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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): Amb la finalitat, context d’aplicació, metodologia, 
resultats i conclusions del treball 

Aquest és un projecte de desenvolupament de la interfície gràfica i continguts d'un aplicació 
capaç de donar les eines necessàries per poder gestionar un safari per terres africanes, 
concretament a Kenya; anomenada manage your Safari, o mySafari. 

La idea neix, principalment com un tema personal i perquè no, com a hobby, amb l'objectiu 
solucionar els problemes que sorgeixen quan es navega amb GPS per dins dels parcs i 
reserves nacionals, ja que no tenen les rutes ben definides i molt sovint busquen alternatives 
poc eficients. A més hi ha infinitat d'animals, sobretot molts tipus d'antílops que s'assemblen 
entre ells, i en el moment que es troben al parc, s'ha de buscar per exemple en un llibre de 
fauna de la zona, per poder esbrinar l'animal que es tracta. En aquest sentit seria molt útil poder 
trobar l'animal en qüestió en una aplicació simplement buscant la imatge amb el simple gest 
d'un dit. 

El projecte s'ha desenvolupat en dos grans blocs: anàlisi i disseny. La fase d'anàlisi s'estudien 
les aplicacions que existeixen en el mercat i que són similars a la que es pretén desenvolupar, i 
també s'estudia en profunditat el públic objectiu. A la fase de disseny s'estudia l'arquitectura, 



disseny gràfic i interfícies, amb l'objectiu de finalitzar un prototip Hi-Fi semi-operatiu. 

El resultat ha estat mySafari, el prototip d'una aplicació d'informació i navegació GPS. L'objectiu 
és facilitar l'experiència d'un gamedrive a l'usuari. 

 

  Abstract (in English, 250 words or less):  

This is a graphical interface and contents development project of an application capable of 
providing the necessary tools to manage a safari experience at African lands, specifically in 
Kenya; called manage your Safari, or mySafari. 

The idea is born, mainly as a personal matter and why not, as a hobby, with the goal of solving 
the problems that arise when navigating with GPS inside national parks and reserves, as they do 
not have well defined routes and very often they look for inefficient alternatives. There are also 
many of animals, especially many types of antelope that resemble each other, and when they 
are sighted in the park, for example need to find them in a wildlife book of the area, to be able to 
confirm the mammal. In this case, it would be very useful to find the animal in question with an 
application simply looking for the image with the simple finger gesture. 

The project has been developed in two major blocks: analysis and design. The analysis phase 
studies the similar applications that exist in the market and the target audience is also studied in 
depth. In the design phase, architecture, graphic design and interfaces are studied, with the goal 
of finalizing a semi-operative Hi-Fi prototype. 

The result has been mySafari, the Hi-Fi prototype of an information and GPS navigation 
application for gamedrives. The goal is to facilitate the experience of it to the user. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voldria dedicar a tota la meva família, en 
especial a l'Anna, per tot el suport que 

m'han donat durant aquest màster i per 
haver-me aguantat durant aquests anys. 

Us estimo! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanks Phil for the time you have spent 
helping me with the recording and editing of 

the video, it was very helpful. 
Asante sana!



 

 

 
Desenvolupament de interfície/continguts d'una aplicació per gestionar safaris 

Eduard Reñe Cherto 

7 

ABSTRACT 

This is a graphical interface and contents development project of an application capable of 
providing the necessary tools to manage a safari experience at African lands, specifically in 
Kenya; called manage your Safari, or mySafari. 

The idea is born, mainly as a personal matter and why not, as a hobby, with the goal of solving 
the problems that arise when navigating with GPS inside national parks and reserves, as they do 
not have well defined routes and very often they look for inefficient alternatives. There are also 
many of animals, especially many types of antelope that resemble each other, and when they are 
sighted in the park, for example need to find them in a wildlife book of the area, to be able to 
confirm the mammal. In this case, it would be very useful to find the animal in question with an 
application simply looking for the image with the simple finger gesture. 

The project has been developed in two major blocks: analysis and design. The analysis phase 
studies the similar applications that exist in the market and the target audience is also studied in 
depth. In the design phase, architecture, graphic design and interfaces are studied, with the goal 
of finalizing a semi-operative Hi-Fi prototype. 

The result has been mySafari, the Hi-Fi prototype of an information and GPS navigation 
application for gamedrives. The goal is to facilitate the experience of it to the user.  
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RESUM 

Aquest és un projecte de desenvolupament de la interfície gràfica i continguts d'un aplicació 
capaç de donar les eines necessàries per poder gestionar un safari per terres africanes, 
concretament a Kenya; anomenada manage your Safari, o mySafari. 

La idea neix, principalment com un tema personal i perquè no, com a hobby, amb l'objectiu 
solucionar els problemes que sorgeixen quan es navega amb GPS per dins dels parcs i reserves 
nacionals, ja que no tenen les rutes ben definides i molt sovint busquen alternatives poc eficients. 
A més hi ha infinitat d'animals, sobretot molts tipus d'antílops que s'assemblen entre ells, i en el 
moment que es troben al parc, s'ha de buscar per exemple en un llibre de fauna de la zona, per 
poder esbrinar l'animal que es tracta. En aquest sentit seria molt útil poder trobar l'animal en 
qüestió en una aplicació simplement buscant la imatge amb el simple gest d'un dit. 

El projecte s'ha desenvolupat en dos grans blocs: anàlisi i disseny. La fase d'anàlisi s'estudien 
les aplicacions que existeixen en el mercat i que són similars a la que es pretén desenvolupar, i 
també s'estudia en profunditat el públic objectiu. A la fase de disseny s'estudia l'arquitectura, 
disseny gràfic i interfícies, amb l'objectiu de finalitzar un prototip Hi-Fi semi-operatiu. 

El resultat ha estat mySafari, el prototip d'una aplicació d'informació i navegació GPS. L'objectiu 
és facilitar l'experiència d'un gamedrive a l'usuari. 
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NOTACIONS I CONVENCIONS 

Tipografies utilitzades en la redacció de la memòria: 

TÍTOL NIVELL 1: 
Arial Narrow, 16 punts i 20 punts, Majúscula, Negreta, color RGB: 255, 255, 255 

 

TÍTOL NIVELL 2: 

Arial Narrow, 14 punts, Majúscula, Negreta, color RGB: 107, 48, 23 

 

Títol nivell 3: 

Arial Narrow, 14 punts, color RGB: 107, 48, 23 

 

Títol nivell 4: 
Arial Narrow, 14 punts, color RGB: 215, 174, 88 

 

Text: 

Arial Narrow, 12 punts, color RGB: 0, 0, 0 

Cursiva: paraules estrangeres a excepció dels noms propis. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest document és la memòria final del treball realitzat durant el Treball de Final de Màster 
(TFM) del Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia (MUAM) de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), on es pretén explicar cada un dels passos realitzats durant el 
desenvolupament de la interfície gràfica i continguts d'una aplicació capaç de donar les 
eines necessàries per poder gestionar un safari per terres africanes, concretament a Kenya; 
anomenada manage your Safari, o mySafari. 

 

1.1. Justificació i motivació 

Com a justificació de la rellevància del treball, tota nova aplicació que es desitgi realitzar ha de 
passar per un procés de desenvolupament de la interfície gràfica i continguts, abans de finalitzar 
l'aplicació, almenys si es vol seguir un camí idoni i eficient, que marqui el camí a seguir als 
programadors mostrant un prototip d'aquesta.  

El interès a realitzar aquest TFM és, principalment, per un tema personal i perquè no, com a 
hobby. Resideixo a Kenya des de fa 4 anys i els safaris són una de les atraccions principals del 
país, sobretot si parlem turisme. Durant aquest temps he realitzat (amb la família i amb amics) 
bastants safaris per diferents parcs del país i gairebé sempre ens trobem amb els mateixos 
"problemes": 

El GPS (tipus Garmin, Tom-Tom, Google maps...) no tenen les rutes ben definides dins dels 
parcs i molt sovint busquen alternatives poc eficients. 

Hi ha infinitat d'animals, sobretot molts tipus d'antílops que s'assemblen entre ells, i en el 
moment que es troben al parc, s'ha de buscar per exemple en un llibre de fauna de la zona, per 
poder esbrinar l'animal que es tracta. En aquest sentit seria molt útil poder trobar l'animal en 
qüestió en una aplicació simplement buscant la imatge amb el simple gest d'un dit i en cas 
d'estar equivocats, tenir un enllaç directe a animals que si puguin semblar.  

A part de resoldre els "problemes" esmentats, es poden afegir funcionalitats, que ja s'explicaran 
al llarg d'aquesta memòria, per fer l'aplicació més atractiva per l'usuari. 
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2. DESCRIPCIÓ / DEFINICIÓ 

Aquest projecte és la culminació del Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia de la 
Universitat Oberta de Catalunya, i en aquest cas consisteix en el desenvolupament de la 
interfície gràfica i continguts d'una aplicació capaç de donar les eines necessàries per poder 
gestionar un safari per terres africanes, concretament a Kenya. 

 

2.1. Abast 

Es pretén desenvolupar la interfície gràfica i de continguts d'una aplicació que sigui capaç de 
donar les eines necessàries per poder gestionar un safari per terres africanes, concretament a 
Kenya. 

Inicialment s'estudiarà el perfil d'usuari a qui pot anar dirigida l'aplicació fins a la creació d'un 
prototip d'alta definició semi-operatiu. Entre mig, es realitzaran wireframes, sketchos, mockups, 
prototip en baixa definició, així com la creació de totes les imatges i logotips necessaris per la 
creació del prototip en HD. 

 

2.2. Lliurables 

El projecte inclourà els següent lliurables:  

− Informe de seguiment  
− Memòria (aquest document) 
− Presentació acadèmica en format vídeo  
− Presentació pública en format powerpoint 
− Projecte (document i prototip en HD) 
− Arxius de treball 
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3. OBJECTIUS GENERALS 

L'objectiu principal d'aquest projecte és, tal i com s'explica en els materials de l'assignatura, 
posar en pràctica tots els coneixements apresos durant el Màster Universitari en Aplicacions 
Multimèdia de la UOC, i en aquest cas concret, els coneixements relacionats amb el disseny i la 
creació d'interfícies i els seus continguts. 

 

3.1. Objectius principals 

Objectius del projecte 
− Ser capaç de crear un prototip semi-operatiu que, tot i seguir les tendències del mercat, 

ofereixi alguna novetat que el faci imprescindible per l'usuari. 

− Donar-li al producte un estil visual i orientatiu que faci el faci atractiu. 

Objectius del producte 
− Donar-li a l'usuari una eina que faci que la seva estància a Kenya sigui encara més 

apassionant. 

− Facilitar a l'usuari la identificació dels animals que pot veure a Kenya. 

− Tenir una utilitat de guia de parcs i reserves naturals del país, per tal que l'usuari pugui 
decidir el parc que vol visitar 

Objectius personals 
− Ser capaç de desenvolupar la interfície gràfica i de continguts d'una aplicació capaç de 

resoldre problemes dels que m'he trobat bastant sovint a l'hora de realitzar aquest 
gamedrives. 

− En cas de realitzar una aplicació real (objectiu secundari), donar part dels beneficis pel 
manteniment d'aquests parcs i reserves naturals. 

 

3.2. Objectius secundaris 

Finalment, com a objectius secundari i de futur: 

− Fer servir aquest prototip en alta definició per programar una aplicació real. 

− Distribuir l'aplicació futura a les principals botigues, com són GooglePlay i AppStore. 
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4. METODOLOGIA I PROCÉS DE TREBALL 

Aquest projecte consisteix en el desenvolupament de la interfície gràfica i continguts d'una 
aplicació capaç de donar les eines necessàries per poder gestionar un safari per Kenya. En 
aquest sentit, ha estat necessari dividir el treball en dos grans blocs.  

Per una banda s'ha realitzat un estudi del públic objectiu mitjançant cerques al web, analitzant 
dades obtingudes de la organització que s'encarrega de la gestió de la majoria de parcs i 
reserves naturals del país, i finalment corroborant tota aquesta informació amb els resultats d'una 
enquesta online realitzada. 

Per l'altre banda, i amb l'objectiu de realitzar un prototip en alta definició, s'ha realitzat la 
corresponent feina de disseny, on per mitjà de sketches, wireframes i mockups, juntament amb el 
disseny d'estils i l'estudi de la usabilitat necessària. Per arribar a "bon port", s'ha decidit 
fragmentar la aplicació en dues parts ben diferenciades. Una d'elles la navegació GPS amb les 
seves funcionalitats, i l'altre totes les pantalles que donen un sentit de guia de safaris a 
l'aplicació. 

 

El projecte s'ha organitzat i dividit en diferents fases en funció de cadascuna de les diferents 
PACs a entregar durant el semestre. En total, el projecte s'ha dividit en 5 fases que corresponen 
a cadascuna de les PACs entregades i on s'ha realitzat el següent treball: 

 

Fase 1. Proposta del projecte 
Correspon a la primera de les PACs entregades i consisteix amb la definició del producte que es 
vol desenvolupar, amb les pertinents justificacions i les motivacions personals. Es va aprobar 
durant el debat inicial del curs pel professor col·laborador de l'assignatura Sergio Schvarstein 
Liuboschetz. 

Lliurable entregat: eduardrenecherto_PAC1.pdf 

 

Fase 2. Mandat del projecte i planificació: 
Correspon a la segona de les PACs entregades. En aquesta fase es defineix l'abast i objectius, 
una planificació realista del mateix i l'estat de l'art, on s'analitzen aplicacions similars.  

Lliurable entregat: eduardrenecherto_PAC2.pdf 
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Fase 3. Entrega parcial 1: 
Aquesta part correspon a la PAC3 i és on s'analitza de manera exhaustiva l'usuari a qui anirà 
dirigida l'aplicació. Una part important d'aquest anàlisis depen de la informació recopilada, bé 
utilitzant Internet i la Kenya Wildlife Service (www.kws.go.ke), d'on s'has obtingut les dades de 
visitants als parcs nacionals del país. S'ha realitzat una enquesta. 

En aquesta fase del projecte també s'ha creat l'arbre de navegació i els primers 
wireframes/sketchos  de l'aplicació. 

Lliurable entregat: eduardrenecherto_PAC3.zip 

 

Fase 4. Entrega parcial 2: 
Corresponent a la PAC4, en aquesta part s'ha treballat el disseny de l'aplicació realitzant 
mockups en baixa definició, aportant solucions al disseny (text, colors...), estudiant patrons de 
disseny a utilitzar i dissenyant les imatges i logos que s'ha utilitzat en el prototip en alta definició. 

Lliurable entregat: eduardrenecherto_PAC4.zip 

 

Fase 5. Tancament del projecte: 
Correspon a la PAC5, és on es finalitza el projecte. En aquesta fase s'ha finalitzat el disseny del 
prototip en alta definició, acabant de definir els estils i la usabilitat, així com la realització de logos 
i imatges necessàries pel prototip. 

S'ha entregat també tota la documentació detallada en el punt 2.2 d'aquest capítol. 

Lliurable entregat: eduardrenecherto_PAC5.zip 
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5. PLANIFICACIÓ 

Com s'ha indicat en el punt anterior, aquest projecte es veu marcat per cadascuna de les 
diferents PACs a entregar durant el semestre. Cada una de les 5 PACs significa una part del 
projecte final a entregar i posteriorment defensar, és per aquest motiu que la taula de les fites 
s'ajusta a les diferents entregues a realitzar durant el curs. 

 

Diagrama de fites 
 Fites Inici Final Durada 

PAC 1 Proposta del TFM 25/09/2017 09/10/2017 11 dies 
PAC 2 Mandat del projecte i planificació 10/10/2017 23/10/2017 10 dies 
PAC 3 Entrega parcial 1 24/10/2017 20/11/2017 21 dies  
PAC 4 Entrega parcial 2 21/11/2017 18/12/2017 21 dies  
PAC 5 Tancament 19/12/2017 08/01/2018 15 dies 

 Defensa del projecte 09/01/2018 26/01/2018 15 dies 
Taula 1. Diagrama de fites 

 

Menció especial a la memòria del projecte, ja que s'ha considerat un element obert durant totes i 
cadascuna de les fases en que s'ha dividit el TFM. Ha estat important anar aportant, modificant i 
actualitzant-la contínuament per no obviar cap detall. 

 

A continuació es troba el diagrama de Gantt on es pot veure amb més detall la planificació del 
projecte explicada fins ara, tant en aquest punt com en el punt anterior: 
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6. PRESSUPOST 

Aquest projecte ha consistit en el desenvolupament de la interfície gràfica i continguts de 
l'aplicació, i el cost per finalitzar-lo ha estat relativament baix, només 39 € corresponents a: 

Tarifa estudiant a la KWS 10 € 
Llicència mensual de Justinmind: 29 € 

 

Ha estat necessari pagar la tassa acadèmica per poder obtenir la informació referent als usuaris 
dels parcs gestionats per la Kenya Wildlife Service. 

Tanmateix, ha estat necessari pagar la quota mensual per poder fer servir el software JustinMind 
per dissenyar i crear el prototip en alta definició. 

Finalment no ha estat necessari realitzar cap pagament per obtenir la llicència de Balsamiq, ja 
que s'ha obtingut d'una altre manera. En aquest cas hagués costat 89€. La resta de llicències de 
software utilitzat ja es van adquirir fa temps. 

Les persones que han col·laborat en la enquesta i en la realització del test del prototip ho han fet 
de manera voluntària i desinteressada. 

Tot i això, si es volgués implementar l'aplicació, potser seria necessari contractar una empresa 
especialitzada a la programació d'Apps similars a mySafari. A Internet existeixen diverses webs 
amb les eines necessàries per poder obtenir un pressupost aproximat, en funció de les 
funcionalitats i serveis que es farien servir. 

Per aquest motiu, s'ha decidit obtenir diversos d'aquests pressupostos per tenir una idea del cost 
aproximat per finalitzar mySafari. En aquest cas s'han utilitzat les webs cuantocuestaunaapp.com 

(1) i cuantocuestamiapp.com (2).  

 

  

  
 

 

Figura 1. Pressupost estimat per cuatocuestaunaapp.com 
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Figura 2. Pressupost estimat per cuatocuestamiapp.com 

 

Com es pot apreciar, totes dues donen una estimació semblant, de entre 9.000 € i 10.800 €. 

En aquestes estimacions no apareix reflectit el cost de la creació dels mapes pel GPS, que 
s'estima en uns 2.000 € - 3.000 € depenent del grau de qualitat i detall d'aquest mapes, i també 
depenent del número de parcs i la superfície total. Com a eina es proposa l'ús de ArcGIS (3). 

Afegint aquesta quantitat a les estimacions de les webs especialitzades, donarien un cost de 
entre 11.000 € i 13.800 €. 
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7. ESTRUCTURA DE LA RESTA DEL DOCUMENT 

7.1. Capítol 2: Anàlisi 

En aquest capítol s'analitzen les aplicacions que existeixen en el mercat i que són similars a la 
que es pretén desenvolupar, i també altres aplicacions que tot i que no són similars, poden donar 
idees de com dissenyar mySafari. 

També s'estudia en profunditat el públic objectiu. 

 

7.2. Capítol 3: Disseny 

En aquest capítol s'explica l'arquitectura que s'ha utilitzat per l'aplicació, a part d'ensenyar el 
disseny gràfic i interfícies, amb les explicacions pertinents sobre logotips, icones, fonts... per un 
costat, i sobre la usabilitat per l'altre. 

 

7.3. Capítol 4: Demostració 

En aquest capítol s'ensenya l'evolució del prototip final, passant inicialment pels primers sketches 
i després el prototip en baixa resolució. 

També s'expliquen els diferents tests realitzats.  

 

7.4. Capítol 5: Conclusions i línies de futur 

Tal i com diu el títol, en aquest capítol es presenten les conclusions del treball i les línies de futur, 
a mode de reflexió.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 2: ANÀLISI 
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1. ESTAT DE L'ART 

Un dels treballs fonamentals és la recerca, estudi i anàlisi d'aplicacions semblants a la que es 
pretén crear. Per aquest motiu, i com l'aplicació estarà pensada per Android i iOS, primer de tot 
es realitzarà una recerca tant al GooglePlay com al AppStore per trobar aplicacions que es 
podrien definir com equivalents. Tot seguit es valoraran aplicacions amb una temàtica de GPS 
encara que no siguin de la mateixa temàtica. 

 

1.1. Recerca d'aplicacions equivalents 

Després de realitzar moltes cerques diferents, tan al GooglePlay com al AppStore, aquestes són 
les úniques aplicacions que es podrien definir com equivalents: 

   
MySafari Ranger Tracking the Wild Track my Safari 

Figura 3. Logotips d'aplicacions semblants a la proposada pel TFM 
 

Si s'analitzen aquestes tres aplicacions: 

MySafari Ranger: 
Es tracta d'una aplicació gratuïta que ofereix moltes de les opcions que inicialment s'havia 
plantejat pel projecte del TFM (tracking de la ruta, fotografiar, assenyalar al mapa, checklist dels 
animals, compartir l'experiència a les xarxes socials...).  

Només ofereix l'opció del Kruger National Park de Sud-àfrica, per tant actualment aquesta 
aplicació no seria competència directa de la proposat de TFM.  

La pantalla principal consta d'un buscador a la part superior i un mosaic d'imatges de diferents 
dimensions que serveixen per accedir a les diverses opcions. Si es llisca cap a baix amb el dit 
apareix un mosaic d'imatges amb els animals que es poden veure durant el gamedrive. 

Si es clica sobre la imatge del mapa s'accedeix a la pantalla d'aquest i es pot veure la ruta 
realitzada i totes les xinxetes amb les localitzacions d'animals vistos. 

En clicar sobre un animal, es dona l'opció de senyar-lo al checklist, indicar el número d'animals 
vistos, possibilitat de fotografiar-lo i la informació de l'animal en qüestió. 

Aquesta aplicació també dóna l'opció de planificar el safari, veure els hotels que hi ha en aquest 
parc nacional, calcular el preu de la ruta i fer la reserva. 
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Figura 4. Captures d'imatge de l'aplicació MySafari Ranger 

 

Traking the Wild (1): 

Igual que l'anterior, aquesta és una aplicació gratuïta i té moltes opcions i possibilitats. 

Per començar té un gran nombre de parcs nacionals de Botswana, Namíbia, Sud-àfrica, 
Swazilàndia i Zimbabwe. Per tant Kenya queda fora dels països oferts per aquesta aplicació.  

 

    
Figura 5. Captures d'imatge de l'aplicació Tracking the Wild 

 

Aquesta aplicació té guies dels animals, es pot fotografiar, compartir, assenyalar al mapa tant les 
rutes com els animals vistos. Molt semblant a l'anterior, encara que aquesta es basa més en 
títols i lletres, i l'aplicació anterior en imatges i logos, per tant i sembla més intuïtiva per l'usuari.  

  



 

 

 
Desenvolupament de interfície/continguts d'una aplicació per gestionar safaris 

Eduard Reñe Cherto 

28 

Track my Safari (2): 
Es tracta d'una aplicació de pagament ($4.99) que ofereix algunes de les opcions plantejades 
inicialment. 

Tot i ser de pagament, aquesta sembla una aplicació més senzilla que les dues anteriors, ja que 
les opcions són més limitades. 

Per començar, aquesta aplicació no disposa d'un checklist, es tracta més d'anar senyalant la ruta 
realitzada i marcant amb una icona al mapa les fotografies realitzades. Es dona l'opció d'indicar 
els big five vistos, esmorzars, acampades... 

Ofereix tots els parcs nacionals, ja que fa servir els mapes de Google i marca les rutes 
realitzades. Això dona els errors mencionats a la PAC1, ja que pots marcar rutes per on no hi ha 
camins i en cas de voler tornar, aquests poden no estar visibles al mapa. 

Una de les opcions que té aquesta aplicació és la de compartir a les xarxes socials. 

 

        
Figura 6. Captures d'imatge de l'aplicació Track my Safari 

 

 

1.2. Recerca d'altres aplicacions temàtica GPS 

També és interessant fixar-se en altres aplicacions que, tot i no estar creades per gestionar els 
safaris, tenen a veure amb el món de la navegació i del GPS, i a més, tenen milions d'usuaris. En 
aquest cas, es dóna un especial interès a l'aplicació Waze. 

Però també es vol tenir en compte aplicacions de temàtica d'excursions, com per exemple: 

− Maps 3D - GPS for Bike, Hike, Ski & Outdoor 
− South Tyrol/Südtirol Trekking 
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MySafari Ranger Südtirol Trekking Maps 3D - GPS 

Figura 7. Logotips d'aplicacions semblants a la proposada pel TFM 
 

Waze: 
Waze (3) (4) és una aplicació social de trànsit en temps real i navegació assistida per GPS. 
Una de les característiques que crida l'atenció d'aquesta aplicació, és que els usuaris, al ser una 
espècie de xarxa social, apareixen en el mapa, i en tot moment es pot veure on hi ha altres 
usuaris, es poden enviar missatges entre ells... és a dir, interactuen entre ells a temps real. Això 
és interessant, però implicaria una connectivitat que contradiu amb l'opció de navegador offline. 
Per tant, s'acabarà d'estudiar aquesta possibilitat durant la següent PAC. 

Els menús són molt intuïtius, ja que es basen en icones i per tant són molt fàcils d'utilitzar. 

Finalment, una altra característica interessant, és que els seus usuaris tenen un nom en concret 
(Wazers). 

 

     
Figura 8. Captures d'imatge de l'aplicació Waze 
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Südtirol Trekking / Maps 3D - GPS: 
Aquestes dues aplicacions pretenen facilitar i donar suport a l'usuari en el moment de realitzar 
excursions de trekking i hiking.  

La primera disposa de mapes 3D molt complerts i es pot apreciar molt bé el desnivells de les 
rutes que es realitzen. 

La segona, a part de la gestió del GPS, dona informació detallada de les rutes que es poden 
realitzar per la zona, d'una manera molt clara i concisa. Si es vol, es pot utilitzar com a font 
d'informació d'aquestes rutes sense necessitat de fer-lo servir de GPS o de gestor de mapes.     

 

 
Figura 9. Captures d'imatge de les aplicacions Südtirol Trekking (a dalt) i Maps 3D - GPS (a baix) 
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2. PÚBLIC OBJECTIU 

Un dels aspectes més importants en el desenvolupament d'una aplicació és la definició de 
l'usuari a qui anirà dirigida.  

Inicialment es podria pensar què, per una aplicació de gestió de safaris a Kenya, el target seria 
un turista que vagi al país de vacances, però per arribar a aquesta conclusió s'hauria de realitzar 
un estudi de les dades disponibles, i potser s'arribaria a una altra conclusió. 

Per aquest motiu, i per conèixer el perfil d'usuari correcte, en aquesta memòria es realitza un 
anàlisi exhaustiu utilitzant tres mètodes diferenciats:  

− Anàlisi d'estadístiques i dades públiques trobades a Internet. 

− Anàlisi de dades obtingudes del Kenya Wildlife Service (KWS). 

− Enquesta realitzada sobre l'aplicació. 

Posteriorment es realitzarà un petit resum seguint unes preguntes tipus i finalment es 
presentaran uns arquetips d'usuari ficticis però que s'ajustaran al perfil del target. 

 

2.1. Anàlisi d'estadístiques i dades públiques trobades a Internet 

Primer de tot s'ha d'aclarir que a Kenya existeixen tres tipus d'estatus de residencia:  

− Ciutadà: és la persona de nacionalitat kenyana.  
− Resident: és aquell que viu al país legalment però que no és ciutadà 
− No resident és considera la resta de persones que es trobin pel territori, com per 

exemple el turista que va de vacances.  

Kenya té actualment més de 48 milions d'habitants (5), dels quals un 42,5% són menors de 15 
anys (6).  

 

 

Figura 10. Evolució demogràfica a Kenya 
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Kenya és un país de molts contrastos, des dels paisatges fins la demografia, i sobretot per les 
desigualtats econòmiques i socials. és considerat un dels països més desigual de la regió (7), on 
el 42% de la població viu per sota del llindar de la pobresa, que segons The World Bank es 
considera un ingrés de $2 al dia (5).  

Kenya té uns 30 milions d'usuaris de telefonia mòbil, i d'aquests només uns 8,5 milions utilitzen 
dades o tenen subscripcions a Internet (8).  

Com és evident i segons aquestes dades, no tots els ciutadans de Kenya es poden considerar 
usuaris potencials per aquesta aplicació, ja no pel fet de comprar la app, cosa que encara no 
s'ha definit si seria gratuïta o no, sinó pel cost de fer un viatge per realitzar un safari i pagar 
l'accés al parc, degut a que molts habitants del país no s'ho poden permetre. 

A part del ciutadans, també es troba un cert nombre d'estrangers residents al país. Actualment 
resideixen prop de 30.000 europeus (9) i si sumem els americans, asiàtics i australians, se 
superen les 50.000 persones. No existeix una variació remarcable segons el sexe. 

Cal mencionar que aquests residents tenen l'avantatge d'importants descomptes en les tarifes de 
parcs nacionals i hotels. Per exemple, un resident pagaria 1.200Ksh (aprox.12$) per l'entrada a 
un parc en que el no resident pagaria de 50 a 90$ (depenent del parc) (10). 

 

 

Figura 11: Immigrants europeus a Kenya segons el país d'origen i sexe 
 

Un cop analitzats els ciutadans i residents és el torn pel no residents.  

Les darreres dades (any 2015), parlen d'1,1 milions de turistes al país (5). Tant a la taula com a la 
gràfica següents es pot apreciar un descens progressiu del nombre de turistes que entren a 
Kenya, possiblement degut als atemptats terroristes que ha tingut el país en els darrers anys (10). 
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Figura 12. Visitants arribants a Kenya des de 2004 fins 2015 
 

Com s'ha pogut observar, no existeixen moltes dades a la xarxa on s'informi sobre el nombre o 
percentatge de persones (ciutadà, resident, no resident) que visitin els parcs nacionals i que facin 
safaris. De fet, les dades que es poden trobar a la Kenya National Bureau of Statistics (KNBS), 
l'equivalent al Instituto Nacional de Estadictica (INE) espanyol, són molt escasses i en la majoria 
dels casos només contemplen fins l'any 2012 o 2013. 

 

2.2. Anàlisi de dades obtingudes del Kenya Wildlife Service (KWS). 

Degut a la falta d'informació, o millor dit, degut a l'escassa informació obtinguda en el punt 
anterior, es va decidir contactar amb el Kenya Wildlife Service (KWS) per obtenir les dades 
referents al nombre de visitants que tenen en el seus parcs. El motiu és que la KWS gestiona 23 
parcs nacionals i 28 reserves nacionals repartides per tot el territori kenyà (10).  

Amb aquestes dades s'identificarà els 9 parcs amb més visitants, ja que el 10é es considera 
Maasai Mara National Reserve. 

 

Figura 13. Visitants als parcs i reserves nacionals de Kenya 
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 Ciutadans Residents No residents Total 
Aberdares National Park 20.356 3.894 17.323 41.573 
Amboseli National Park 48.845 5.886 59.978 114.709 
Hell's Gate National Park 122.255 9.752 21.191 153.198 
Lake Nakuru National Park 149.063 5.418 60.160 214.641 
Meru National Park 27.152 832 1.710 29.694 
Nairobi National Park 81.721 17.140 50.609 149.470 
Shimba Hills National Reserve 14.257 1.041 5.605 20.903 
Tsavo East National Park 40.389 6.905 46.077 93.371 
Tsavo West National Park 30.756 2.765 16.432 49.953 
Total 534.794 53.633 279.085 867.512 

Taula 2 Visitants als parcs i reserves nacionals de Kenya 
 

 Superfície (Km2) Distància (Km) 
Aberdares National Park 767 177 

Amboseli National Park 392 216 

Hell's Gate National Park 68 100 

Lake Nakuru National Park 188 160 

Meru National Park 870 340 

Nairobi National Park 117 10 

Shimba Hills National Reserve 300 510 

Tsavo East National Park 21.812 280 

Tsavo West National Park 9.065 280 
Taula 3. Superfície i distància fins Nairobi dels parcs i reserves nacionals de Kenya 

 

 

Analitzant aquestes dades s'arriba a les següent conclusions: 

− Els tres parcs amb més nombre de visitants durant l'any 2016 van ser Lake Nakuru, 
Hell's Gate i el Nairobi National Park. 

− Es dóna la casualitat que aquests tres parcs són els que tenen menys extensió de tots 
els estudiats i també els que es troben a menys distància del centre de Nairobi. 

− Per norma, els ciutadans realitzen més visites als parcs que els altres dos grups, amb 
l'excepció d'Amboseli i Tsavo East, on ho són els no residents. 

− El residents realitzen molt poques visites en comparació als altres grups. 
− El total de visites dels residents en aquests parcs durant l'any 2016 supera el nombre de 

residents a Kenya (europeus, americans, asiàtics i australians). 
− El total de visites dels no residents en aquests parcs durant l'any 2016  equival a una 

quarta part (25%) del total de turistes que va rebre Kenya durant l'any 2015. 
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− El total de visites realitzades en aquests parcs durant l'any 2016 gairebé arriba a 
900.000. 

Durant el treball d'obtenció de les dades d'aquest punt, no s'ha aconseguit aconseguir les 
mateixes per Maasai Mara National Reserve, ja que a diferencia del altres, no està gestionat per 
la KWS, sinó per "Trans-Mara & Narok County Councils", organització que no ha respost a cap 
dels emails i trucades que s'han realitzat. 

Maasai Mara rep al voltant d'uns 290.000 visitants anuals (12), però no s'ha pogut identificar quin 
percentatge equival a cada tipus d'estatus de residencia. La seva superfície és de 1.510 Km2 i la 
distància al centre de Nairobi és de 230 Km. 

 

2.3. Enquesta 

Tot i les dades obtingudes a través d'Internet i les obtingudes del Kenya Wildlife Service (KWS), 
s'ha decidit realitzar una enquesta per analitzar el que podria ser l'usuari tipus per l'aplicació. 

A dia d'avui, s'han obtingut 45 qüestionaris degudament contestats, les preguntes del qual 
s'analitzen a continuació: 

 

P1. A Kenya, quin estatus de residencia tens? 
L'objectiu d'aquesta pregunta es conèixer les respostes a les altres preguntes en funció de 
l'estatus del enquestat: ciutadà, resident o no-resident. 

 

Figura 14. Tipus d'estatus de residencia dels enquestats  
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La nacionalitat del enquestats és la següent: 

 Ciutadà Resident No Resident 

Kenyà 11  1 

Espanyol  4 18 

Italià  3 1 

USA  2  

Suec  2  

British  1  

Tunisià  1  

Canadenc  1  

Total 11 14 20 

Taula 4. Nacionalitat dels enquestats 

 

P2. Quin és el teu sexe? 
L'objectiu d'aquesta pregunta es conèixer les respostes a les altres preguntes en funció del sexe 
del enquestat: home o dona. 

 

 

Figura 15. Sexe del enquestats 
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En funció del seu sexe, els enquestats tenen el següent estatus de residència:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Ciutadà Resident No Resident 

Home 10 8 9 

Dona 1 6 11 

Total 11 14 20 

Taula 5. Sexe dels enquestats en funció de l'estatus de residencia 
 

P3. Quin és el teu grup d'edat? 
El motiu d'aquesta pregunta és comprovar si l'edat del possible usuari influeix en les respostes 
de l'enquesta.  

 

Figura 16. Edat dels enquestats 

 

P4. Has fet alguna vegada un safari per Kenya o per un altre país d'Àfrica? 
Un cop s'han realitzat les preguntes per agrupar els enquestats per estatus de residència a 
Kenya, per sexe i/o per grups d'edat, ja s'entra de ple en preguntes sobre safaris i possibles 
funcionalitats d'aquesta aplicació. 

En aquest cas, es pregunta als enquestats si han realitzat alguna vegada un safari a Kenya o en 
un altre país africà. 
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Figura 17. Resposta del enquestats a si han realitzat safaris algun cop 
 

Si es té en compte d'estatus de residència dels enquestats, un 90% del ciutadans i un 100% del 
residents han realitzat algun cop un safari per Kenya. 

En aquests resultats, 8 persones no han respost a si han realitzat un safari a un altre país, per 
tant s'haurien de contar com a "No". 

Els països on els enquestats han realitzat safaris són: 

 Ciutadà Resident No Resident Total 

Tanzània 4 4 1 9 

Uganda 2  1 3 

Sud-àfrica  2  2 

Rwanda  2  2 

Ghana  1 1 2 

Zàmbia   1 1 

Etiòpia 1   1 

Malawi  1  1 

Swaziland   1 1 

Total 7 10 5 22 

Taula 6. Països on els enquestats han realitzat safaris 
 

S'ha de tenir en compte que en cas de voler ampliar l'aplicació amb mapes i parcs d'altres 
països, Tanzània és sobradament el que té més visites, llevat de Kenya. En segona posició es 
troba Uganda. Aquests dos països, juntament amb Rwanda, formen part de l'est d'Àfrica (Etiòpia 
també però no sembla ser molt atractiu segons les respostes). 
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Un altre punt a tenir en compte és que els ciutadans kenyans enquestats només han realitzat 
safaris a països fronterers amb Kenya: Etiòpia, Uganda i Tanzània. 

 

P5. En cas afirmatiu, podries dir quins parcs nacionals has visitat a Kenya? 
Amb aquesta pregunta s'intenta esbrinar quins parcs han estat visitats pels enquestats i veure si 
manté relació amb les dades facilitades per la KWS. 

 

 

Figura 18. Parcs i reserves nacionals visitats pels enquestats 
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Es pot comprovar com els parcs més visitats són el Nairobi National Park (safari realitzat pel 
90%), Maasai Mara (76%), Hell's Gate (67%), Nakuru (54%) i Amboseli (48%). Si s'elimina 
Maasai Mara (l'organització que gestiona aquest parc no va facilitar dades), els altres 4 
coincideixen amb les dades de la KWS com a parcs més visitats del país. 

Si s'analitza per estatus de residència, es pot observar com Maasai Mara deixa de tenir gran 
rellevància pels ciutadans, situant-se en 4 posició per darrera del Nairobi National Park, Nakuru i 
Hell's Gate.  

Pel que fa als residents, sempre parlant dels enquestats, diversifiquen bastant els parcs on 
realitzen o han realitzat safaris. 

Finalment, pel que fa al no residents, centren molt les visites a Maasai Mara, Nairobi National 
Park i Hell's Gate. 

 

  

 

 

 

 

Figura 19. Parcs i reserves nacionals visitats pels enquestats, en funció del seu estatus de residencia 

 

P6. Durant un safari o gamedrive, creus que seria útil una aplicació mòbil per 
gestionar la teva experiència? 
Aquesta pregunta és molt directa, i pregunta si una aplicació d'aquestes característiques seria 
útil durant un safari. No s'informa de possibles funcionalitats ni característiques de l'aplicació de 
forma intencionada, ja que es vol obtenir una resposta abans que el enquestat pugui valorar el 
contingut d'aquesta. 
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El resultat ha estat clar a favor de la seva utilitat, però interessa conèixer el perfil de l'usuari que 
no veu útil una aplicació d'aquestes característiques: 

− Estatus residència: 3 residents i 1 no resident 
− Sexe: 3 dones i 1 home 
− Franja d'edat: 31-40 anys 
− 3 d'ells han realitzat safaris a Kenya i a altres països africans 

 

 

Figura 20. Resposta dels enquestats a si seria útil un aplicació d'aquestes caracterítiques 

 

P7. Si us plau, encara que no trobis útil una aplicació d'aquestes característiques, 
selecciona la resposta que s'ajusti més a la teva opinió, sobre la utilitat de les 
opcions per l'aplicació de gestió de safaris 
Aquesta és la pregunta més llarga de totes, ja que s'exposen possibles funcionalitats de 
l'aplicació per a que els enquestats les valorin i també dona l'opció que aquests donin les seves 
idees. 
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Figura 21. Valoració dels enquestats a diverses propostes de funcionalitats de la aplicació 
 

Més de la meitat dels enquestats valorem com a excel·lent les següents opción: 

− Sistema de navegació offline amb les rutes reals dels parc 
− Sistema d'alerta d'animals concrets vistos al parc mostrant localització al mapa 
− Opció "torna a casa", mostrant en pantalla la ruta més ràpida per arribar a la porta del 

parc o l'hotel 
− Guía dels animals que es poden trobar a Kenia amb informació sobre 
− La localització dels rinoceronts s'hauria d'ocultar per evitar que els caçadors furtius els 

localitzessin 
− Una opció d'alerta per avisar d'activitats prohibides com la venta de banyes, ivori, 

activitats sospitoses...  

Gairebé totes les opcions tenen un 70% o més amb valoració notable i excel·lent amb l'excepció 
de: 

− Realitzar fotografies amb la càmera mòbil i emmagatzemar-les a l'aplicació 
− Comparatiu dels animals vistos a cada parc visitat, amb petits anàlisis com podria ser a 

on has vist més guepards 
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Els enquestats també han donat les seves idees sobre possibles funcionalitats i opcions que 
hauria de tenir l'aplicació: 

− Link amb ONGs de protecció d'animals per fer donacions o obtenir informació 
− Mostrar el terreny geografic del parc i llocs d'interes o històrics 
− Nombre de visites de turistes i el país d'origen 
− Mostrar els preus d'accés als parcs 
− Creació de rutes a partir de les dades d'altres usuaris que "assegurin" veure animals 

populars 
− Patrons de migració d'alguns animals (com els nyus) 
− La localització dels elefants també s'hauria d'amagar per evitar que els caçadors furtius 

els localitzessin 
− Avís urgent als serveis de socors en cas d'atac d'animals 
− Els furtius no haurien de tenir accés a la app 
− Bona idea però pot ser utilitzada pels furtius per localitzar animals 
− Avisar de les rutes impracticables 
− Valorar l'experiència final amb puntuació 
− Dades de la climatologia i la hora i dia de les observacions dels animals 
− Coordenades GPS 
− Localització de lavabos i serveis 
− Enviar informació a la KWS (o a qui gestioni el parc) per controlar el cens dels animals 
− Brúixola i indicar al mapa llocs on trobar ajuda, aigua... 
− Possibilitat d'afegir animals no vistos i d'interès 
− Localització de la benzinera més propera 
− Possibilitat de connectar amb les xarxes socials des de la mateixa app 
− Valoració d'altres usuaris tipus tripadvisor 

 

P8. Quin creus que hauria de ser el preu per comprar aquesta aplicació? 
Aquesta pregunta s'ha realitzat per tenir una idea del preu que pagarien els enquestats per una 
aplicació d'aquestes característiques, després de veure les possibles funcionalitats. 

El 75% dels enquestats creu que l'aplicació hauria de tenir un preu de entre $0 i $2,99, on la 
majoria opina que hauria de ser de $1,99. 

Entre altres opcions, hi ha la possibilitat de que sigui gratuïta el primer any o que tingui una 
versió gratuïta i una altre de pagament. 
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Figura 22. Preu de venda de la aplicació, segons els enquestats 

 

P9. Creieu que una part dels beneficis s'hauria de destinar a ajudar a conservar els 
parcs? 
Resposta molt clara la d'aquesta pregunta. Només 1 persona opina que una part dels beneficis 
s'haurien de destinar a la conservació del parcs. Interessa conèixer el perfil d'aquest usuari: 

− Estatus residència: ciutadà 
− Sexe: home 
− Franja d'edat: 41-50 anys 
− Només ha realitzat safaris a Kenya 
− Només ha visitat el Nairobi National Park, Nakuru i Hell's Gate 
− Veu com a mala opció que la localització dels rinoceronts s'oculti per evitar que els 

caçadors furtius els localitzin. 
− L'aplicació seria útil i que hauria de ser gratuïta.  
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Figura 23. Resposta del enquestats a si els beneficis de la aplicació s'haurien de destinar a la conservació dels parcs 
 

P10. Quina valoració li donaries a aquesta idea d'aplicació? 
La darrera pregunta de la enquesta demana que es valori la idea d'una aplicació d'aquestes 
característiques. 

El promig de la valoració és un 4,42 sobre 5, on només 4 persones l'han valorada per sota de 4 
(totes elles han valora en 3). 

 

Figura 24. Valoració dels enquestats a la proposta d'aplicació 
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3. PERFILS D'USUARI 

Un cop estudiat i analitzat en profunditat el perfil del possible usuari, i abans de modelitzar alguns 
usuaris, es realitza un petit resum seguint preguntes tipus, deixant així la feina ben encaminada: 

Quins són els usuaris als quals va dirigida l'app? 
Turistes, residents o ciutadans de Kenya que realitzaran un safari o gamedrive en un parc 
nacional.  

Quines seran les seves necessitats? 
− Poder comprovar i estar segurs de l'animal que estan veient durant el safari.  
− Guardar la localització de l'animal vist.  
− Tenir el track del recorregut realitzat dins del parc nacional. 
− Disposar d'un GPS completament operatiu i offline dins del parc. 
− Compartir la seva experiència a les xarxes socials. 

Quan faran servir l’aplicació? 
Principalment dins del vehicle durant el safari i posteriorment a l'hotel o a casa. 

Quina plataforma utilitzaran per fer servir l'aplicació? 
Utilitzaran un dispositiu mòbil (smartphone o tablet) de plataformes Android o iOS. 

 

A continuació es presenten 3 casos d'usuari, un per cada estatus de residencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom: Nicholas Otieno 
Edat: 38 anys 
Professió: Tècnic de laboratori 

CAS 1 

Descripció: 
En Nicholas està casat i té 3 fills, en Josephat, de 10 anys, la Charity de 7 anys i l'Obed de cinc. Viuen a 
Nairobi on també treballa con a tècnic de laboratori en un centre d'investigació, en una jornada completa 
de set hores de dilluns a divendres. 
Des de que els seus fills ja són una mica grans, solen escapar-se els dissabtes al parc de la ciutat per 
fugir de la rutina i poder veure animals salvatges. Els nens gaudeixen molt d'aquesta estona d'esbarjo. 
 
Escenari: 
És un dissabte a les 9h, la família ja ha esmorzat i després d'uns minuts de cotxe han arribat a la porta 
principal del Nairobi National Park. Un cop comprades les entrades, el Nicholas ha accedit dins del parc 
amb el seu propi cotxe. El seu fill gran, en Josephat, ha accedit a la aplicació de safaris, amb 
l'smartphone del seu pare, per començar a anotar en el checklist els animals que anirà veient.  
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Nom: Erik Solverg 
Edat: 35 anys 
Professió: Assistent de marketing 

CAS 2 

Descripció: 
L'Erik viu en parella a Nairobi des de fa 2 anys, no té cap fill. També treballa a Nairobi com a assistent 
de marketing en una multinacional que vol expandir-se en el mercat est-africà. Els caps de setmana els 
hi agrada sortir de la gran ciutat i explorar el país, ja que no saben exactament quan de temps viuran a 
Kenya. 
 
Escenari: 
És un divendres a les 19h i ja comença a ser bastant fosc. L'Erik i la seva parella han decidit passar el 
cap de setmana al parc nacional de Nakuru. Un cop han fet les gairebé 3 hores de viatge que separen 
Nairobi de Nakuru, han entrat dins del parc i es disposen a arribar a l'hotel. És el primer cop que visiten 
aquest parc i el GPS del cotxe no té les rutes correctes de dins del parc. Dins del parc quan és fosc és 
perillós ja que et poden aparèixer animals espantats pel soroll i/o llums del cotxe. Obren l'aplicació del 
mòbil i en un moment han localitzat l'hotel. L'app els hi marca la ruta més ràpida per arribar a l'hotel, on 
descansaran i el dia següent realitzaran els gamedrives. 
 

Nom: Noelia Pérez 
Edat: 28 anys 
Professió: Dependenta 

CAS 3 

Descripció: 
La Noelia és soltera i viu a Sabadell. Treballa de dependenta en una botiga del centre de Barcelona. 
Després d'un temps, ha aconseguit convèncer les seves amigues per realitzar un viatge a Kenya, el 
viatge que sempre ha desitjat. 
 
Escenari: 
És un dia qualsevol de Juliol i la Noelia amb les seves amigues per fi han entrat al Maasai Mara. És el 
darrer dels safaris que realitzen per Kenya, ja que un cop marxin de Mara aniran a Nairobi a passar la 
darrera nit abans d'agafar l'avió de tornada. 
La Noelia ha estat de sort i acaba de veure una lleona caminant amb els seus cadells. No s'ho pensa 
dos cops, marca l'animal com a vist, activa l'opció de fer fotografia i tot seguit la comparteix per 
Facebook per donar enveja a les seves amistats. En arribar a l'hotel repassarà el checklist d'animals 
vistos amb les seves amigues i donaran la seva valoració del viatge perquè altres usuaris la puguin 
veure. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 3: DISSENY 
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1. ARQUITECTURA DE L'APLICACIÓ 

Per donar forma a l'aplicació s'ha de pensar i estudiar en les diferents pantalles que tindrà, des 
de la que serà la pantalla inicial fins el darrer racó d'aquesta app, evitant així tenir cap carreró 
sense sortida. 

L'arbre de navegació per aquesta aplicació s'ha pensat per a que aquesta, tot i la gran quantitat 
d'opcions i pàgines que tindrà, sigui fàcil i intuïtiva per l'usuari, intentant evitar que aquest es 
perdi per la interfície. Per aquest motiu, tot i que té una pàgina d'inici, l'arbre de navegació és 
divideix en dos grans blocs per facilitar l'usuari en les seves necessitats. 

El primer gran bloc comença a la pàgina d'inici i consisteix en oferir informació a l'usuari. Des 
d'aquesta pantalla es pot accedir: 

− a la informació referent als parcs (pantalla amb el llistat i pantalla amb la informació d'un 
parc concret). 

− al llistat d'animals i posteriorment a la informació detallada sobre l'animal seleccionat. 
− al llistat de gamedrives realitzats amb anterioritat, on es poden consultar els resums. 
− a la configuració de nou gamedrive. 

S'ha de tenir en compte que aquesta aplicació no està només pensada per aquells que la volen 
fer servir com a GPS, sinó també per aquells que la volen fer servir com a guia informativa.  

 

 

Figura 25. Arbre de navegació del bloc informatiu de mySafari 
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Com es pot observar, aquest bloc s'ha creat amb una estructura jeràrquica en el primer nivell, 
però a partir d'aquí l'estructura és converteix en lineal, evitant així que l'usuari es perdi o cometí 
errors. És a dir, l'usuari només podrà anar endavant i endarrere. 

El segon bloc consisteix en la part corresponent a la navegació per GPS i gestió del safari i 
comença un cop hem acceptat la configuració del nou gamedrive. Aquesta part de l'aplicació es 
gestiona des de la pantalla del mapa de navegació, on trobem un side menu amb totes les 
opcions disponibles de edició del tracking. A més es pot accedir al llistat d'animals per gestionar 
els que hem vist i la informació sobre ells.  

A part d'això, es poden realitzar fotografies i compartir l'experiència a través de les xarxes 
socials. 

 

 

 

Així doncs, si es combinen tots dos blocs en un de sol, es crea un arbre de navegació on es 
poden diferenciar fàcilment els mencionats blocs i el perquè de dividir-los durant l'explicació 
d'aquest punt de la memòria. 

 

Figura 26. Arbre de navegació del bloc de navegació de mySafari 
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Figura 27. Arbre de navegació de mySafari 
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2. DISSENY GRÀFIC I INTERFÍCIES 

2.1. Estils 

En aquest apartat es defineix la línia gràfica de la aplicació i per tant, es defineixen els diferents 
aspectes gràfics que donen personalitat a l'aplicació. Entre aquests aspectes destaquen els 
diferents colors i tipografia utilitzada per crear el prototip en alta definició, així com les diferents 
imatges i icones que serveixen com a botons a l'aplicació. 

Tot seguit s'explica un per un aquests aspectes mencionats: 

 

Paleta de colors 
Per a l'aplicació, s'ha escollit una paleta de colors inspirats en els que podem trobar durant un 
safari, i que per tant, representi i identifiqui la app amb els safaris en general. 

Com es pot observar en la següent fotografia, els colors que predominen son el verd del arbres, 
el marró fosc dels camins i el marró clar dels petits matolls secs de la sabana. 

 

 

Figura 28. Fotografia de Tsavo East National Park 
 

Buscant aquesta similitud, i limitant el nombre de colors a utilitzar, s'han escollit els següents per 
representar l'aplicació, amb tons que es podrien definir com "safari" com a principals i el blanc i 
negre com secundaris per textos i transparències: 
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Figura 29. Representació dels colors principals (esquerra) i secundaris (dreta) de l'aplicació 
 

Amb la combinació d'aquests colors també s'han creat les icones, logotips i anagrames de 
l'aplicació mySafari. 

 

Fonts 
S'ha utilitzat la font Roboto (16), creada per Christian Robertson. 

Roboto té una doble naturalesa. Té un esquelet mecànic i les formes són geomètriques. Al 
mateix temps, la font té corbes amables i obertes. Mentre que algunes fonts distorsionen les 
seves formes per forçar un ritme rígid, Roboto no es compromet, permetent així que les lletres es 
resolguin en el seu ample natural. Això fa que el ritme de lectura sigui natural. 

 

Icones i anagrames 
Des dels primers sketches fins a la finalització del prototip en alta definició, s'ha cregut 
convenient fer servir imatges i icones representatives de cada secció de l'aplicació, quan era 
possible, enlloc de fer servir textos.  

És per aquest motiu que s'han creat imatges / icones per representar, per exemple, els grups 
d'animals en que es divideix l'animalari, el tipus de vehicle que s'utilitza per fer el gamedrive, les 
icones dels menú principal de la pantalla de navegació GPS, així com la informació 
meteorològica o la situació d'un parc o animal al mapa de Kenya. 

A continuació es mostren aquestes imatges / icones: 

− Menú superior de navegació entre grups d'animals: 

      
Figura 30. Icones representatives pels grups d'animals que apareixen a l'animalari 
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− Selecció de vehicle per fer el gamedrive 

 
Figura 31. Icones representatives del tipus de vehicle amb el que es fa el gamedrive 

 

− Icones del menú principal de la pantalla de navegació GPS: 

 

Figura 32. Icones del menú principal de la pantalla de navegació GPS 
 

− Icones corresponents a l'apartat de previsió meteorològica: 

 

Figura 33. Icones corresponents a l'apartat de previsió meteorològica 
 

− Mapes de Kenya per situar els parcs i reserves nacional i animals consultats: 

    

Figura 34. Exemples de mapes de localització del lleó (esquerra)  
i els diferents parcs nacionals (dreta) a KenyaLogotips de l'aplicació 
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2.2. Logotips de l'aplicació 

Durant l'etapa de crear el prototip en alta definició d'aquesta aplicació, s'ha vist en la necessitat 
de crear un logotip representatiu d'aquesta, que sigui atractiu i que a la vegada relacioni 
l'aplicació amb la funció per la qual ha esta creada.  

Es tenia clar que el logotip havia d'estar creat amb els colors principals de l'aplicació per un tema 
de homogeneïtat. A més, el nom de la aplicació tindria un valor important. 

S'ha decidit utilitzar la tipografia "Slackey" dissenyada per SideShow i trobada a Google Fonts 
(16), de la família sans serif, ja que li dona un aspecte no formal i fuig de qualsevol font clàssica 
utilitzada ens documents de text. 

 

Figura 35. Logotip de mySafari 
 

 

Figura 36. Icona de l'aplicació 
 

En quan al nom de l'aplicació, es buscava que deixés clar de que tracta l'aplicació. En aquest 
sentit manage your safari deixa ben clar que es tracta d'una aplicació amb l'objectiu de 
gestionar els safaris realitzats. A més, en una versió reduïda de "manage your" s'obté "my", o el 
que vindria a ser "el meu safari". 
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2.3. Usabilitat / UX 

En aquest apartat s'expliquen els diferents elements que componen el disseny de la interfície de 
la aplicació, i per tant s'avancen unes quantes pantalles del prototip en alta definició (abans del 
capítol de demostració), per tal de ser clar en la explicació. 

Abans d'enumerar aquests patrons de disseny, es vol mencionar que s'ha decidit desenvolupar 
tota l'aplicació en pantalla vertical, llevat de la pantalla de navegació GPS, on l'usuari podrà 
decidir com utilitzar-la segons les seves necessitats. Bàsicament es tracta d'un motiu per donar 
comoditat a l'usuari, ja que d'aquesta manera pot utilitzar l'smartphone amb una sola mà, i tenint 
en compte que segurament aquest durà una càmera penjada del coll, podrà canviar amb facilitat 
càmera i smartphone. 

Un altre motiu és que aquestes pantalles (totes llevat del GPS) funcionen com a guia de safari, i 
per tant son llistes, tant d'animals com de parcs. En mode vertical, apareixen més línies de llista 
que no pas en horitzontal. 

Tot seguit els patrons de disseny: 

 

Splash screen o portada 
S'ha decidit crear una pantalla inicial que funcioni com a 
portada de l'aplicació. És exactament la pantalla del menú 
principal però sense els botons. Els objectius son diversos: 
 
Primer de tot, es vol ensenyar a l'usuari que està accedint 
a l'aplicació donant-li uns segons de tranquil·litat abans 
d'accedir al contingut. 
 
Un altre del motius, és informar a l'usuari, si fos el cas, que 
l'aplicació està carregant contingut o comprovant 
actualitzacions. En aquests casos, és important no donar 
l'opció de continuar sense haver finalitzat. 
 

 
Figura 37. Portada de mySafari (JustinMind) 
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Interfície principal 
A l'hora de plantejar el disseny de la interfície de l'aplicació s'ha de pensar en com mantenir la 
uniformitat durant totes les pantalles de l'aquest, ja que mantenir una imatge que l'usuari pugui 
reconèixer en tot moment és molt important, no només pel simple fet que aquest sàpiga que es 
troba dins l'aplicació, sinó també per sentit d'uniformisme.  

Un dels objectius és crear un disseny intuïtiu i fàcil d'usar per a que l'usuari aconsegueixi allò que 
busca en pocs passos, o si més no, en els realment necessaris. 

Tot i que es pot dividir la pantalla en 3 parts (barra superior, pantalla d'acció i barra inferior), 
s'obviarà la barra inferior gairebé en tot moment. Només s'utilitzen en les pantalles del navegador 
GPS i el motiu és la velocitat d'accés a certes pantalles durant l'ús de l'aplicació. En la resta de 
pantalles s'obvia perquè podria confondre l'usuari.  

Així doncs es divideix les pantalles en barra superior (o capçalera) i pantalla d'acció:  

− La barra superior contindrà el títol de la pantalla on es troba l'usuari i les icones de tornar 
enrere i d'inici.  

− La pantalla d’acció és on es mostra el contingut de cada pantalla.  
 

     

Figura 38. Exemples d'interfície principal de mySafari 
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Segona barra superior com a menú 
A la pantalla del llistat d'animals s'ha decidit afegit una segona barra superior per tal de dividir els 
animals per tipus i poder així facilitar la cerca a l'usuari. El contingut d'aquesta barra és dinàmic i 
es pot accedir mitjançant un swipe horitzontal. 

 

Desplaçament vertical 
A l'aplicació té certes pantalles on tot el contingut no hi ha cap i per tant és necessari lliscar 
verticalment el dit o fer swipe vertical per tal de veure'l. 

 

Desplaçament horitzontal 
Igual que en el patró anterior, el menú dels grups d'animals és dinàmic i per tant necessita d'un 
swipe horitzontal per moure el contingut.  

Les fotografies dels animals segueixen la mateixa dinàmica.   

 

   
Figura 39. Exemples d'interfície amb menú dinàmic i  

desplaçament horitzontal contingut 
Figura 40. Exemple d'interfície amb 
desplaçament vertical de contingut 
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Llistats amb imatges en miniatura 
Es mostra una imatge en miniatura de cada animal o cada parc per donar a l'usuari una idea del 
que trobarà si hi clica. Aquestes imatges són de baixa resolució per rebaixar el pes de l'aplicació. 

 

         

Figura 41. Exemples d'interfície amb llistats d'imatges en miniatura 
 

Menú dinàmic 
A la interfície de navegació GPS, s'ha decidit afegir un menú 
dinàmic que conté totes les opcions disponibles durant la 
experiència del gamedrive. 
 
Aquest menú apareixerà de baix a dalt al clicar a la icona "+", en 
cas de tenir l'smartphone en posició vertical, o de dreta a 
esquerra, en cas de tenir en horitzontal. 
 
El menú desapareixerà amb el moviment contrari un cop 
cliquem al signe "-". 
 
El contingut del menú està format per icones per facilitar la 
interacció de l'usuari, a part de tenir el text en petit (en cas de 
dubte). 

 
Figura 42. Menú dinàmic a la interfície de 

navegació GPS 
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Introducció de dades 
Segons en quin punt de la aplicació es troba l'usuari, és necessari la introducció de dades, ja 
sigui text, dates, o selecció d'un component d'un llistat predefinit. En aquests casos apareixerà 
automàticament el teclat predefinit per a cada ocasió. 

 

   

Figura 43. Exemples d'interfície amb teclats 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 4: DEMOSTRACIÓ 
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1. PROTOTIPS 

En aquest capítol de la memòria s'explica en detall els prototips creats al llarg del procés de 
desenvolupament, començant pels sketches i acabant amb el prototip en alta resolució.  

 

1.1. Sketches 

Els sketches o mockups d'una aplicació consisteixen en una maquetació a escala (o a mida real) 
de les pantalles que en poden arribar a formar part. Aquestes interfícies defineixen la primera 
idea de tota aplicació, i per tant, el primer pas abans de realitzar qualsevol prototip (baixa o alta 
definició) o abans de començar a programar. 

Tot seguit es mostra una sèrie d'sketches amb les pantalles més importants i l'explicació del 
perquè s'ha decidit aquest disseny. 

La pantalla inicial de l'aplicació ha de ser neta i clara, doncs l'usuari 
ha de saber dirigir-se al bloc d'aquesta segons les seves necessitats. 
Per tant, en aquesta pantalla només apareixeran els quatre accessos 
(o links) dels principals apartats de l'app: 

− New gamedrive 
− My gamedrives 
− Animals 
− National Parks 

Aquesta pantalla no té cap barra de desplaçament. 

 
Els apartats National Parks i Animals segueixen una estructura 
d'interfícies bastant semblant, com ja s'ha comentat en anterioritat, per 
tal de tenir uniformitat. 

Aquestes seccions de la aplicació consisteixen en donar informació a l'usuari respecte els parcs 
nacionals i els animal que es poden trobar a Kenya.  

La barra superior de la pantalla conté el títol d'on es troba l'usuari i les icones de tornar enrere (<) 
i d'inici (x) per tornar a la pantalla inicial.  

A la pantalla d'acció es troba el contingut, que en aquests casos són, o bé el llistat d'animal i de 
parcs, o la informació d'aquests. 

A la pantalla del llistat d'animals s'ha decidit afegit una segona barra superior per tal de dividir els 
animals per tipus i poder així facilitar la cerca a l'usuari. 

Figura 44. Sketch corresponent 
a la pantalla inicial 
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Figura 45. Sketches de les pantalles Animals i Nationals Parks 
 

La secció My Gamedrives pretén donar a l'usuari l'opció de recordar els safaris que ha realitzat 
amb l'aplicació, llistant-los primer i un cop seleccionat un d'ells, ensenyar els recorreguts, la 
informació al respecte, els animals vistos... en conclusió, l'experiència viscuda. 

Per aquestes pantalles, la barra superior conté el títol de la pantalla on es troba l'usuari i les 
icones de tornar enrere (<) i d'inici (x) per tornar a la pantalla inicial.  

A la pantalla del safari realitzat, s'ha afegit una segona barra superior per tal de dividir 
l'experiència i facilitar la cerca a l'usuari. 

 

Figura 46. Sketches de les pantalles my Gamedrive 
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Pel que fa al sistema de navegació GPS, s'ha decidit que pugui ser utilitzat amb la pantalla tant 
en vertical com en horitzontal (amb rotació d'aquesta) per donar més opcions a l'usuari, en funció 
de les seves necessitats. 

 
Figura 47. Sketches de la pantalla de navegació en vertical i horitzontal 

 

A la barra de navegació inferior o a la part dreta de la pantalla, segons com s'utilitzi aquesta, hi 
ha dos accessos ràpids per accedir a la càmera de l'smartphone o al checklist de l'aplicació.  

També apareix una icona amb el símbol + que obrirà el menú amb totes les opcions disponibles 
de la part de navegador de l'aplicació. 

 

Figura 48. Sketches del menú de la pantalla de navegació en vertical i horitzontal 
 

Com s'ha dit al principi del capítol, aquests són els sketches de les pantalles considerades 
principals, ni molt menys són totes les pantalles que tindrà l'aplicació. 
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La següent imatge vol mostrar el mapa de navegació dels sketches dissenyats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografia 

 

 

PANTALLA 
INICI 

Figura 49. Mapa de navegació amb sketches 
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1.2. Prototip Lo-Fi 

Seguint amb el treball d'sketching realitzat, es crea un prototip en baixa definició amb l'objectiu 
de, primer millorar els sketches inicials i després comprovar els salts entre pantalles de 
l'aplicació.  

L'estructura d'aquest prototip segueix la ja presentada en els sketches, per tant no s'entra molt 
en el detall d'explicar el perquè de cada pantalla, ja que s'ha explicat amb anterioritat, però si que 
s'explica en detall les noves pantalles creades i les grans modificacions. 

Una de les noves pantalles creades en aquest prototip han estat les corresponents al menú de 
configuració de la navegació. Aquestes pantalles, com es pot apreciar a la següent figura, 
segueixen un disseny similar a la resta de la app, amb una barra superior que indica en tot 
moment on ens trobem, la fletxa per tornar enrere i la X per sortir i tornar a la navegació. 

 

       

Figura 50. Pantalles del prototip Lo-Fi corresponents a settings 
 
 

Una altre de les noves pantalles creades, ha estat la interfície de navegació amb el pop-up 
corresponent a una alerta de les activades, com podria ser que s'informi quan un altre usuari 
troba un animal de la categoria big five. Al clicar-hi, en el mapa es marcaria la ruta per arribar-hi. 
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Figura 51. Pantalles del prototip Lo-Fi corresponents a la alerta en la navegació 
 

També s'ha dissenyat la pantalla corresponent a la cerca durant la navegació. En aquest cas 
sobre un "menú" desplegable per la part superior de la pantalla, on l'usuari troba uns accessos 
directes mitjançant imatges, a part de poder escriure al camp de cerca (apareix el teclat) i una 
llista amb altres opcions, com podria ser "torna a casa" o "favorits". 

 

    
 

Figura 52. Pantalles del prototip Lo-Fi corresponents a la cerca en la navegació 
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Tot i que ja s'ha creat un arbre/mapa de navegació en l'apartat dels sketches, convé realitzar-
ne'n un cada cop que es realitza un pas en el disseny de l'aplicació, corregint així possibles 
errors i afegint les noves pantalles dissenyades.  

Així doncs, tot i no haver explicar cada una de les pantalles d'aquest prototip, es poder visualitzar 
a continuació en el mapa de navegació del prototip Lo-Fi dissenyat. 

 

 

Figura 53. Mapa de navegació amb Lo-Fi Prototype 
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1.3. Prototip Hi-Fi 

El prototip en alta definició és el darrer pas abans de començar el desenvolupament final d'una 
aplicació. En aquest cas, el prototip és semi-operatiu, i per tant, a part del disseny gràfic, també 
és té en molt en compte la vinculació entre interfícies, les transicions i els desplaçaments de 
menús. 

Degut a aquesta importància, en aquest punt de la memòria s'explica en detall les interfícies del 
prototip dividint-les per grups. No s'expliquen totes les pantalles possibles ja que són moltes i 
gran part d'elles segueixen el mateix disseny. Totes les pantalles es poden consultar a l'annex 
d'aquesta memòria i es pot visualitzar el prototip clicant aquí: 

 

 

El disseny del prototip s'ha realitzat mitjançant l'editor de prototips JustinMind. 

Homogeneïtat de pantalles 
Gairebé totes les pantalles del prototip, tret de les de navegació, segueixen un mateix disseny 
per tal de mostrar homogeneïtat i evitar confusions a l'usuari. 

La barra superior d'aquestes pantalles contenen el títol, per tal d'informar a l'usuari on es troba, 
el botó de retrocedir i el botó de cancel·lar, quan es troba en un segon nivell. 

 

 
 

Figura 54. Prototip Hi-Fi. Exemple de barra superior 
 

 

Figura 55. Prototip Hi-Fi. Funcionalitat barra superior 
 

Botó de cancel·lar Botó de retrocedir 

Títol de la pàgina 

Prototip Hi-Fi 

https://www.justinmind.com/usernote/tests/30845611/31358147/31401654/index.html
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A les pantalles que tenen molt de contingut apareix una segona barra superior per tal de dividir-lo 
i facilitar l'experiència de l'usuari.  

Dintre del grup d'animals i de sightings, aquesta barra serveix per agrupar els animals segons la 
seva espècie. Es pot navegar per aquesta barra mitjançant un swipe horitzontal  

 
 

Figura 56. Prototip Hi-Fi. . Exemple de segona barra superior 
 

 

 
 

Figura 57. Prototip Hi-Fi. Funcionalitat segona barra superior 
 

Alertes durant la navegació i GPS 
Un dels elements que encara no s'havien explicat en aquesta memòria, és la forma de rebre les 
alertes enviades per altres usuaris de mySafari. En aquesta sentit, l'usuari rep un pop-up a la 
pantalla de navegació que es pot cancel·lar o ignorar si es clica a la "X", o acceptar-lo i rebre les 
indicacions per arribar-hi si hi clica a sobre. 

 

 

 

Figura 58. Prototip Hi-Fi. Funcionalitat pop-ups alerta i navegació 

swipe horitzontal 

Categoria activa 

 

Botó de cancel·lar 

Clicar per iniciar navegació 

 

Clicar per cancel·lar 
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En el moment que l'usuari accepta l'alerta rep indicacions per arribar al punt desitjat. En aquest 
moment, el pop-up canvia i apareix un de nou per donar l'opció de cancel·lar-lo. La ruta també 
apareix a pantalla, seguint la dinàmica de colors de l'aplicació. 

 

 

Figura 59. Prototip Hi-Fi. Ruta de la navegació del GPS 
 

En el cas que l'usuari realitzi una cerca, per exemple trobar un hotel o sortir del parc per una 
porta determinada, la ruta seleccionada seguirà el mateix format. 

 

    
 

Figura 60. Prototip Hi-Fi. Alertes en el GPS i navegació 
 

 

Track amb inici i fi 



 

 

 
Desenvolupament de interfície/continguts d'una aplicació per gestionar safaris 

Eduard Reñe Cherto 

72 

Finestres modals 
S'ha decidit afegir finestres superposades amb modal com a confirmació per finalitzar la 
navegació GPS i per enviar alertes d'ajuda.  

    

Figura 61. Prototip Hi-Fi. Finestres modals de confirmació 
 

Configuració de GPS 
Un altre grup de pantalles que no havien estat explicades fins ara són les corresponents a la 
configuració de la navegació. 

 

Figura 62. Prototip Hi-Fi. Pantalles corresponents a settings 
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Aquestes pantalles segueixen un disseny de llistes típiques per aquest tipus d'aplicació, donant 
l'opció d'activar el so, visualitzar el mapa en 2D o 3D, canviar les unitats en Km i milles, alertes 
en ruta, auto-zoom... 

La interfície per aquest bloc segueix un sistema de llistes amb botons on/off. L'objectiu és ser 
clar i concís, i que l'usuari trobi el que busca amb certa rapidesa i que no perdi molt de temps 
navegant per aquest bloc. 

 

Navegador GPS 
En la interfície del navegador s'ha optat per tenir menús desplegables tant a la part superior com 
a la part inferior, quan tenim l'smartphone en vertical, i als costats quan l'smartphone es troba en 
posició vertical. El motiu és per evitar ocupar gran part de la pantalla i en aquest sentit sempre 
s'ocupa els costats més allunyats deixant gran part de la pantalla lliure pel mapa. 

 

   
 
 

Figura 63. Prototip Hi-Fi. Interfície de navegació GPS 
 

 

 

 

 

Desplegable menú 

Pantalla lliure per la navegació 

Desplegable cerca 

Desplegable cerca 

Desplegable menú 
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2. TESTS 

Un altre part important del desenvolupament del prototip Hi-Fi són els tests, sobretot quan es 
tracta d'una aplicació amb tantes pantalles, ja que aquests ajuden a trobar errors en el disseny 
de les interfícies, en les vinculacions entre pantalles i els les transicions d'aquestes.  

Aquest projecte no contempla el desenvolupament final de l'aplicació, i per tant no és necessari 
realitzar un test d'una aplicació, sinó només del prototip Hi-Fi semi-operatiu. En aquests sentit, si 
en un futur es decideix continuar i implementar l'aplicació, seria necessària uns tests molt més 
exhaustius en la que haurien de participar més testers. Fins i tot seria necessari un test de 
seguretat. Però per testejar el prototip, només s'ha comprovat la usabilitat. 

 

S'ha demanat a 5 persones que provin l'experiència de gestionar un gamedrive simulat i que 
informin dels possibles errors i de funcionalitats que podrien ser necessàries. 

A més, s'ha demanat a unes altres 5 persones que provessin els apartats que no tenen que 
veure amb el GPS, és a dir, els blocs d'animals, parcs i gamedrives realitzats.  

El motiu de separar els tests és degut a que el bloc de navegació conté moltes funcionalitats, i 
moltes transicions, a part dels menés desplegables.  

 

Alguns del errors que s'han trobat i que s'han corregit són els següents: 

Navegació GPS: 

− En posició vertical, quan el menú principal es troba obert i es vol obrir el de cerca, tots 
dos menús es superposen. 

− Quan es vol sortir del menú principal, aquest desapareix però queden alguns textos 
d'aquest visibles. 

− Quan s'accedeix a la càmera no hi ha manera de tornar enrere si no es fa una fotografia. 

 

Bloc informatiu: 

− Quan s'accedeix a la càmera no hi ha manera de tornar enrere si no es fa una fotografia. 
(aquest és el mateix error que en l'altre bloc i es degut a que és la mateixa pantalla amb 
els mateixos enllaços). 

− La barra superior secundaria, la que agrupa les especies dels animals, només es 
desplaça en un sentit. 
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1. CONCLUSIONS 

Tal i com s'ha informat en els apartats d'objectius i de motivació personal, la idea d'aquesta 
aplicació va sorgir principalment per tenir una eina que sigui capaç de gestionar certa 
problemàtica que apareix quan es realitza un safari o gamedrive a Kenya, sobretot si el realitza 
un mateix amb el seu propi vehicle. 

Després de realitzar l'enquesta per obtenir la informació de target, s'ha observat que aquests 
problemes son bastant comuns i es troben molt generalitzats. És cert que cada usuari té 
diferents visions del que podria gestionar l'aplicació, però no van molt desencaminats entre ells, i 
una aplicació els podria recollir gairebé tots i solucionar-los. 

No s'ha trobat moltes aplicacions que realitzin les mateixes funcions, i molt menys a Kenya i a 
l'est d'Àfrica. Això, juntament amb la meva inexperiència en el desenvolupament d'aplicacions i 
en el camp multimèdia en general, ha complicat força la feina del projecte.  

Segurament, si hagués de tornar a desenvolupar la interfície gràfica i continguts d'una aplicació, 
dedicaria més temps en certes tasques i menys en altres. Per exemple, crec que gran part del 
temps que he dedicat en els sketches inicials de la aplicació es podria haver afegit al temps del 
prototip en baixa resolució. 

Tot i això, l'experiència que he tingut en realitzar aquest projecte ha estat molt positiva. És molt 
gratificant el fet que una idea pugui resoldre conflictes i problemes que altre gent té, i el fet 
d'explorar temes desconeguts amb l'objectiu de finalitzar el projecte per aquest fi és molt 
motivant. 

Se'ns dubte, em plantejaré molt seriosament la possibilitat de continuar amb la implementació de 
l'aplicació, però aquest i altres punts s'explicaran en el següent apartat. 
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2. LÍNIES DE FUTUR 

Com ja s'ha comentat en el punt anterior, em plantejo molt seriosament la possibilitat de 
continuar amb la implementació de l'aplicació, però no tant com una inversió en la que es paga a 
una empresa per realitzar l'aplicació i esperar a fer negoci amb ella, sinó més com a una 
motivació personal, en la que es pretén aprendre cada un dels passos necessaris per poder 
finalitzar l'aplicació satisfactòriament i llavors, només llavors, intentar treure'n profit. 

És per això que, en un futur i sense tenir les limitacions de temps que hi ha durant el semestre, 
es planteja la possibilitat de continuar la formació per aplicar-la a l'aplicació. 

En aquest sentit, com a objectius futurs, tindríem els següents: 

− Tenir els coneixements per la creació de mapes per aplicacions de navegació GPS, 
utilitzant ArcGIS o software similar. 

− Conèixer el funcionament de serveis backend gratuïts, com els de Google, per 
emmagatzemar la informació dels usuaris de l'aplicació. 

− Engrandir la biblioteca d'animals amb més grups d'espècies 
− Realitzar les fotografies pertinents i no haver d'aconseguir drets d'ús d'aquestes. 
− Implementar el codi utilitzant només llenguatges web, per evitar fer una aplicació per a 

cada sistema. 
− Provar insitu l'aplicació i experimentar-la. 
− Distribuir l’aplicació per les principals botigues online: Google Play i App Store. 
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ANNEX A: LLIURABLES DEL PROJECTE 

 

− Informe de seguiment  
− Memòria (aquest document) 
− Presentació acadèmica en format vídeo  
− Presentació pública en format powerpoint 
− Projecte (document i prototip en HD) 
− Arxius de treball 
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ANNEX B: RECURSOS 

En l'execució de la Pràctica, s'ha fet servir una sèrie d'imatges, de les quals s'informa de la seva 
localització (URL): 

Lleó:  
https://i.pinimg.com/170x/6f/0e/e2/6f0ee2d0bc428b8c8b508ecfa0277327--male-lion-samsung-
galaxy-s.jpg 
https://www.somepets.com/wp-content/uploads/2013/08/lion-quiz-375x250.jpg 
https://www.somepets.com/wp-content/uploads/2013/08/lion-quiz-375x250.jpg 
http://www.bigprints.com.au/contentpics/Bigprints/Product/Medium/Lion1179.jpg 
 
Elefant:  
http://content-
thumbnail.cxpublic.com/content/dominantthumbnail/45ffec1548016fef079d927593b31c8e3794df9
3.jpg?5a26d02e 
 
Rinoceront:  
http://animalia.bio/uploads/animals/photos/small/1x1/white-rhino-ceratotherium-simum-coming-to-
drink-.jpg 
 
Lleopard: 
https://cdn.24.co.za/files/Cms/General/d/4384/a2b4a66d052b4bc0a61463f8c99eaf82.jpg 
 
Búfal:  
https://i.pinimg.com/736x/da/80/0f/da800f7e59ba4caf980626673009596e--grandparents-did-you-
know.jpg 
 
Guepard:  
http://animalia.bio/uploads/animals/photos/small/1x1/cheetah.jpg 
 
Golden cat:  
https://www.toateanimalele.ro/wp-content/uploads/2016/06/Pescar-300x300.jpg 
 
Bat eared fox:  
http://kidszoo.org/wp-content/uploads/2015/02/bat_eared_fox_icon.jpg 
 
Black-Backed Jackal: 
https://static1.squarespace.com/static/53efcdeae4b0677d18888187/t/5933f164e58c627dbfaa2a7
7/1485378423943/Black-Backed+Jackal.jpg?format=300w 
 
Side-striped Jackal:  
https://static1.squarespace.com/static/53efcdeae4b0677d18888187/t/5933f164e58c627dbfaa2a8
7/1485395985238/Side-striped+Jackal.jpg?format=300w 
 
Golden jackal:  
http://animalia.bio/uploads/animals/photos/small/1x1/golden-jackal-canis-aureus-in-kaeng-
krachan-national-park.jpg 
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Wild dog:  
http://greensafaris.com/img/thmb-kafue.jpg 
 
Spotted hyaena:  
http://animalia.bio/uploads/animals/photos/small/1x1/hyenas-on-the-hunt.jpg 
 
Striped hyaena:  
https://www.zoochat.com/community/data/xengallery/326/326425-
47ffb21902aa1a204b475d47a0fbecd3.jpg?1510844762 
 
African civet:  
http://animalia.bio/uploads/animals/photos/small/1x1/african-civet-civettictis-civetta.jpg 
 
Savanna baboon:  
https://i.pinimg.com/736x/21/66/83/2166831acc0f72e3d81ba498ce25cb56--travel-guide-
baboon.jpg 
 
Vervet monkey:  
https://render.fineartamerica.com/images/rendered/search/print/images-medium-5/1-vervet-
monkey-chris-scroggins.jpg 
 
Sykes's monkey:  
http://fmh.photography/images_web/blog/upload/rs_1397216716Blue_or_Sykes_Monkey_FMH04
31.jpg 
 
Black and white colobus:  
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44058000/jpg/_44058312_monkeys300300.jpg 
 
Grevy's zebra:  
http://animalia.bio/uploads/animals/photos/small/1x1/grevys-zebra-2.jpg 
 
Plains zebra:  
https://render.fineartamerica.com/images/rendered/search/print/images/artworkimages/medium/1/
8-zebra-in-national-park-africa-kenya-mariusz-prusaczyk.jpg 
 
Hippopotamus:  
http://animalia.bio/uploads/animals/photos/small/1x1/hippo-hippopotamus-amphibius.jpg 
 
Dromedary:  
http://purelyfacts.com/pics/items/animals/Dromedary.jpg 
 
Giraffe:  
https://lh6.ggpht.com/n9PTFuTc3OYtaS0UYTmw7eX1XzPjzRySjTYwkJucpN-
sXphDk3eDWHKoegNrCBJkEsh1=w300 
 
Eland:  
https://i.pinimg.com/originals/48/10/06/48100648f0554b011831fa82cad17f34.jpg 
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Bongo:  
https://i1.wp.com/www.semestafakta.com/wp-content/uploads/2016/05/semestafakta-bongo-
antelope.jpg?resize=300%2C300 
 
Waterbuck:  
https://i2.wp.com/www.rhinolion.co.za/wp-content/uploads/2017/02/plains-game-common-
waterbuck-rhino-lion-nature-reserve-featured.jpg?fit=300%2C300 
 
Wildebeest:  
http://animalia.bio/uploads/animals/photos/small/1x1/blue-wildebeest-connochaetes-taurinus-
also-called-the-common-wildebeest-or-the-white-bearded-wildebeest-coming-to-drink-early-
morning-at-borakalalo-national-park-south-africa.jpg 
 
Warthog:  
https://i1.wp.com/www.rhinolion.co.za/wp-content/uploads/2017/02/plains-game-warthog-rhino-
lion-nature-reserve-featured.jpg?fit=300%2C300 
 
Bushbuck:  
http://www.kentonratepayers.co.za/images/stories/2015_10/bokkie.jpg 
 
Impala:  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Serengeti_Impala3.jpg/300px-
Serengeti_Impala3.jpg 
 
Grant's gazelle:  
http://animalia.bio/uploads/animals/photos/small/1x1/img-4439.jpg 
 
Thomson's gazelle:  
https://i.pinimg.com/736x/f2/c8/fe/f2c8febed776afaf09323c401b9e714b--african-safari-african-
animals.jpg 
 
Dik-dik:  
https://www.zoochat.com/community/data/xengallery/21/21389-
d2a65749ccdba99a91173c0ff64a20ee.jpg?0 
 
Kudu:  
http://croisements-revue.org/wp-content/uploads/2017/12/kudu-twitter-search-kudu-data-kudu-
dump-300x300.jpg  
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ANNEX C: CAPTURES DE PANTALLA 
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