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El contingut de l'aplicació és el que determina el tipus, per començar a 
presentar aquesta idea puc afirmar que s'inclouria dintre de "Health & Fitness" 
en el món de les botigues d’aplicacions. El projecte consisteix a crear una 
plataforma pels amants de l’esport amateurs, de la qual en poc segons puguin 
obtenir informació sobre esdeveniments esportius propers o relacionats amb 
els seus interessos i amistats. Està enfocat per un sector de la població molt 
específic, però que en els últims anys ha crescut molt, amb la conseqüència 
de la fundació de noves curses a gairebé la majoria de pobles i cuitats. La 
unificació de tota aquesta informació dispersa és el repte principal. 
 
Per arribar a l’objectiu final, la metodologia més convenient, és crear una 
primera aplicació base, amb els principals objectius desenvolupats d’acord 
amb l’opinió de futurs usuaris. Aquest seria un punt de partida per veure la 
viabilitat i l’interès del projecte. Per l’obtenció de resultats més ràpids, s’ha 
implementat sobre un sistema de dades anomenat Firebase i amb suport per 
iOS. 
 
Els resultats obtinguts són els esperats. Després dels típics problemes tècnics 
inesperats, el calendari previst no s’ha vist gaire afectat. L’aplicació està 
operativa, malgrat tot, per fer-la mínimament atractiva s’haurien de dedicar 
unes quantes hores a gestionar i crear tota la informació base per mostrar. Es 
podria arribar a la conclusió que al final el més important són les dades, i amb 
un mínim de disseny i funcionalitat, podria donar resultats en el món real. 



   

  Abstract (in English, 250 words or less):  
 
 
The content of the application is what determines the type, which I can assert 
that it would be included in "Health & Fitness" in the world of app stores. The 
project consists in creating a platform for sports’ lovers, in which, in a few 
seconds, they will be able to obtain information about sports events nearby or 
related to their interests and friends. It is focused on a very specific sector of 
the population, but recently the trend has increased as a consequence of the 
appearance of new races in almost all towns and cities. The unification of all 
this scattered information is the main challenge. 
 
In order to reach the goal, the most convenient methodology is to create a first 
base application, using the aims developed in accordance with the opinion of 
future users. This would be a starting point to see the feasibility and interest of 
the project. For faster results, it has been implemented on a data system called 
Firebase and with support for iOS. 
 
The results obtained are those expected. After some unexpected technical 
problems, the planned schedule has not been greatly affected. The application 
is operational, however, to make it minimally attractive, it would take some 
hours in order to manage and create all the base information to be shown. We 
could conclude that in the end the most important element is the data and, 
therefore followed with a minimum design and functionality, it could worth on a 
daily basis.  
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1. Introducció 
 
1.1 Context i justificació del Treball  
 

El contingut de l'aplicació és el que determina el tipus, per començar a 
presentar aquesta idea puc afirmar que s'inclouria dintre de "Health & 
Fitness" en el món de les botigues d’aplicacions. Bàsicament, el projecte 
està enfocat en la immensa quantitat d'esportistes populars, i, en 
conseqüència, al creixement exponencial de curses populars creades any 
rere any. Tothom coneix les mítiques maratons de les grans ciutats, o les 
petites curses del seu poble. Malgrat tot, no arribem a conèixer la diversitat 
de proves esportives que ens envolten. Pel fet que, avui en dia, qualsevol 
associació, ajuntament, empresa o fins i tot, un grup d'amics, decideixen 
crear la seva edició de 5 km, 10 km o qualsevol modalitat existent. 
 
La intenció seria realitzar una aplicació mòbil que amb els sensors de 
localització mostres els esdeveniments esportius que ens envolten, 
mostrar el nombre de participants ja inscrits, el preu, la informació de la 
cursa, el dia de la cursa, transport, serveis, etc. També, com a valor afegit, 
que es visualitzessin els coneguts, amics o la gent a prop de la teva 
localitat que hi participa. Resumint, seria un calendari que automàticament 
filtres tota la informació per mostrar els esdeveniments interessants per 
aquell usuari. 
 
Finalment, amb tota la informació adquirida pels usuaris, s'aniria creant un 
rànquing de qualitat, puntuant diversos aspectes clau de cada 
esdeveniment, fent un feedback i motivant als organitzadors a que el seu 
esdeveniment estigui en els primers llocs, el qual seria una manera de 
donar-se a conèixer. 
 
Aquesta aplicació estaria enfocada a un àmbit de difusió encarat al món 
dels esports, amb un rang d'edats bastant variable. Malgrat tot, els futurs 
usuaris tindrien un rang de característiques similars: amants dels esports, 
competitius i amb ganes d'aconseguir nous reptes. 
 
Aquesta motivació sorgeix de la necessitat directa i de companys de 
fatiga. El concepte que en qualsevol hora i moment del dia, ràpidament es 
pugui informar a l'usuari dels pròxims esdeveniments i de com participar-
hi. De poder saber, gràcies a les puntuacions, com va transcórrer un 
esdeveniment en els anys anteriors o quina valoració ha obtingut aquella 
cursa que t’agradaria assistir. 
 
En el mercat d'aplicacions existeixen moltes variants esportives 
d'entrenament, de rutes GPS, de nutrició, etc. però sobre esdeveniments 
populars, les que existeixen estan totes enfocades a regions i/o modalitats 
(curses d'Andalusia o curses de muntanya, etc.) o el típic filtre de sempre 
que no acabes de trobar el que vols. La idea és simplificar al màxim 
possible la interacció de l'usuari amb l’aplicació. 



   

A Espanya existeix una plataforma semblant anomenada Runedia [1], 
bàsicament esta enfocada a entorn web i no dona gaire importància a 
l'aplicació mòbil. La informació mostrada per cada un dels esdeveniments 
no és gaire extensa. Aquest nou projecte milloraria la interactivitat de 
l'usuari, enfocant-ho a un sistema mòbil, i mostrant la informació important 
adaptada al dispositiu. Amb el valor afegit de les puntuacions creades i el 
feedback d’esportistes populars. També existeix una aplicació, 
anomenada Servirace [2], que és més similar, però està enfocada a un 
àmbit molt tancat (país basc) i no està gaire actualitzada. Existeixen altres 
perfils d'aplicació com Runator [3], que pretén crear una xarxa social de 
corredors, en el qual crea rànquings entre atletes. 
 
El context és enfocat directament a una aplicació mòbil (Android i iOS), en 
la qual cada esdeveniment sigui com una targeta informativa en primer 
pla, per a després si és de l'interès de l'usuari, entri en una ampliació 
d’aquesta informació. La interfície principal la vull plantejar com un estil 
similar a l'aplicació de compra i venda de Wallapop [4], molt simple i 
intuïtiva, mostrant targetes de curses properes amb el seu cartell 
publicitari, nom, preu, valoració i modalitat. En el moment d'ampliar 
informació, entrar a una segona vista amb tot el rellevant de 
l'esdeveniment. De cara a l'usuari, cada atleta popular tindrà el seu perfil 
amb les curses que ha realitzat i la seva informació, i podrà valorar 
únicament aquelles curses en que ha participat. Es podria considerar com 
un TripAdvisor [5] en el món dels esports. 

 
 
1.2 Objectius del Treball 
 

L’objectiu és el desenvolupament d’una aplicació amb informació en una 
BDD externa, que permetrà a l’usuari obtenir una sèrie de coneixements 
esportius d’interès. 

 
Els requisits funcionals de l'aplicació són:  
 
1) Visualització d’informació dels esdeveniments. 

a) Prioritat: Alta 
b) Aquesta funcionalitat és la principal de l’aplicació, és basa en 

realitzar un llistat d’esdeveniments, mostrant a l’usuari les dades de 
més interès a primera vista. 

c) El llistat té filtres d’ordenació (geolocalització, nom, etc.) 
d) Accés a una vista més detallada. 

 
2) Visualització de rànquings entre esdeveniments esportius. 

a) Prioritat: Baixa (Opcional) 
b) Generació d’un rànquing amb les puntuacions obtingudes pels 

usuaris. 
 	

3) Perfil d’usuari. 
a) Prioritat: Baixa (Opcional) 



   

b) Perfil de l’usuari personalitzat depenen de les dades que obtenim 
sobre ell.   

 
Els requisits no funcionals de l’aplicació són:  	
 
1) Organitzar tots els recursos associats a cada esdeveniment esportiu.  

 
2) Mantenir la correctesa de les dades entrades a la BDD.   

 
Després d’analitzar la possible extensió del projecte, en aquest treball es 
realitzarà una versió inicial basada únicament en iOS per no complicar les 
coses des del principi. Malgrat tot, la versió d’Android es podria realitzar 
en el futur fàcilment amb el mateix backend, i amb una estructuració 
similar adaptada.  	
 
 

1.3 Enfocament i mètode seguit 
 

El desenvolupament d'aquesta aplicació no té diversos enfocaments, ja 
que és un projecte propi, no existeix cap versió anterior d'aquest. Per tant, 
des del principi, s'ha plantejat com un desenvolupament nou basant-nos 
bàsicament amb els requisits nombrats en els apartats anteriors.  	
	
La decisió de treballar amb iOS va ser presa per simple logística, ja que 
disposo de més coneixements en aquesta plataforma. Malgrat tot, la 
possibilitat de realitzar-ho amb un desenvolupament híbrid (HTML5), 
també ha estat estudiada. Altrament, després de mirar els recursos vaig 
decidir començar per realitzar aquesta demo o versió inicial amb natiu per 
avançar més ràpidament i arribar a complir els objectius esperats.  	
	
A la part del backend s’utilitzarà el proveïdor Firebase [6] per poder 
comunicar el client amb el servidor de manera adequada. Aquesta decisió 
també bé donada per la durada del projecte i per estalviar recursos en la 
creació d’un backend. Els contres d’això és que Firebase utilitza una BDD 
No SQL, però els pros pesen més en la decisió final. També cal a dir que 
Firebase gestiona molt bé la funcionalitat d’usuaris, ja que permet enllaçar 
amb diverses plataformes com Facebook o Google en el moment de 
realitzar el registre. 
 
Durant la implementació, s’utilitzaran eines de Git i es generarà un 
repositori en la plataforma de Bitbucket [7]. 

 
 
 
 
 
 



   

1.4 Planificació del Treball 
 

Els recursos emprats per arribar a l’objectiu final de les pràctiques són els 
següents:  	
 

• Un	PC	amb	els	requisits	per	poder	treballar.	
• Un	servidor	de	backend	per	emmagatzemar	el	contingut	(Firebase)	
• Eines	de	prototipatge	ràpid	(JustInMind,	Balsamiq,...).	
• Eines	de	desenvolupament	per	iOS	(Xcode).	

 
I els llenguatges de programació triats són els següents:  
 

• Swift	(iOS)	 	
 

Per facilitar el procés de creació de l’ecosistema, s’ha creat una simple 
gràfica que mostra un possible esquema del resultat futur final. Malgrat 
tot, com he comentat anteriorment en aquesta primera versió només es 
crearà la part de la capa de servidor completa i el client d’IOS.  	

 

 
Figura 1 Esquema de xarxa de l’ecosistema ideal 

 
 



   

Les tasques a realitzar es computaran en dies per facilitar la realització de 
l’esquema de Gantt. Malgrat tot, es plantejarà unes hores diàries 
preestablertes per poder assolir les hores del treball final. D’aquesta 
manera s’aconsegueix obtenir una planificació amb hores (requisit de la 
UOC). 

 
Taula de tasques i durada de cada una d’elles (en dies): 

 
 

Taula 1 Planificació d'entregues i tasques 

Entrega Tasca Data inici Duració Data finalització 

PAC 1 Anàlisis general 20/09/2017 11 01/10/2017 
Planificació general 01/10/2017 10 11/10/2017 

PAC 2 

Definició del context d'ús 11/10/2017 4 15/10/2017 
Disseny conceptual 15/10/2017 4 19/10/2017 
Prototip 19/10/2017 12 31/10/2017 
Avaluació 20/10/2017 12 01/11/2017 

PAC 3 

Creació navegació en Xcode 01/11/2017 12 13/11/2017 
Comunicació iOS/Server 06/11/2017 5 11/11/2017 
Implementació funcionalitats 09/11/2017 20 29/11/2017 
Proves BETA 1 30/11/2017 6 06/12/2017 
Solucionar errors 01/12/2017 6 07/12/2017 
Proves BETA 2 07/12/2017 4 11/12/2017 
Solucionar errors 09/12/2017 4 13/12/2017 

PAC 4 Treball final 01/10/2017 94 03/01/2018 
 

 
 

El total d’hores a realitzar és de 300 (12 ECTS), degut a això s’ha calculat 
que si estem parlant d’un total de 15 setmanes de 5 dies laborals i 2 
festius. Diàriament es realitzaran una mitjana de 3 h (aproximadament), i 
el dissabte/diumenge es realitzaran les 5 h restants. Els dies que se 
superposa més d’una tasca, se subdividirà la càrrega d’hores 
equitativament. 
 
Amb la planificació s’ha generat un diagrama de Gantt, en el qual es pot 
veure més gràficament com es superposen les tasques, i com està repartit 
el temps del projecte. 

  



   

 
 

 
Figura 2 Diagrama de Gantt 



   

1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 

Una vegada finalitzat el projecte, els productes resultants haurien de ser 
els següents:  
 
1) Un prototip de l’aplicació creat amb JustInMind o Balsamiq.   
2) La part del backend per donar suport al material recollit.  
3) Una aplicació iOS basada en SWIFT.   

 
S’entregaran els següents documents:  	
 
1) Arxiu del prototip.    
2) La base de dades en format JSON.   
3) El codi font de l’aplicació en llenguatge SWIFT (iOS).  

 
Els documents de codi font s’entregaran comprimits en arxius zip.   

 
 
1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 

La memòria es dividirà en 3 parts diferenciades entre si però a la vegada 
molt unides. 
 
La primera part està orientada al disseny centrat en l’usuari. Es posaran 
en pràctica els coneixements adquirits al llarg de l’any, tals com la 
usabilitat, els contextos d’ús, els requeriments funcionals, etc. Aquesta 
fase és molt important perquè es decidiran uns prototips, i és on els 
usuaris de proves poden opinar més fàcilment. 
 
La segona part està orientada al disseny tècnic i a la implementació. És el 
moment de decidir l’arquitectura del sistema, les eines ha utilitzar i 
programar la primera versió de l’aplicació, seguint el prototip de la primera 
fase. Malgrat tot, sempre es pot tornar endarrere per reorientar el projecte. 
 
La tercera part està orientada en el control de qualitat del producte creat. 
S’han de generar una sèrie de proves abans de llançar un software al 
mercat, aquí es generaran varies iteracions fins arribar a un mínim 
producte viable. 
 

  



   

2. Fases del disseny centrat en l’usuari 
 

En els següents apartats ens centrarem en analitzar, dissenyar i avaluar 
els resultats obtinguts tot centrat en els possibles usuaris finals de 
l’aplicació. Aquest procés pot iterar varies vegades per arribar a un millor 
resultat. 

 
 

2.1 Usuaris i context d'ús 
 

L’anàlisi d’un grup de possibles usuaris ens ajudarà en tota la fase de 
disseny, aquesta part és molt important per adaptar la idea del 
dissenyador en una idea usable i útil. Per fer-ho d’una manera equitativa, 
he fet servir un sistema de fitxes on s’anotarà una petita descripció de la 
persona i una descripció de l’escenari. 
 
Les fitxes realitzades han sortit dels mateixos companys que en el seu 
moment vaig veure que tenien necessitats que ningú els hi aportava una 
solució aparentment bona. La primera fitxa és un ex-company de feina i la 
segona és un amic  del poble, malgrat tot la idea també ha estat fomentada 
en l’ambient del club en el que participo. 

 
Les fitxes no han estat creades amb una entrevista pròpiament feta, sinó 
amb la interacció amb els dos usuaris durant el dia a dia. 

 
A continuació mostro les fitxes creades, totes amb nivells esportius una 
mica diferents però amb objectius similars, creuar una meta amb il·lusió. 

 
 

2.1.1 Fitxa usuari 1 
 
Nom: Javi 
Edat: 32 anys 
Professió: Manteniment a Novartis Farmacèutica, electricista 
 
Descripció de la persona: 
 
En Javi viu en parella des de fa 6 anys, es casa aquest estiu perquè la 
seva idea és tenir un fill a final d’any. Viu a Barberà del Vallès, a prop 
de Barcelona però a la vegada allunyat una mica de l’estrès de la gran 
ciutat. Es desplaça a peu a la feina cada dia i tarda una mitjana de 
10/15 min. 
 



   

Triatleta en les seves estones lliures, membre d’un club esportiu i soci 
del complex esportiu de la Mar Bella. Enamorat dels ‘gadgets’ 
electrònics que existeixen en el món esportiu, i interessat en nutrició. 
 
Per aconseguir els seus reptes, setmanalment entrena 5 dies, 4 entre 
setmana i una tirada llarga els caps de setmana que disposa de més 
temps. Per marcar-se objectius a curt termini o llarg termini, s’inscriu a 
varies curses populars al llarg de l’any i intenta variar cada any. Ell 
cerca aquests esdeveniments gràcies al boca a boca entre companys, 
o publicitat que li donen. 
 
Descripció de l’escenari: 
 
És un dijous a les 20 h, avui no toca entrenaments, és el dia lliure de 
la setmana i Javi ha plegat aviat de la feina. Esta pensant en plantejar-
se un objectiu cares a la setmana que ve, ja que tindrà el cap de 
setmana lliure. Li agradaria provar alguna nova cursa, i coincideix que 
van de càmping a Calonge. Agafa el mòbil, el sopar s’està fent i té una 
estona per mirar-s’ho. Comença a mirar els esdeveniments que estan 
a prop seu per curiositat, i veu que aquest cap de setmana fan una 
nova cursa a prop seu, potser hi assistirà. Després vol saber 
valoracions de les curses a prop de Calonge, i en troba una molt ben 
posicionada a 15 km, s’informa a traves de l’aplicació i la guarda com 
objectiu. 
 

 

2.1.2 Fitxa usuari 2 
 

Nom: Manel 
Edat: 33 anys 
Professió: Vigilant de seguretat 
 
Descripció de la persona: 
 
En Manel viu en parella des de fa 10 anys, tenen un fill d’1 any. Viu a 
Santa Coloma de Farners, a la província de Girona. Es desplaça amb 
cotxe a la feina i tarda més o menys uns 40 minuts. 
 
Corredor i ciclista els caps de setmana, s’entrena 3 vegades la 
setmana i és soci del gimnàs La piscina de la Selva. Vol començar a 
realitzar alguna cursa popular perquè els seus companys sempre 
l’estan pressionant, i a la feina no gasta prou energies i s’està 
engreixant. 



   

No coneix cap esdeveniment proper, ni sap com funciona. Els seus 
companys estan a un altre nivell i només parlen de maratons i mitges 
maratons, però ell no està preparat. Li agradaria començar realitzant 
les petites curses que es mouen per la província a prop seu. 

 
Descripció de l’escenari: 
 
És un dimarts al matí, avui li toca anar de tardes. La seva dona està 
treballant i el seu fill a la guarderia. Acaba d’arribar de córrer i està 
motivat, decideix que aquest cap de setmana realitzarà alguna cursa. 
Agafa el mòbil i comença a mirar quines curses té el voltant i quines 
estan més valorades, ja que ell no té gaire experiència. Al final troba 
una de principiants, només 5 km i quasi gratis, tenint en compte que 
donen esmorzar. Les valoracions són positives i decideix apuntar-se a 
aquest nou repte. Decideix realitzar aquest pas cap als següents 
objectius que li agradaria assolir. 
 
 

2.1.3 Fitxa usuari 3 
 

Nom: Eva 
Edat: 26 anys 
Professió: Infermera 
 
Descripció de la persona: 
 
L’Eva és soltera i viu a Girona capital, es desplaça amb bici a la feina 
per evitar agafar el cotxe. El seu hobby principal és viatjar. L’esport 
que practica és córrer ja que li permet fer-ho a qualsevol lloc del món, 
ja que simplement amb unes sabates a la maleta, ja ho té solucionat. 
 
No segueix uns plans d’entrenament específic, intenta sortir a córrer 
de 2 a 3 cops per setmana, però si una setmana no es pot, no passa 
res. Ha realitzat cursos properes al seu lloc de residencia, però mai 
s’havia parat a pensar en aprofitar els seus viatges per viure 
esdeveniments esportius fora del seu cercle. 
 
Li agrada la idea de poder saber ràpidament quins esdeveniments hi 
ha en una ciutat a on viatjarà, com per exemple si en un mes va a 
Paris, saber al moment si aquell cap de setmana en concret existeix 
algun esdeveniment adaptat a les seves possibilitats esportives. 

 
 



   

Descripció de l’escenari: 
 
És un dia qualsevol, està planejant el seu proper viatge a una nova 
ciutat desconeguda, i se li passa pel cap la possibilitat de participar en 
una cursa, ja que a la vegada també li permetrà conèixer zones que 
potser no hi aniria. Obre l’aplicació, cerca per la ciutat que l’interessa i 
mira si en les dates que té disponibles hi ha algun esdeveniment. 

 
 
2.2 Disseny conceptual 
 
2.2.1 Arbre de navegació 
 
 
 
 

	
	

Figura 3 Arbre de navegació 

  



   

Per entendre el significat de cada una de les vistes, realitzaré una petita 
descripció dels títols de l’arbre de navegació a continuació: 
 

• LOGIN:	És	bàsicament	l’entrada	al	sistema	amb	un	usuari	existent.	Aquí	
es	realitzarà	la	petició	a	un	servei	de	backend	per	gestionar	els	usuaris.	
Aquesta	vista	té	dos	possibles	camins:	

o Entrar	a	la	vista	principal	amb	un	usuari	existent.	
o Anar	a	una	vista	auxiliar	per	crear	un	nou	usuari.	

	
• USARI	NOU:	Formulari	per	crear	un	nou	usuari	 i	registrar-lo	al	sistema.	

Aquesta	vista	té	dos	possibles	camins:	
o Registrar	l’usuari	correctament	i	anar	a	la	vista	principal.	
o Tornar	enrere	a	la	vista	de	login.	

	
• PRINCIPAL:	La	vista	principal	del	sistema	està	basada	amb	un	control	de	

navegació,	el	típic	de	iOS	en	el	qual	a	la	part	inferior	disposes	de	diverses	
pestanyes	diferents.	

	
• PRINCIPAL	LLISTAT:	És	mostrarà	un	 llistat	dinàmic	dels	esdeveniments,	

amb	alguna	dada	bàsica	d’aquest.	El	sistema	ordenarà	el	llistat	amb	una	
ponderació	entre	distància	de	la	localització	actual,	temps	restant	per	la	
data	 límit	 i	 amics	 apuntats.	 Malgrat	 tot	 et	 permetrà	 aplicar-hi	 filtres	
manualment.	Aquesta	vista	té	un	únic	camí:	

o Entrar	als	detalls	de	l’esdeveniment	seleccionat.	
	

• DETALLS:	Vista	ampliada	de	la	informació	d’un	esdeveniment	en	concret.	
Aquesta	vista	té	varis	camins:	

o Obrir	un	navegador	amb	la	web	oficial	de	l’esdeveniment.	
o Entrar	a	la	vista	de	les	opinions.	
o Entrar	a	la	vista	dels	mapes	i	perfils	de	desnivell.	
o Tornar	enrere.	

	
• OPINIONS:	Vista	de	les	opinions	dels	usuaris	per	aquest	esdeveniment.	

Aquesta	vista	té	un	únic	camí:	
o Tornar	enrere.	

	
• MAPA:	Vista	del	recorregut	i	del	perfil	de	desnivell.	Aquesta	vista	té	un	

únic	camí:	
o Tornar	enrere.	

 
• INFORMACIÓ:	Vista	per	mostrar	informació	bàsica	sobre	l’aplicació.	



   

	
• PERFIL	 D’USUARI:	 Informació	 de	 l’usuari	 actual.	 Aquesta	 vista	 té	 dos	

camins:	
o Anar	a	la	vista	de	l’històric	de	curses	realitzades	i	classificacions.	
o Anar	a	la	vista	d’amics.	

	
• HISTORIAL:	Historial	de	curses	realitzades	i	classificacions,	permet	anar	al	

detall	de	l’esdeveniment.	Aquesta	vista	té	dos	camins:	
o Anar	al	detall	de	l’esdeveniment	realitzat.	
o Tornar	enrere.	

	
• AMICS:	Llistat	d’amics.	Aquesta	vista	té	un	únic	camí:	

o Tornar	enrere.	
	

• RANKING:	 Vista	 dels	 esdeveniments	 ordenats	 de	 major	 a	 menor	
puntuació,	 permet	 aplicar-hi	 diversos	 filtres,	 per	 aconseguir	 diferents	
vistes.	
	

• CALENDARI:	 Vista	 del	 calendari	 d’esdeveniments	 als	 quals	 estem	
apuntats,	o	els	tenim	com	a	favorits,	pendents	d’apuntar-nos.	Aquesta	
vista	 generarà	 notificacions	 quan	 ens	 apropem	 al	 dia	 de	 la	 cursa	 si	 ja	
estem	registrats.	Si	la	tenim	com	a	favorita,	generarà	notificacions	si	el	
límit	de	participants	s’apropa	o	el	dia	de	la	cursa.	

 
 

2.3 Prototipat 
 

2.3.1 Esbossos 
	
Algunes	idees	de	vistes	realitzades	a	paper	abans	d’iniciar	el	procés	amb	alguna	
aplicació	 de	 disseny.	 Aquests	 esbossos	 són	 de	 les	 dues	 vistes	 principals	 de	
l’aplicació	i	la	part	que	crec	que	l’usuari	utilitzarà	més.	Malgrat	tot,	només	són	
idees	i	espero	que	el	resultat	final	arribi	a	ser	més	atractiu	de	cares	a	l’usuari.	

 	



   

	
	

Figure 4 Esbós de la vista principal 

	

	
	

Figura 5 Esbós de la vista detall 



   

2.3.2 Models de baixa fidelitat 
 

S’han	creat	6	models	de	vistes	més	una	extra	per	la	vista	principal,	degut	a	que	
he	cregut	convenient	poder-la	visualitzar	de	dues	formes	diferents.	Tot	aquest	
contingut	 s’ha	generat	 amb	una	eina	anomenada	Balsamiq	 [8],	 principalment	
orientada	a	la	creació	de	‘wireframes’.	
	
Els	models	són	els	següents:	

 

 
 

Figura 6 Models de baixa fidelitat i interacció entre ells 



   

2.3.2.1 Requeriment funcional 1: Visualització d’informació dels 
esdeveniments. 
 
2.3.2.1.1 Vista principal 
 

S’ha modificat una mica l’esbós inicial fet a mà, però la idea és similar. En 
aquest prototip es mostra la vista principal, en la qual en la part inferior hi 
ha una eina de navegació entre pantalles, la qual vaig creure que seria 
més visual que un menú amagat a la part superior. En la part superior s’ha 
mantingut un cercador per nom i un menú de filtre manual. 
 
En el centre de la pantalla tenim el resultat després del filtratge automàtic 
o manual, es basa en una llista en la qual es poden veure els paràmetres 
rellevants per l’usuari en el moment de seleccionar un esdeveniment. 
 
 

 
 

 
 

Figura 7 Model de la vista principal 

 
 
 

 



   

2.3.2.1.2 Vista principal alternativa 
 

He	decidit	crear	un	disseny	alternatiu	per	la	pantalla	principal	a	on	es	llisten	els	
resultats	 dels	 esdeveniments	 depenen	 dels	 filtres	 seleccionats.	 El	 disseny	 es	
basaria	en	un	format	mapa,	el	qual	podries	visualitzar	els	esdeveniments	que	has	
filtrat	en	un	radi	de	cerca.	
	
	
	
	

 
	

Figura 8 Model de la vista principal alternativa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

2.3.2.1.3 Vista detall 
 
Segueix el patró creat en l’esbós inicial. Detall d’un esdeveniment en el 
qual l’usuari està interessat. Et permet veure un comptador temporal de 
marxa enrere, el qual et mostra el temps restant fins a la línia de sortida. 
L’usuari tindrà l’oportunitat de guardar l’esdeveniment a favorits ( amb el 
cor a la part superior) o registrar l’esdeveniment. 
 
La puntuació i el mapa tenen una vista ampliada en el moment de 
pressionar a sobre de qualsevol dels dos.  
 
 
 
 

 
 

Figura 9 Model de la vista detall 

 
 
 
 
 
 

 
 



   

2.3.2.1.4 Vista opinions 
 
He decidit crear una vista basada simplement en els comentaris i 
valoracions de l’esdeveniment. També, a part de la valoració global, es 
podrà triar entre les edicions que existeixin, i poder veure un resum dels 
apartats a valorar. 
 
Aquestes opinions només podran realitzar-se per usuaris que hagin 
registrat l’esdeveniment prèviament a realitzar-lo, evitant les opinions de 
tercers sense causa. 

 
 
 
 

 
 

Figura 10 Model de la vista d'opinions 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

2.3.2.1.5 Vista recorregut i desnivell 
 
Mapa del recorregut i del perfil de desnivell. Vista creada amb les dades 
donades per l’organització, segurament amb un arxiu KML 
emmagatzemat al servidor. 

 
 

 

 
 

Figura 11 Model de la vista del recorregut i desnivell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

2.3.2.2 Requeriment funcional 2: Visualització de rànquings entre 
esdeveniments esportius. (Opcional) 

 
Aquest requeriment està marcat com a prioritat baixa o opcional, és a dir, 
si el requeriment funcional de l’aplicació és compleix, el següent pas seria 
aquest. 
 
El rànquing de valoracions dels esdeveniments ens permet el filtratge 
entre competicions similars, per acotar rànquings més fiables. Part 
fonamental perquè les organitzacions millorin els seus esdeveniments 
gràcies als usuaris, que al cap i a la fi són els seus clients. 

 
	

 

Figura 12 Model de la vista del rànquing 

 
2.3.2.8 Conclusions 

	
En cada un dels apartats s’ha justificat la decisió presa per crear els 
prototips, s’ha intentat seguir un disseny enfocat a l’usuari. El qual el 
primer dia d’utilitzar l’aplicació ja pot realitzar intuïtivament la majoria de 
les funcionalitats dissenyades. S’ha decidit per un disseny basat en un 
navegador inferior, a on el qual fàcilment es poden visualitzar les pantalles 
més importants. 



   

2.3.3 Prototips finals 
 

Amb els resultats obtinguts amb els prototips de baixa fidelitat i l’avaluació 
de cada un d’ells, s’han creat uns prototips més semblants a la realitat. 
Aquests ens serviran en la maquetació de l’aplicació en el procés de 
desenvolupament. 

 
2.3.3.1 Splash 
 

Vista inicial abans de carregar els recursos de l’aplicació. 
	
	
	

 
 

Figura 13 Prototip del 'splash' 

	
	
	
	
	



   

 
2.3.3.2 Registre 

 
S’ha creat un sistema de login el qual conté 3 vistes diferenciades per la 
seva funcionalitat. La principal és l’encarregada de realitzar un login si 
l’usuari té un registre previ, o et dona la possibilitat de crear un usuari nou 
redirigint-te a les vistes encarregades per aquesta feina. 
 
Les dues vistes de registre són simples formularis per entrar les dades del 
nou usuari, per mostrar els termes i condicions d’ús de l’aplicació, per 
comprovar que aquest nou usuari no existeix en el sistema, etc.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 14 Prototips de l'inici de sessió i registre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
2.3.3.3 Principal i detall 

 
La vista principal i més important de l’aplicació és l’encarregada de 
mostrar els resultats de les curses més properes temporalment, i en 
distància de on està l’usuari. S’ha decidit modificar una mica l’esbós creat 
anteriorment referent a la secció de cada un dels esdeveniments filtrats. 
La informació mostrada és la mateixa però s’ha variat la organització 
interna de la secció per motius d’aparença. 
 
Una vegada seleccionat un esdeveniment s’obre la vista de detalls, amb 
el resum més extens de les dades demanades, en aquesta vista es podria 
afegir més informació en un futur, depenen de les dades 
emmagatzemades de cada esdeveniment. 

 
 

 

        
 

Figura 15 Prototips de  la vista principal i el seu detall (master-detail) 

    
      



   

 
2.3.3.4 Opinions i recorregut 
 

La vista de detalls encara es pot expandir més anant a l’apartat d’opinions 
o al apartat del mapa. Per accedir a les opinions seleccionem sobre les 
estrelles i per anar al mapa seleccionem sobre el mapa. 
 
Les dues vistes creades són les següents: 
 
 
 
 

      
 

Figura 16 Prototips de les vistes internes de la vista detall 

	
	
	
	
	

 



   

2.3.3.4 Rànquing (Opcional) 
 

El rànquing mostra els esdeveniments ordenats per puntuació i amb els 
filtres extres es poden anar ajustant, ja que potser un rànquing mundial 
inicialment no ens interessa, i preferim un en àmbit local. 

 
 
 
 

 

       
 

Figura 17 Prototip del rànquing 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

2.3.3.4 Perfil d’usuari i amics (Opcional) 
 

El perfil d’usuari mostrarà la informació global dels esdeveniments 
realitzats, informació personal, resultats i historial. També es mostrarà els 
seguidors o amics, i es podrà anar als perfils de cada un d’ells. 
 
 

    

    
 

Figura 18 Prototips del perfil d'usuari i amics 



   

2.3.3.5 Conclusions 
 

En aquesta fase final del prototipatge s’han fet algunes decisions 
importants de disseny. La primera de totes és la decisió dels colors de 
l’aplicació, aquí m’he basat en alguna de les normes de Material Design 
de Google per seleccionar una gama de colors adient. Al final de fer 
algunes proves, vaig decidir donar-li una tonalitat de verds. A continuació 
mostro la gama de colors triada, la qual s’utilitzarà en totes les vistes. 
	

Taula 2 Gama de colors seleccionada (Teal) 

	
	

També abans de començar vaig fer algunes proves de mides de lletra, 
format, tipus, estil dels botons, ... per donar-li una claredat al prototip i que 
en totes les pantalles es seguís el mateix patró de disseny. D’aquesta 
manera l’usuari no experimentarà canvis de disseny durant la navegació 
dintre de l’aplicació. 
 
Gracies a les bones bases de disseny apreses aquests dies, com estem 
parlant d’una aplicació de mobilitat i basada en una pantalla tàctil, s’ha 
mirat molt bé tots els punts en els quals l’usuari ha d’interactuar amb la 



   

pantalla. És a dir, definir una mida per defecte en els botons i en els texts 
en els quals l’usuari ha de pressionar, tenint en compte les diferents 
fisonomies existents de mans en el món. 
 
Al final vaig decidir eliminar la pestanya d’informació que s’havia plantejat 
en el capítol de creació de models, degut a que una vegada implementat 
el prototip no li vaig trobar gaire sentit o importància.  
 
A més a més, tal com es comenta als apartats anteriors, també s’ha 
modificat una mica la organització interna de les seccions dels 
esdeveniments. El motiu és bàsicament que gracies al prototipatge, i al 
veure una simulació del que tenia al cap. Vaig decidir que era més 
clarificador modificant la organització, ara sembla més net, més fàcil a la 
vista de l’usuari.    
 
Com a extres s’ha generat un possible icona de l’aplicació, que encara 
que no sembli important, al final es pot convertir en un emblema si arribés 
a donar-se a conèixer. 
 
 

2.3.3 Avaluació 
 
Com a procés orientat en l’usuari, aquest ha d’estar present en l’avaluació 
dels dissenys. Per mantindré el calendari previst, no s’ha pogut realitzar 
gaires iteracions ja que faria falta molt de temps. Malgrat tot, he aprofitat 
el moment entre la generació dels models de baixa fidelitat i els prototips 
finals per poder rebre un feedback de possibles usuaris.  
 
Els models en baixa fidelitat donen forma al projecte i ajuden a entendre 
el concepte més fàcilment, per això vaig demanar opinió a varies 
persones, entre d’elles les esmentades en les fitxes d’usuari. Els hi vaig 
deixar 2-3 dies perquè hi miressin, perquè sinó hagués sigut molt difícil 
mantindré la planificació inicial. 
 
Els comentaris rebuts de les persones que van respondre van servir 
d’ajuda per la creació dels prototips finals. Com es pot veure en el resultat, 
la majoria d’opinions va ser positiva i no vaig haver de realitzar gaires 
canvis importants entre els models i els prototips. 

 	



   

3. Disseny tècnic 
 
3.1 Definició dels casos d’ús 
 
3.1.1 Cas d’ús: Nou usuari 
 

Entra un nou usuari a l’aplicació i vol veure com accedir a les dades 
principals sobre els esdeveniments. 

 
Precondicions: No existeix l’usuari. 

 
Flux: LOGIN à USUARI NOU à PRINCIPAL 

 
Postcondicions: Usuari en el sistema. 

 
 
3.1.2 Cas d’ús: Visualització del detall d’un esdeveniment 
 

Un usuari vol visualitzar les dades d’un esdeveniment en concret. 
 

Precondicions: Usuari existent. 
 

Flux: LOGIN à PRINCIPAL à DETALLS 
 

Postcondicions: Detall de l’esdeveniment. 
 
 
3.1.3 Cas d’ús: Visualització del rànquing 
  

Un usuari vol visualitzar el rànquing total d’esdeveniments. 
 

Precondicions: Usuari existent. 
 

Flux: LOGIN à PRINCIPAL à RANKINGS 
 

Postcondicions: Rànquing dels esdeveniments. 
 
 
3.1.4 Cas d’ús: Visualització del perfil d’usuari 
 

Un usuari vol visualitzar el seu perfil d’usuari. 
 

Precondicions: Usuari existent. 
 

Flux: LOGIN à PRINCIPAL à PERFIL D’USUARI 
 

Postcondicions: Perfil d’usuari. 



   

3.1.4 Cas d’ús: Visualització de les opinions 
 

Un usuari vol visualitzar les opinions i opinar 
 

Precondicions: Usuari existent. 
 

Flux: LOGIN à PRINCIPAL à DETALLS à OPINIONS à Afegir opinió 
 

Postcondicions: Visualitzar opinions i opinar. 
 
 
 
3.2 Disseny de l’arquitectura 
 
3.2.1 Disseny de la base de dades 
  
  

La base de dades del sistema estarà emmagatzemada en un servidor de 
Firebase, això fa que sigui amb filosofia NOSQL. 
 
He generat un possible exemple de JSON del que podria arribar a ser, ja 
que no disposo de gaire experiència en aquest tipus filosofia. 
 
"event" : { 
    "e32e223r44" : { 
      "address" : { 
        "administrativeArea" : "Catalonia", 
        "coordinates" : [ 41.37194577, 2.152075768 ], 
        "country" : "Spain", 
        "isoCountryCode" : "ES", 
        "locality" : "Barcelona", 
        "postalCode" : "08004", 
        "subAdministrativeArea" : "Barcelona", 
        "thoroughfare" : "Av. Reina Maria Cristina" 
      }, 
      "date" : 1480230000, 
      "distance" : 10, 
      "edition" : 93, 
      "kml" : "", 
      "logo" : "URL", 
      "mail" : "", 
      "name" : "Jean Bouin", 
      "phone" : "", 
      "price" : 30, 
      "type" : 12, 
      "website" : "" 
    }, 
    "e32e223r45" : { 



   

      "address" : { 
        "administrativeArea" : "Catalonia", 
        "coordinates" : [ 41.37320981, 2.150380611 ], 
        "country" : "Spain", 
        "isoCountryCode" : "ES", 
        "locality" : "Barcelona", 
        "postalCode" : "08004", 
        "subAdministrativeArea" : "Barcelona", 
        "thoroughfare" : "Av. Reina Maria Cristina" 
      }, 
      "date" : 1489309200, 
      "distance" : 42.195, 
      "edition" : 39, 
      "images" : [ "URL" ], 
      "kml" : "URL", 
      "logo" : "URL", 
      "mail" : "info@zurichmaratobarcelona.es", 
      "name" : "Marató de Barcelona", 
      "phone" : "(+34) 934315533", 
      "price" : 61.5, 
      "type" : 14, 
      "website" : "http://www.zurichmaratobarcelona.es" 
    } 
} 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

3.2.2 Disseny de les entitats i classes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 19 Diagrama de classes 
  



   

3.2.2 Arquitectura del sistema  
 

El sistema creat segueix purament el paradigma MVC (model – vista – 
controlador) ja que disposem d’una BDD en un servidor online, de unes 
vistes (prototip anterior) i d’uns controladors. 
 
Bàsicament quan programes en Swift, el propi sistema et porta cap a 
aquesta arquitectura, ja que divideix les vistes del controlador i et permet 
enllaçar-les amb els esdeveniments creats per l’usuari.  
 
El model en el nostre cas serien les classes relacionades amb la BDD 
emmagatzemada en el servei online de Firebase. 
 
La vista serien els arxius en format xib o storyboard generats a Xcode 
seguint la guia dels prototips creats. 
 
Els controladors serien els arxius de codi Swift enllaçats a les vistes 
mitjançant esdeveniments de l’usuari, i al model per llegir o escriure les 
dades a la BDD. 
 
 
 

 
Figura 20 Patró MVC amb Firebase 

 

  



   

4. Desenvolupament 
 

En aquesta part del treball s’explica el resultat final del desenvolupament 
i les eines utilitzades en tot el procés.  

 
 
4.1 Cocoapods 
 

Cocoapods són dependències de l’aplicació per Objective-C o Swift que 
estableixen un format estàndard de control de llibreries externes. 
Cocoapods esta basat en Ruby i s’integra automàticament amb els 
projectes de Xcode. 

  
Cocoapods corre sobre el terminal i instal·la automàticament les llibreries 
necessàries per el teu projecte sense tenir que fer-ho manualment. 

 
 
4.1.1 Utilització  
 
 

Per començar a utilitzar-ho realitzarem el següent: 
 

1) Anar	al	terminal.	
	

2) Executar	la	següent	comanda:	

$ sudo gem install cocoapods 

 
3) Una	vegada	instal·lat,	anar	a	la	carpeta	a	on	està	el	projecte	Xcode.	

	
4) Executar	la	següent	comanda,	generarà	un	arxiu	anomenat	Podfile.	

$ pod init 

 
5) En	aquest	arxiu	generat,	és	a	on	es	col·loquen	les	llibreries	externes	que	

utilitzarem.	
	

6) Una	vegada	afegides	les	llibreries,	executem	la	següent	comanda:	

$ pod install 

 
7) Una	de	les	coses	bones	que	té,	és	que	periòdicament	podem	comprovar	

automàticament	si	han	sortit	versions	noves	de	les	llibreries.	Aquesta	
comprovació	la	fem	de	la	següent	manera:	

$ pod update 



   

4.1.2 Llibreries dependents del projecte 
 
4.1.2.1 Firebase 
 

#https://firebase.google.com	
pod	'Firebase'	
pod	'Firebase/Auth'	
pod	'Firebase/Database'	
pod	'Firebase/Storage' 

 
Són el conjunt de llibreries necessàries per gestionar la connexió amb el 
servei extern de Firebase. En aquest projecte fem servir aquestes 3 
funcionalitats: 

• Autorització	 (Auth):	 S’encarregarà	 de	 la	 part	 del	 backend	dels	 usuaris,	
incorporà	varies	maneres	de	gestionar	els	usuaris.	

• Base	de	dades	(Database):	Emmagatzemem	l’estructura	de	dades	en	un	
sistema	basat	amb	tecnologia	NoSql.	

• Arxius	(Storage):	Tots	els	arxius	com	imatges	o	coordenades	KML.	
 
 
4.1.2.2 Google 
 

#https://firebase.google.com/docs/auth/ios/google-signin	
pod	'GoogleSignIn'	

 
Llibreria per realitzar la connexió d’un usuari amb un correu electrònic de 
Google i obtenir les dades necessàries. 
 
 

4.1.2.3 Facebook 
 

#https://firebase.google.com/docs/auth/ios/facebook-login	
pod	'GoogleSignIn'	

 
Llibreria per realitzar la connexió d’un usuari amb una compte de 
Facebook i obtenir les dades necessàries. 
 
 
 
 
 



   

4.1.2.4 SDWebImage 
 

#https://github.com/rs/SDWebImage	
pod	'SDWebImage'	

 
Llibreria per descarregar una imatge allotjada en un servidor i mantenir un 
sistema de cache i d’aquesta manera reduir les peticions a internet. 
 
 

4.1.2.5 NVActivityIndicator 
 

#https://github.com/ninjaprox/NVActivityIndicatorView	
pod	'NVActivityIndicatorView'	

 
Llibreria per crear indicadors d’espera personalitzats. 
 
 

4.1.2.6 PopupDialog 
 

#https://github.com/Orderella/PopupDialog	
pod	'PopupDialog'	

 
Llibreria per crear diàlegs personalitzats sobre les vistes i millorar 
l’experiència d’usuari amb animacions. 
 
 

4.1.2.7 SwiftMessages 
 

#https://github.com/SwiftKickMobile/SwiftMessages	
pod	'SwiftMessages'	

 
Llibreria per crear avisos, com per exemple si no hi ha internet, i mostrar-
ho per pantalla a l’usuari. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

4.1.2.8 Cosmos 
 

#https://github.com/evgenyneu/Cosmos	
pod	'Cosmos'	

 
Llibreria per crear una vista de puntuacions personalitzada, com les 
estrelletes típiques d’Apple. 
 
 

4.1.2.9 GeoFire 
 

#https://github.com/firebase/geofire-objc	
pod	'GeoFire',	:git	=>	'https://github.com/firebase/geofire-objc.git'	

 
Llibreria especialitzada en gestionar l’ordenació per distancia en una base 
de dades NoSql com Firebase. Aquesta llibreria ens proporciona les eines 
per filtrar els esdeveniments emmagatzemats i només obtenir els mes 
propers a una localització donada. Amb això podem gestionar la quantitat 
de dades que retorna el servei web. 
 
Malgrat tot, la seva utilització ha donat molts problemes inicialment. El 
lligam amb la nova versió de Firebase, i la sortida de Swift 4. 
 

#	GeoFire	workaround	
post_install	do	|installer|	
				installer.pods_project.targets.each	do	|target|	
								if	target.name	==	'GeoFire'	then	
												target.build_configurations.each	do	|config|	
																	 config.build_settings['FRAMEWORK_SEARCH_PATHS']	=	"#{config.b
uild_settings['FRAMEWORK_SEARCH_PATHS']}	${PODS_ROOT}/FirebaseDataba
se/Frameworks/	$PODS_CONFIGURATION_BUILD_DIR/GoogleToolboxForMac	$
PODS_CONFIGURATION_BUILD_DIR/nanopb	$PODS_CONFIGURATION_BUILD_
DIR/leveldb-library"	
																	
	 	 config.build_settings['OTHER_LDFLAGS']	=	"#{config.build_settings['
OTHER_LDFLAGS']}	-framework	FirebaseDatabase"	
																	
	 	 config.build_settings['SWIFT_VERSION']	=	'3.2'	
												end	
								end	
				end	
end	

 



   

4.2 Firebase 
 
Firebase serà l’encarregat de gestionar tota la part del backend de 
l’aplicació. 
 
 

4.2.1 Creació 
 

Els passos de creació són els següents: 
 
1) Estar	en	disposició	d’una	compte	de	Google.	
2) Anar	a	la	pàgina	web	de	Firebase,	concretament	a	la	consola.	
3) Afegir	nou	projecte.	
4) Seguir	els	passos	per	configurar	el	projecte.	
5) Una	vegada	creat,	afegir	plataforma	iOS	al	projecte.	

 
 
4.2.2 Autentificació d’usuaris 
 

Habilitar la funcionalitat d’autentificació proporcionada per Firebase, de 
base està tot com a no activat. 
 
Comparant amb altres aplicacions del mercat, s’ha decidit afegir 3 
mètodes d’inici de sessió: 
 

• Per	correu	electrònic	i	contrasenya.	
• Per	usuari	de	Google.	
• Per	usuari	de	Facebook.	

 
El resultat seria el següent: 
 

 
 

Figura 21 Proveïdors d'inici de sessió habilitats 



   

4.2.3 Base de dades 
 

Habilitar la funcionalitat de base de dades per mantenir la informació dels 
esdeveniments. 
 
Un exemple del resultat final seria el següent: 
 

 
 

Figura 22 Firebase database 



   

 
Per fer funcionar l’ordenació per distància amb Geofire, s’han de mantenir 
una sèrie de registres lligats als esdeveniments: 
 

 
 

Figura 23 Estructura de dades del pod Geofire 

 
 
Per aplicar permisos a les dades, utilitzo un sistema de regles per defecte 
de Firebase: 
 
 
{	
		"rules":	{	
				"allEdition":	{	
						".read":	true,	
						".write":	false	
				},	
				"event":	{	
						".read":	true,	
						".write":	false	
				},	
	 "geofire":	{	
						//	Allow	any	authentication	user	to	read	the	GeoFire	index	
						".read":	true,	
	
						//	Index	each	location's	geohash	for	faster	querying	
						".indexOn":	["g"],	
	
						//	Schema	validation	
						"$key":	{	
								//	Allow	any	authentication	user	to	add,	update,	or	remove	keys	in	the	
GeoFire	index	
								".write":	true,	
	
								//	Key	validation	



   

								".validate":	"newData.hasChildren(['g',	'l'])	&&	
newData.getPriority().length	<=	22	&&	newData.getPriority().length	>	0",	
	
								//	Geohash	validation	
								"g":	{	
										".validate":	"newData.val()	==	newData.parent().getPriority()"	
								},	
	
								//	Location	coordinates	validation	
								"l":	{	
										"0"	:	{	
												".validate":	"newData.isNumber()	&&	newData.val()	>=	-90	&&	
newData.val()	<=	90"	
										},	
										"1"	:	{	
												".validate":	"newData.isNumber()	&&	newData.val()	>=	-180	&&	
newData.val()	<=	180"	
										},	
										"$other":	{	
												".validate":	false	
										}	
								},	
	
								//	Don't	allow	any	other	keys	to	be	written	
								"$other":	{	
										".validate":	false	
								}	
						}	
				}	
		}	
}	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

4.2.4 Emmagatzematge d’arxius 
 

Habilitar la funcionalitat d’emmagatzematge d’arxius per mantenir els 
arxius dels esvaniments, actualment seran imatges i arxius de navegació 
com kml. 
 
Exemple organització: 

 
Figura 24 Estructuració dels arxius 

 
 

Per aplicar permisos als arxius, utilitzo un sistema de regles per defecte 
de Firebase: 

 
 
 
//	Grants	a	user	access	to	a	node	matching	their	user	ID	
service	firebase.storage	{	
		match	/b/eventhon-c0e0c.appspot.com/o	{	
				match	/event/{allPaths=**}	{	
						allow	read:	if	request.auth	!=	null;	
				}	
				//	Files	look	like:	"user/UID/..."	
				match	/user/{userId}/{allPaths=**}	{	
						allow	read,	write:	if	request.auth.uid	==	userId;	
				}	
		}	
}	
 

 

 
 
 
 
 



   

4.3 Estructura del projecte 
 

L’estructura del projecte en Xcode ha estat dividida en funcionalitats i 
utilitzant la metodologia MVC comentada anteriorment. 
 

 
Figura 25 Esctucturació del projecte Xcode 



   

5. Proves 
 
La idea d’aquestes proves és que un grup d’usuaris propers o potencials 
puguin veure i provar l’aplicació. D’aquesta manera obtenir una sèrie de 
dades sobre possibles errors. 
 
La dificultat en sistemes iOS és que no pots generar un instal·lable i 
enviar-lo com es faria fàcilment amb Android. Realitzant una mica de 
recerca al web de com gestionar-ho, vaig arribar a les següents decisions: 
 

• Usuaris	propers	:	Instal·lar	en	debug	amb	Xcode.	
• Usuaris	no	propers:	Instal·lar	mitjançant	una	eina	online	amb	pàgina	

web	https://www.diawi.com.	
 
Aquesta segona opció bàsicament amb el binari generat amb Xcode et 
permet instal·lar fàcilment l’aplicació en dispositius externs directament. 
 
 

5.1 Primera fase 
 

La primera fase és la més important per provar errors i millores al 
desenvolupament de la part principal de l’aplicació. S’ha instal·lat 
l’aplicació als usuaris anomenats en l’apartat de les fases de disseny 
durant uns dies, dintre de la planificació establerta. 
 
Els resultats van ser els següents: 
 

• Millores	en	les	vistes	d’inici	de	sessió	en	comparació	amb	el	disseny.	
• S’ha	afegit	unes	vistes	de	benvinguda.	
• Solucionat	errors	en	la	localització.	
• Solucionat	errors	amb	Geofire	per	culpa	de	canvis	en	Firebase.	
• Solucionat	errors	en	el	mostreig	d’arxius	kml	sobre	el	mapa.	
• Errors	menors	de	control	de	dades	buides.	

 
5.2 Segona fase 
 

La segona fase és per detallar errors menors, en teoria no hauria de sortir 
cap error greu ja que s’ha depurat anteriorment. S’ha instal·lat l’aplicació 
als usuaris anomenats en l’apartat de les fases de disseny i alguns 
companys seus durant uns dies, dintre de la planificació establerta. 
 
Els resultats van ser els següents: 
 

• Solucionat	error	de	kml	que	no	tenia	en	compte	el	valor	vuit.	
• Solucionat	error	en	el	inici	de	sessió,	no	es	mantenia	correctament	quan	

tancaves	l’aplicació	completament.	



   

6. Conclusions 
 

El desenvolupament d’aquest projecte a portat moltes hores 
d’aprenentatge inicial, bàsicament per la correcta inicialització i 
comunicació amb Firebase i la utilització de la llibreria Geofire. Això a 
causat que els objectius secundaris o opcionals no s’hagin completat 
satisfactòriament (com el rànquing o el perfil). Malgrat tot els objectius 
principals de l’aplicació si que han estat completats. 
 
El resultat final és l’esperat dintre dels períodes de la planificació 
establerta, tot i que, la meva intenció inicial era arribar a més i complir els 
objectius opcionals. Gràcies al marge donat inicialment, es van poder 
solucionar varis problemes no esperats. 
 
Com tot projecte d’aquesta envergadura, s’ha d’anar fent per fases, la 
principal característica de mostrar als usuaris una informació detallada de 
cada un dels esdeveniments, ja es podria enviar a un grup de usuaris 
potencials per provar i avaluar a més gran escala si el camí és el correcte. 
 
Les línies de futur de l’aplicació són molt diverses, ja que només s’ha 
establert la punta de l’iceberg. En l’explicació inicial del projecte es pot 
veure fins a quina complexitat podria arribar, i fins a on podria créixer. 
 
Els meus següents passos serien completar tots els objectius opcionals 
que s’han deixat per falta de temps, amb això ja tindríem funcionalitats 
com el rànquing o la connexió entre usuaris. Això vindria lligat amb un 
perfil d’usuari molt més complet, a on poder veure el progrés esportiu de 
cadascú.  
 
Altres camps podrien ser la connexió directe entre els organitzadors dels 
esdeveniments i l’aplicació, amb novetats en temps real, classificacions, 
etc. I un pas per endavant, aquesta línia portaria a la possibilitat de 
registre, compra i venda de material, màrqueting, sponsors, etc. 

  



   

7. Glossari 
 
 

Android à Sistema operatiu de Google orientat a dispositius mòbils. 
 
BDD à Referent a les Bases De Dades, sistemes per emmagatzemar 
informació. 
 
GPS à És un sistema de navegació per satèl·lit que permet saber amb 
molta precisió la mateixa situació geogràfica i l'hora de referència amb 
gran exactitud en gairebé qualsevol lloc de la Terra o en una òrbita de la 
Terra. 
 
HTML5 à Llenguatge de programació orientat a web. 
 
iOS à Sistema operatiu creat per Apple i orientat a dispositius mòbils. 
 
JSON à És un estàndard obert basat en text dissenyat per a intercanvi 
de dades llegible per humans. 
 
MVC à Model – vista – controlador, patró de disseny. 
 
SWIFT à Llenguatge de programació orientat a objectes. 
 
Xcode à Entorn de programació d’Apple, orientat als seus productes. 
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9. Annexos 
 
 
9.1 Instruccions de compilació 
 

Per començar a utilitzar-ho realitzarem el següent: 
 

1) Anar	al	terminal.	
	

2) Executar	la	següent	comanda:	

$ sudo gem install cocoapods 

 
3) Una	vegada	instal·lat,	anar	a	la	carpeta	a	on	està	el	projecte	Xcode.	

	
4) Executar	la	següent	comanda.	

$ pod update 

 
5) Obrir	Xcode	amb	el	projecte	generat	per	Cocoapods.	

	
6) Compilar	i	executar	en	un	simulador.	

 


