'ha elaborat un guió com a punt de partida per a les entrevistes amb els
següents punts clau i el tipus d'informació que es pretén aconseguir:

1. A on, quan, amb quines condicions, amb qui navegues: s'intenta
conèixer els costums dels usuaris en quant a temps de dedicació, grau
de mobilitat o la component social en la pràctica de la activitat. Segons
els costums d'aquests usuaris en la pràctica de l'activitat, les necessitats
poden ser diferents, poden necessitar diferent tipus d'informació. Ens
podria permetre començar a perfilar els diferents tipus d'usuari. 

2. Com gestiones el temps que hi dediques, quines eines fas servir en
la pressa de decisions: volem conèixer el context d'ús, les eines que
fan servir i com i quan les fan servir. Aquesta informació també ens pot
ajudar a perfilar els usuaris. Posteriorment també aplicarem l'anàlisi
competitiva.

3. Valoració de diferents funcionalitats: es demana als usuaris que
valorin una per una les funcionalitats que aquestes eines ofereixen.
Posteriorment se'ls hi demana quines funcionalitats troben a faltar i per
últim se'ls demana valorar funcionalitats noves que no han sorgit a
l'entrevista. 
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Les funcionalitats es defineixen com a idees el més  abstracte possible
per condicionar el mínim les respostes i per motivar que les acabin de
concretar els entrevistats. En aquest punt poden aflorar necessitats que
desconeixem i generar noves funcionalitats amb un valor afegit respecte
a altres competidors.

S'han realitzat entrevistes a 3 usuaris potencials amb característiques
presumiblement diferents. Els entrevistats han estat informats de finalitat de les
entrevistes. Les entrevistes han estat enregistrades.

Les dades obtingudes en el primer punt de l'entrevista ens deixen veure
2 possibles perfils d'usuari segons mobilitat:

1. Realitza l'activitat habitualment en el mateix lloc, generalment a la
localitat on viu o a una localitat propera. No fa grans desplaçaments.
Normalment practica tot l'any.

2. Ha de fer desplaçaments llargs, generalment perquè no viu a prop de
cap spot. Aquests poden realitzar l'activitat habitualment en el mateix lloc
o es sol desplaçar a diferents llocs segons les condicions del moment.
Aquest perfil generalment realitza l'activitat els caps de setmana o durant
les vacances.

Un tercer perfil seria la combinació dels 2 anteriors. Aquest perfil té les
característiques del primer perfil, però quan te temps disponible i les condicions
no li permeten realitzar l'activitat en el seu lloc habitual, és desplaça com el
segon perfil.

En el segon punt de l'entrevista em trobat una correlació entre els perfils
d'usuari descrits i les eines que es fan servir i com es fan servir. 

Així, el primer perfil busca informació actualitzada. Aquest usuari, tot i
que utilitza eines de predicció, està més interessat en dades en temps real per
poder prendre decisions molt ràpid.

El segon perfil depèn més de les eines de predicció. Ha de planificar
amb més temps els seus desplaçaments. Tot i això les dades en temps real
també li són d'ajut, especialment si te la opció de poder escollir on pot navegar.
Pot planificar un desplaçament a una zona de la costa segons les prediccions i
acabant concretant el spot a partir de dades en temps real.

El tercer punt de l'entrevista ha fet aflorar algunes necessitats
interessants i per tant possibles noves funcionalitats.

Algunes d'aquestes necessitats descobertes també fan replantejar la
manera de perfilar els usuaris. He vist que hi ha alguna funcionalitat que podria
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anar orientada a practicants novells i que no seria gens interessant per als més
avançats. Un exemple seria un assistent per a seleccionar el material més
convenient per a un spot amb unes condicions concretes. Però degut a la
complexitat tècnica per implementar aquesta funcionalitat, de moment no
s'inclourà.

7.1.1.2. Enquesta

S'ha preparat una enquesta basada en les dades obtingudes en les
entrevistes. L'estructura és pràcticament la mateixa perquè es tracta de valorar-
la quantitativament en aquest cas. Les respostes són tancades i estan basades
en les respostes a les preguntes de les entrevistes. Em fet valorar
numèricament les funcionalitats i s'han inclòs les possibles noves funcionalitats.
D'aquesta manera es pot obtenir l'ordre de funcionalitats de més a menys valor
i decidir quines s'implementen i quina importància tenen de cara a dissenyar
l'arquitectura de la informació.

S 'ha du t a te rme l ' enques ta m i t j ançan t l ' e ina en l í n i a
www.surveymonkey.com. Aquesta eina ha permès als enquestats accedir a
l'enquesta a travès d'aquest accés web, de manera que ha estalviat molt de
temps.

Els resultats s'han de prendre amb cautela perquè l'enquesta no s'ha
pogut realitzar amb una població prou gran i heterogènia.

A continuació es mostren els resultats de l'enquesta:
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De l'enquesta es desprèn que la majoria d'usuaris realitza l'activitat en
una localitat fixe, majoritàriament a la localitat on viuen i uns pocs a la localitat
on estiuegen. D'aquests  alguns també es mouen pel territori. També naveguen
tot l'any. Es per això que fan servir eines de predicció i, en menys mesura, de
dades en temps real, tant des de l'ordinador i com des de smartphone.

Es pot veure que l'ús d'aquestes eines es pot fer en qualsevol moment
del dia i tot i que no s'ha preguntat, es possible que el temps mig invertit cada
cop que se'n fa ús és d'entre pocs segons i uns pocs minuts, i que pot ser
freqüent al llarg del dia.

Les funcionalitats més valorades són, per ordre:

• Consultar dades d'estacions en temps real

• Rebre alertes sobre estacions configurades

• Consultar sessions actives d'altres usuaris als spots on hi ha les
estacions

• Consultar històric personal de sessions

• Assistent per escollir material idoni per a les condicions actuals

• Crear sessions per a compartir dades

7.1.1.3. Anàlisi competitiva

S'han analitzat de manera mol superficial 2 aplicacions les quals donen
unes funcionalitats similars i que per tant es poden considerar com a
competidores.

La aplicació més similar en quant a funcionalitats és BuscaViento. Les
principals funcionalitats d'aquesta aplicació són la consulta de dades en temps
real i les alertes configurables. És de pagament i te un cost mensual de 9,99€.

Una segona aplicació és SpotAlert. La única funcionalitat que ofereix són
les dades en temps real. Aquesta aplicació és gratis.

Totes dues aplicacions tenen un disseny gràfic pobre i antiquat.

7.1.2. Perfils d'usuari

Centrarem el disseny de les funcionalitats en 2 perfils d'usuari donat que
el tercer perfil no és més que una combinació dels 2 anteriors i es comporta en
cada moment com un dels 2 perfils anteriors.
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7.1.2.1. Usuari que navega prop de casa i sempre que pot.

• Predominen els homes d'edats compresses entre 16 i els 50 anys o més.

• El windsurf o kitesurf és  més que un esport, és un mode de vida. Volen
navegar sempre que es presentin les condicions necessàries i per això
necessiten estar molt ben informats. Estan sempre pendents de les
condicions meteorològiques.

• Solen tenir experiència amb l'ús de la tecnologia mòbil perquè
normalment ja han fet servir altres eines, però es podria donar el cas
contrari.

• Fan servir eines de predicció a mig termini (de 12 a 72 hores) i eines de
dades en temps reals per a prendre decisions a curt termini (de 10
minuts a unes poques hores).

• Realitzen consultes molt curtes però molt freqüents al llarg del dia si
tenen indicis de condicions ja sigui per observació o per l'ús de les eines
de predicció que han fet amb anterioritat. La major part d'aquestes
consultes repetitives es centren en una sola dada: la velocitat del vent en
un lloc en concret. També poden consultar les condicions a llocs
propers.

• Se solen comunicar amb altres usuaris per obtenir més informació. Hi ha
un component social.

• La tasca més habitual d'aquest perfil serà la d'accedir de manera rapida i
senzilla a les dades d'un spot. Per aquest motiu es interessant una
secció de spots favorits. Com aquesta tasca pot ser molt repetitiva,
també és mantindrà l'estat de navegació de la aplicació entre usos.

• Una altre tasca serà la de iniciar sessió d'activitat. Aquesta tindrà poca
freqüència, no més d'un cop al dia i tampoc es donarà cada dia. Ha de
ser d'accés fàcil i senzill perquè quan l'usuari està a punt de començar
l'activitat l'últim que voldrà es perdre el temps amb coses que no li
reportin una satisfacció immediata. Per tant, crec que l'usuari escollirà el
material que es disposa a fer servir d'una llista prèviament
confeccionada. Em vist que aquesta funcionalitat no es molt valorada,
però es imprescindible per a altres funcionalitats que si són molt
valorades. S'hauria de buscar un component que motivi el seu ús.

• Les tasques de configuració de avisos i de elaboració de llistat de
materials són molt infreqüents. Hi haurà també una funcionalitat per
silenciar els avisos i evitar tenir que canviar la configuració d'aquests
quan no es vulguin rebre.

• Durant la fase d'indagació s'han descobert funcionalitats que es podrien
implementar com la opció de mostrar el pes del usuari quan es
comparteixen les dades de la sessió en temps real o l'assistent de
material. Aquesta última funcionalitat no s'implementarà de moment per
les dificultats tècniques que presenta. Es pot implementar posteriorment
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amb dades estadístiques sobre sessions quan aquestes tinguin un
volum rellevant.

7.1.2.2. Usuari que es desplaça per navegar.

• Aquest usuari viu lluny dels spots on navega i ha de planificar amb
temps quan i a on realitzarà l'activitat.

• Generalment dedica temps a aquesta activitat els caps de setmana i
durant les vacances.

• Utilitza eines de predicció per prendre les primeres decisions.

• Com que es desplaça amb temps i amb força incertesa, pot acabar de
prendre decisions durant el desplaçament amb les eines de dades en
temps real.

• El seu context d'ús és mentre es desplaça i quan arriba a la zona de la
costa, i sempre des del mòbil.

• Aquest usuari valora un llistat de spots ordenats geogràficament o amb
algun tipus de filtre geogràfic (per províncies, ordenats de nord a sud...).
Aquest llistat ha de donar dades interessants a la mateixa vista per
poder comprar entre spots sense tenir que entrar al detall.

• De la fase d'indagació em descobert com a funcionalitat una vista en
format mapa geogràfic amb spots geolocalitzats amb dades sobre vent.

7.2. Disseny conceptual

El disseny conceptual de la aplicació està basat en les conclusions
extretes del mètodes d'indagació de l'apartat anterior i limitat per la disponibilitat
de recursos en la realització del mateix. D'aquesta manera es dona prioritat a
una serie de funcionalitats mínimes necessàries. Altres funcionalitats es
podrien implementar en futures versions.

7.2.1. Tecnologia

Aquesta aplicació està destinada a usuaris del iPhone 4s o superior. Es
desenvoluparà amb Xcode 7 i amb el llenguatge de programació Swift 2. Es
farà ús de llibreries de 3ers com ara Alamofire, SwiftyJSON, ios-charts i d'altres
que puguin ser necessàries.

El canal de distribució de la app serà el App Store de Apple. Els usuaris
no s'hauran de registrar per a fer ús de les funcionalitats.
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El servei estarà recolzat per un backend desenvolupat amb el framework
PHP Symfony i hostatjat en un servidor. El backend s'alimentarà de dades
provinents del servei Weather Underground.

7.2.2. Funcionalitats

Les funcionalitats escollides i els disseny de les mateixes són els
següents:

7.2.2.1. Llistat de spots per províncies

Es presentarà un llistat de províncies de l'estat espanyol del qual es
podrà seleccionar una de les províncies per accedir al llistat de spots, que es
presentaran ordenats geogràficament de nord a sud i de est a oest.

Cadascun dels ítems del llistat presentarà el nom del spot, concretament
la localitat o el nom de la platja o àrea, si n'hi ha més d'un per a la localitat, i la
informació sobre la força i la direcció del vent, tant mateix s'indicarà la frescor
de les dades.

7.2.2.2. Llistat de spots favorits

En aquest llistat es mostren els spots que s'han seleccionat com a
favorits. Es mostren les mateixes dades que al llistat per províncies. El procés
per a seleccionar favorits és fa mitjançant les mateixes vistes que per als llistats
per províncies.

7.2.2.3. Detalls del spot

Al seleccionar un spot, es mostrà la mateixa informació més una gràfica
de la intensitat del vent durant les últimes 24 hores i un llistat de sessions
d'activitat actives al spot.

També hi haurà un accés per configurar avisos sobre el spot. En aquesta
vista simplement s'hauran d'indicar la velocitat del vent en nusos a partir de la
qual volem rebre avisos. També hi haurà la possibilitat de desactivar els avisos
o silenciar-los temporalment. Aquesta funcionalitat està basada en una
funcionalitat idèntica que ofereix l'aplicació Whatsapp.

7.2.2.4. Llistat material
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En aquest apartat tindrem un llistat de material que fem servir. Estarà
categoritzat per esport (windsurf, kitesurf), taules i veles o estels. S'hi hauran
d'entrar dades referent a volum, eslora, màniga, superfície vèlica, disciplina.

7.2.2.5. Inici de sessions

Des de la pantalla de detall d'un spot es poden iniciar sessions. Es
presentarà un formulari per passos on es seleccionaran seqüencialment
l'esport, la taula i la vela o estel de la llista de materials configurats.

7.2.2.6. Historial de sessions

Es mostrarà un llistat ordenat per dates de les sessions que s'han. Al
llistat es mostrarà la data i el spot de cada sessió. Al seleccionar una sessió
s'accedirà a una vista detall de la sessió on es mostrarà el material que es va
fer servir juntament amb la data i el nom del spot.

7.2.3. Arquitectura de la informació

Per a la navegació s'ha optat per un sistema de pestanyes, en un primer
nivell. A partir d'aquí, les funcionalitats que tinguin més nivells, com ara els
llistats, s'accediran amb un sistema tipus “mestre – detall”.

Altres solucions adoptades són l'ús de scrolls tant verticals com
horitzontals, utilització de colors per a la velocitat del vent, icones per a indicar
la direcció del vent.

La aplicació estarà disponible en els idiomes castellà i català.
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7.3. Prototipatge

Per a la implementació de les diferents pantalles es faran servir els
patrons i components recomanats per Apple. Com ja em explicat la navegació
inicial serà per pestanyes i s'implementarà amb el component UITabBar.

7.3.1. Llistats de spots i favorits

Per accedir al llistat de spots, primer s'ha de seleccionar la pestanya
SPOTS de la barra de pestanyes inferior. Es presenta un llistat de províncies
ordenades alfabèticament. Se selecciona una província i es presenta el llistat
de spots per a aquella província ordenats geogràficament de nord a sud i de est
a oest. Aquests 2 llistats s'implementaran amb el component UITableView.
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A la vista favorits s'arriba seleccionant la pestanya FAVORITS, que se
situarà en primera posició perquè serà la més accedida. Funciona igual que el
llistat de spots per província, però en aquest cas no cal seleccionar la província.
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7.3.2. Detall spot

A la vista del detall d'un spot s'hi accedeix seleccionant-lo des del llistat
de spots, tant si és del de favorits com del de una província. Aquesta vista
presenta la velocitat del vent, direcció i una gràfica històrica de les últimes 24
hores. També hi ha un llistat de sessions actives amb els detalls del material
que estan fent servir els usuaris de les sessions.
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7.3.3. Historial de sessions

Aquesta vista s'accedeix des de la pestanya SESSIONS (possiblement
es canviarà el nom per HISTORIAL). Consisteix en un llistat amb les sessions
que s'han fet en ordre cronològic decreixent. 

Seleccionant una sessió s'accedeix al detall de la mateixa.
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7.3.4. Llistat de material

La opció CONFIGUARCIÓ de la barra de pestanyes servirà per accedir
al llistat de  materials i a altres opcions que puguin ser necessàries durant el
desenvolupament.
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7.4. Avaluació

7.4.1. Preguntes sobre l'usuari:

1. Edat, sexe, formació.

2. Smartphone / sistema operatiu utilitzats.

3. Esport de vela que practica (windsurf/kitesurf).

4. Amb quina freqüència els practica.

5. Es desplaça per practicar-los o no.

6. Quines eines fa servir per gestionar el seu temps de pràctic.

7. Des de quin dispositiu i en quines situacions.

8. A quins spots van a practicar.

7.4.2. Tasques que han de realitzar amb l'aplicació

Aquesta fase de l'avaluació s'enregistraria amb vídeo per al posterior
anàlisi i se'ls demana que pensin en veu alta.

1. Se'ls hi demanarà llegir una breu descripció de les funcionalitats de la
aplicació com la que podrien trobar a la pantalla de descarrega de l'App
Store d'Apple.

2. Se'ls hi preguntarà per a que creuen que serveixen cadascuna de les
opcions del menú abans que les facin servir.

3. Se'ls farà buscar la força i direcció del vent a diferents spots que puguin
conèixer.

4.  Se'ls hi demanarà que configurin com a favorits els spots als quals
practiquen regularment i que hi configurin alertes.

5. Per últim, se'ls demanarà que introdueixin el material que posseeixen. 

7.4.3. Qüestions sobre les tasques

1. Ordenar les funcionalitats de més a menys interessant.

2. De cadascuna de les vistes que t'agrada i que no t'agrada i que
canviaries o que trobes a faltar.

3. Compara-la amb altres eines que fas servir.

4. Amb quina freqüència creus que la faràs servir i en quines situacions.
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8. Implementació

8.1. Arquitectura

8.1.1. Aplicació.

El patró arquitectural clàssic MVC  no s'adapta bé als components que
l'SDK d'iOS posa a disposició del desenvolupador.

El component UIViewController de Cocoa Touch s'espera que sigui la
capa de controlador, però acaba assumint responsabilitats de la capa de la
vista ja que controla els components. Realment pertany a la capa de la vista i
no del controlador.

Degut a això, un dels problemes més freqüents és el que es coneix com
a Massive View Controller: controlador massiu de la vista. Que consisteix en
trobar-se un mateix implementant uns controladors molt extensos en quant a
codi i amb masses responsabilitats i de diferents capes.

Un dels patrons que està creixent en popularitat, no sols a la comunitat
iOS, és el que es coneix com MVVM (Model-View-ViewModel). Aquest
substitueix el controlador per una model-vista, que consisteix en la
representació del model per a la vista.

En aquest patró el model i el model-vista, estan desacoblats de la vista.
El model és totalment independent. El model-vista només te coneixement del
model. I la vista només coneix el model-vista.

El model-vista gestiona el model i l'adapta per a la vista. També rep els
esdeveniments de la vista i actua actualitzant el model.

Per desacoblar el model-vista de la vista cal utilitzar el que es coneix
com a Data Binding.
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8.1.2. Servei remot

El servei remot s'ha implementat amb Symfony 2, concretament amb la
distribució REST. 

Symfony 2  és un framwork PHP, orientat a objectes i amb una
arquitectura MVC. És molt modular i fa servir components de tercers, com ara
Doctrine ORM com a sistema de mapat d'objectes relacionals, basat en
Hibernate de Java.

Aquest servei corre sobre LAMP com a plataforma i requereix del servei
Supervisor per a controlar i mantenir un i només un procés php que s'encarrega
de solicitar les dades d'observacions al servei Weather Underground.

8.2. Tecnologia

8.2.1. Entorn de desenvolupament

Xcode és l'entorn de desenvolupament que Apple posa a disposició per
desenvolupar aplicacions per a qualsevol de les plataformes, iOS, OSX, tvOS,
watchOS.

La versió actual que s'ha fet servir és la 7.3, que és la última, i permet
desenvolupar tant en Objective-C com amb Swift.

El storyboard és l'eina que ens permet implementar  les interfícies
d'usuari d'una manera molt gràfica i ràpida.
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8.2.2. Swift

Swift és un llenguatge de programació orientat a objectes creat per
Apple per al desenvolupament de programari per a iOS i OS X. Ha estat
dissenyat per coexistir amb Objective-C i per ser més robust quant als errors de
codi.

S'ha fet servir la versió 2.2 que està disponible sota la llicencia Apache
Licence 2.0 des del 3 de Desembre del 2015.

8.2.3. Llibreries

8.2.3.1. RxSwift

Com tecnologia de Data Binding esmentada anteriorment hem escollit
RxSwift de Reactive X.

Aquestes llibreries estan disponibles en diferents llenguatges de
programació i permetrien portar el codi a altres plataformes com ara Android.

ReactiveX és una biblioteca per programació asíncrona i basada en
esdeveniments mitjançant l'ús de seqüències observables.

Estén el patró “observador” per donar suport a seqüències de dades i
esdeveniments i afegir operadors que permeten compondre seqüències de
forma declarativa.

8.2.3.2. Moya

Moya és una llibreria que dona abstracció sobre l'API de connexió de
baix nivell de l'SDK d'iOS.

8.2.3.3. Object-Mapper

Object-Mapper ens transforma les respostes del servei remot en format
JSON en les entitats amb les que treballem internament.

8.2.3.4. Charts

Charts és una llibreria per generar gràfiques.

8.2.3.5 Realm

Realm és la llibreria que s'ha fet servir com a base de dades local. És
mes senzilla i té millor rendiment que CoreData, l'opció nativa.
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9. Conclusions

Mes sovint del que seria desitjable, hi han requeriments que no es tenen
clars al inici d'un projecte. En sorgeixen de nous durant el desenvolupament i
d'altres deixen de ser-ho.

Durant el projecte, s'han fet canvis sobre el plantejament inicial com ara
el llistat “FAVORITS”, quer formava part del disseny inicial i que finalment no
s'ha implementat pe que el número d'estacions al llistat general es reduït i no
calia, i per falta de recursos.

Es per això que s'ha d'acceptar la incertesa com a part inherent al
projecte, adaptar-se a ella i saber reaccionar al canvi, en comptes de tractar de
evitar-la.

Justament part de les metodologies actuals de gestió de projectes de
programari com Scrum i els principis Agile tracten sobre això.

A nivell tècnic, un dels dubtes que m'han sorgit és com treballar en equip
en un projecte iOS.

He constat que Xcode amb el seu Inteface Builder i els Storyboard és
una plataforma molt vàlida per a treballar en equip. Ja que 2 desenvolupadors
diferents poden treballar cadascú amb el seu storyboard de manera
independent.

Un tema que em genera interrogants és el llenguatge de programació
Swift i la velocitat amb que surten noves versions i com pot afectar això al
manteniment dels projectes. Aquest es un tema a estudiar, ja que podria
comportar un cost no tingut en compte a l'hora de valorar un projecte.

A nivell personal, aquest projecte m'ha servit per posar en pràctica els
coneixements adquirits al llarg dels estudis.

També s'han adquirit nous coneixements durant la consecució del
projecte. Molts de tècnics i força específics. Altres més relacionats amb la
gestió d'un projecte. 

Una de les coses més positives és el fet que, com a única persona
implicada en el projecte, s'han de treballar tots els aspectes relacionats amb la
consecució del projecte. Cosa que en la vida laboral es poc probable, si més
no, en un mateix projecte, ja que els equips estan formats per persones de
diferents disciplines i amb diferents responsabilitats.

Això m'ha donat una visió més entenedora de la importància que tenen
cadascuna de les parts implicades en un projecte i possiblement facilitarà la
relació amb aquestes parts i poder entendre millor les seves motivacions.
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A un altre nivell, descobrir la plataforma iOS, el llenguatge de
programació Swift, l'entorn Xcode i certs patrons de programació i tecnologies
associades  m'ha resultat molt interessant i molt possiblement la meva carrera
prengui el camí en aquesta direcció en un futur pròxim.

10. Futures millores

10.1. Xarxes socials

Una de les funcionalitats que poden resultar més interessants per a
l'aplicació és la integració amb xarxes socials com Facebook. 

Com ara compartir les sessions a Facebook o poder veure quins dels
teus amics de Facebook estan practicant Windsurf o Kitesurf en un spot
determinat.

10.2. Més fonts d'informació
També serà necessari integrar-se amb més serveis meteorològics per

poder augmentar el número d'estacions i així arribar a un públic més ampli.

10.3. Millores a l'interfície d'usuari
I si el número d'estacions augmenta considerablement, la forma de

cercar les estacions al llistat hauria de millorar afegint la opció del llistat de
preferits que s'ha eliminat de la implementació final.
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