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Resum del treball (màxim 250 paraules):
Avui en dia, hi ha molta gent que practica esport amb regularitat, ja sigui sortir a

caminar, córrer, anar al gimnàs, etc ..., una gran varietat d'exercicis i d’objectius.

Sovint, aquesta gent, necessita l’ajuda d’un professional per assolir aquests reptes; ja

siguin des de millorar la condició física a preparar una cursa.

Keep Training és una aplicació que permet registrar i gestionar els entrenaments

personals i un mitjà de comunicació amb els professionals. No cal anar a un centre

esportiu per fer exercici; simplement, des de casa, pots fer alguns exercicis bàsics  per

mantenir la forma i amb l'ús de l'aplicació, vostè tindrà una planificació i un seguiment

realitzat per professionals.

L'aplicació té dues classes d'usuaris, els entrenadors personals i els esportistes.

Aquests dos usuaris es comunicaran mitjançant l'aplicació; és a dir, l’entrenador

personal podrà comentar les pràctiques realitzades per l’esportista i donar-li consells

i/o consells respecte a l’exercici realitzat. A més, l'entrenador, pot programar diferents

plans d’entrenament per als esportistes i aquests plans estaran disponibles a través

de l'aplicació.
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Keep Training, no vol registrar rutes GPS, perquè hi ha moltes aplicacions al mercat

que ofereixen aquest servei, en aquest cas el gran valor afegit, és aproximar els

professionals de l'esport (entrenadors), a la gran massa de persones que avui en dia

practiquen esport.

Abstract (in English, 250 words or less):
Nowadays, there are many people who practice sports regularly, either go for a walk,

run, go to the gym, etc…. a big variety of exercises and goals. Often, these people

need a professional help to achieve these challenges; these can be from improve the

physical fitness to prepare a race.

Keep training is an application that allows record and manage the personal training

and a communication channel between the professional people and the athletes. It is

not necessary go to the fitness center to practise exercise; simply, you can realize

some basic exercises to keep the form at home, and with the application, you will have

a planning and a follow-up done by professional people.

The application has two kinds of users, personal trainers and athletes, both have a

communication through the application; i.e. personal trainer can comment with the

athletes the practices realized, and give them, advices or suggestions regarding these

exercises. Additionally, the coach, can program different training plans for the athletes

and these plans will be available through the application.

Keep training doesn’t want register GPS routs, because there are many applications

on the market that offer this service, in this case the big added value is to bring the

sports professionals (coaches), closer to the great mass of people that nowadays

practice sport.

Paraules clau:

Salut i forma físca, Apple, App, Sports, Running, Workout, Tecnologia.
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1. Introducció

1.1 Contexte y justificació

Avui en dia hi ha molta gent que practica esport de forma regular, ja sigui sortir a

caminar, córrer, anar al gimnàs, etc... una gran varietat d’exercicis i d’objectius

diferents. Moltes vegades els usuaris necessiten l’ajuda d’un professional que els ajudi

a complir els seus objectius, ja siguin des de millorar la condició física a preparar un

cursa. Keep Training es l’aplicació que ajudarà a aquests usuaris a poder tenir una

comunicació professional amb els seus entrenadors.

Keep Training es una aplicació per registrar i gestionar els entrenaments personals i

un mitja per comunicar-se amb els professionals del sector. No fa falta tenir d’anar a

un centre esportiu per poder practicar esport, simplement pots fer uns exercicis bàsics

per mantenir la forma des de casa i a més a més amb una planificació i seguiment fets

per un professional mitjançant l’aplicació Keep Training.

La idea de l’aplicació es tenir dos tipus d’usuaris, els entrenadors personals i els

esportistes. Aquests dos usuaris es comunicarien mitjançant l’aplicació, és a dir

l’entrenador personal podrà comentar les practiques realitzades per l’esportista i

donar-li consells i/o suggeriments sobre l’exercici realitzat. L’entrenador també tindrà la

possibilitat de programar diferents plans d’entrenament per als esportistes i aquests els

podran consultar a través de l’aplicació.

1.2 Objectius del treball

Els principals objectiu del projecte es crear una aplicació per a entrenadors

personals que els serveixi per planificar i comunicar-se amb els esportistes.

1.2.1 Objectiu

Així doncs l’objectiu general es desenvolupar una aplicació mòbil que sigui capaç de

poder planificar i compartir entrenaments per als esportistes.

També s’esperà complir amb els següents objectius específics:

- Realitzar la documentació pertinent en cadascuna de les fases del projecte.

- Fer seguiment i gestió del projecte, estimant tasques i temps.

- Fer un disseny centrat amb l’usuari de l’aplicació.
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- Definir un pla de proves per obtenir la màxima qualitat del producte

desenvolupat.

1.2.2 Abast

El sistema a desenvolupar Keep Training serà capaç de poder generar i planificar

programes d’entrenament i poder-los gestionar per als diferents esportistes. El què

comptarà amb les següents característiques i/o funcions incloses en el marc del

projecte:

 Keep Training per al perfil entrenadors

o Validació d’usuaris: autenticació de l’usuari, mitjançant usuari i

contrasenya.

o Control dels seus esportistes.

o Enregistrament de programes esportius

o Comentar practiques realitzades pels seus esportistes.

o Consultar estadístiques

 Keep Training per al perfil esportistes

o Validació d’usuaris: autenticació de l’usuari, mitjançant usuari i

contrasenya.

o Enregistrament de pràctiques esportives (introducció manual de les

dades).

o Comentar practiques realitzades.

o Consultar estadístiques

o Compartir activitat realitzada a les xarxes socials.

Activitats excloses en el marc del projecte:

 Sincronitzar activitats enregistrades amb altres dispositius com rellotges amb

Keep Training.

 Enregistrar activitats mitjançant GPS des de Keep Training.

 Plataforma web on poder sincronitzar i realitzar accions, com comentar

pràctiques, compartir, etc..

Documentació o output que es posaran a disposició entrenadors i esportistes:

 Aplicació per a iPad per als entrenador.

 Aplicació per a iPhone per als esportistes.
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2.Planificació
El projecte consisteix en desenvolupar una aplicació mòbil on els objectius i les

entregues estan definits. Donat el poc temps d’execució i les característiques del

projecte s’aplicarà un cicle de vida en cascada (waterfall). Per a la gestió del projecte i

del producte utilitzarem l’eina Redmine1 que ens permet fer un seguiment de les

tasques, seguiment d’errors, incorpora un diagrama de Gantt, repositori de codi i una

wiki. Eines que ens ajudaran a fer una correcta gestió del projecte i així com mantenir

una metodologia de producció per al producte.

El projecte tindrà les següents fases:

1. Planificació del projecte.

2. Definició de requisits.

3. Anàlisi i disseny del sistema.

4. Implementació.

5. Integració i proves.

6. Documentació.

2.2Fases del projecte

Planificació del projecte

Durant la fase de planificació de projecte es realitzen les tasques d’anàlisis i

planificació del projecte.

Tasca Data inici Data fi Descripció

Definició projecte 01/03/2014 10/03/2014 Definir objectius i abast
del projecte.

Planificació 10/03/2014 14/03/2014 Definir les tasques i la
seva temporització.

Anàlisis públic
objectiu

14/03/2014 18/03/2014 Estudiar l’usuari al que
va destinada
l’aplicació.

Anàlisi mercat 18/03/2014 24/03/2014 Fer un estudi de les
aplicacions que siguin
semblants a Keep
Training.

Preparació
documentació

24/03/2014 30/03/2014 Redacció de la
documentació

Lliurament PEC 2 31/03/2014 31/03/2014 Entrega
Taula 1. Fase planificació del projecte.

1 Utilitzem la versió gratuïta Free Redmine Hosting [http://www.hostedredmine.com/]
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Definició de requisits

Es marcaran les funcionalitats de l’aplicació i el comportament esperat.

Tasca Data inici Data fi Descripció

Funcionalitats
del sistema

31/03/2014 02/04/2014 Definir les
funcionalitats de
l’aplicació.

Taula 2. Fase definició de requisits.

Anàlisi i disseny del sistema

S’establirà el funcionament i les casuístiques de tot el sistema basades amb els

requisits establerts.

Tasca Data inici Data fi Descripció

Disseny casos
ús

02/04/2014 04/04/2014 Veure tots els
possibles casos que
pot presentar el
sistema.

Disseny
arquitectura

04/04/2014 08/04/2014 Establir l’arquitectura
necessària.

Disseny
interfície usuari

07/04/2014 11/04/2014 Elaborar el disseny
centrat amb l’usuari.

Disseny model
de dades

11/04/2014 14/04/2014 Definir el model de
dades; on, quan i com.

Preparació
documentació

14/04/2014 22/04/2014 Redacció de la
documentació.

Preparació
entorn

23/04/2014 27/04/2014 Instal·lació eines
necessaris per al
desenvolupament del
projecte.

Lliurament PEC
3

28/04/2014 28/04/2014 Entrega

Taula 3. Fase anàlisi i disseny del sistema.

Implementació

En aquesta fase es realitzarà el desenvolupament de les aplicacions per als

entrenadors i els esportistes.

Tasca Data inici Data fi Descripció

Implementació
aplicació mòbil
entrenadors

29/04/2014 25/05/2014 Programació aplicació
mòbil (tableta) i la part
de comunicació amb el
servidor.

Implementació
aplicació mòbil
esportistes

25/05/2014 06/06/2014 Programació aplicació
mòbil i la part de
comunicació amb el
servidor.

Taula 4. Fase implementació.
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Integració i proves

Es realitzaran les proves per comprovar el correcte funcionament amb diferents

usuaris; s’utilitzaran els usuaris utilitzats durant el modelat d’usuari, ja que disposem

d’un entrenador i dos esportistes.

Tasca Data inici Data fi Descripció

Proves unitàries 05/06/2014 07/06/2014 Proves de
funcionament.

Anàlisi
rendiment

07/06/2014 09/06/2014 Comprovar el
rendiment de
l’aplicació.

Taula 5. Fase integració i proves.

Documentació

Es prepararà la memòria final i la presentació del projecte.

Tasca Data inici Data fi Descripció

Elaboració
memòria

31/03/2014 31/03/2014 Redacció
documentació

Elaboració
presentació

31/03/2014 31/03/2014 Preparació
presentació.

Lliurament final 31/03/2014 31/03/2014 Entrega
Taula 6. Fase documentació.

2.3Calendari  de Fites

Les fites seran els elements que ens permetran conèixer el progrés del projecte. A

continuació detallem el calendari de fites. Les dates de les diferents tasques poden

variar però les dates de les fites no pot variar sinó tindrem desviacions al projecte.

Anàlisi i planificació – Lliurament PEC2 31 de Març

Disseny del sistema – Lliurament PEC 3 28 d’Abril

Implementació, proves i documentació -
Lliurament Final

23 de Juny

Taula 7. Calendari de fites.



7

2.4Diagrama de Gantt

A continuació podem veure el diagrama de Gantt de la planificació temporal de totes

les tasques definides a l’apartat anterior.

Figura 1. Diagrama de Gantt.

2.5Riscos

Un cop feta la planificació del projecte veiem que hi ha una sèrie de riscos importants a

tenir en compte que llistem a continuació.

Risc Impacte Probabilitat Descripció
R1 - Pocs
coneixements de iOS.
Tecnologia escollida per a
fer el desenvolupament
del projecte.

Alt Mitjana La poca experiència amb
objective-c i l’entorn de
programació proposat per Apple
per al desenvolupament
d’aplicacions pot causar
desviacions al projecte.

R2 - Poc temps
per realitzar el projecte.

Alt Alta Hi ha poc temps per realitzar el
projecte.

Taula 8. Riscos del projecte.
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Un cop hem identificat els principals riscos del projecte, es proposen les següents

accions de contingència:

R1 AC1 – Intentar reduir temps en les fases anteriors a la implementació i
destinar aquest temps al desenvolupament.

R2 AC2 – Aprofitar la documentació generada en les diferents fites per a la
memòria final, així podem optimitzar millor el temps en cas de desviacions.

R2 AC3 – Organitzar els desenvolupaments de l’aplicació mòbil en petites
fases funcionals per tenir l’avanç possible un producte que funcioni.
D’aquesta forma serveix de motivació i per poder avançar amb més rapidesa.

Taula 9. Accions de contingència.
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2. Anàlisis de l’audiència

En aquest apartat farem un anàlisis  sobre els potencials usuaris de l’aplicació i

modelat d’aquest.

2.2Perfil usuaris de l’aplicació

Tenim dos perfils d’usuaris diferenciats, per una banda els entrenadors i per una altra

els esportistes. Per tant podem definir el nostre univers entre les franges d’edat dels 15

als 60 anys, incloent els dos perfils, entrenadors i esportistes.

En la següent taula recollim les característiques que defineixen en el perfil d’usuari,

sempre enfocat amb l’ús d’una aplicació amb mobilitat.
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Característica Característica usuari de l’aplicació

Esportista Entrenadors

Edat Entre 15 – 60 anys Entre 18 – 60 anys

Genero Masculí i femení. Masculí i femení.

Educació No es necessària cap

qualificació mínima.

Recomanable un titulació

especifica.

Us de les TIC No requereix una elevada

experiència de las TIC.

No requereix una elevada

experiència de las TIC.

Motivació Estaran motivats si tenen

interès en mantenir-se en

forma,  tenen alguna

motivació esportiva, per fer

salut o per estètica.

Si volen disposar d’una forma

àgil de gestionar  i preparar

als seus esportistes.

Actitud Pot variar en funció del temps que tingui que dedicar en usar

l’aplicació, el senzill que li resulti i la utilitat que li pugui treure.

Limitacions
físiques

Poden tenir algunes limitacions físiques en quant a oïda, vista

o mobilitat a les mans que pot afectar durant l’ús de

l’aplicació.

Taula 10. Característiques usuaris.
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2.3Extracció de requisits de la UI a partir de l’anàlisi d’usuaris

A partir del anàlisis anterior podem treure requisits a tenir en compte per al disseny de

la nostra aplicació que podem veure a continuació:

Característica Requisits per a la UI de l’aplicació mòbil

Interval entre 16 y
60 any (molt ampli)

Poden tenir poca familiarització amb l’ús de les noves

tecnologies (poca o cap experiència en l’ús de les TIC); implica

que l’ús ha de ser molt fàcil i amb tasques senzilles. L’aplicació

ha de ser fàcil d’aprendre, l’usuari ha de ser capaç d’utilitzar-la

sense ajuda o aprenentatge anterior.

Poden tenir
problemes d’oïda.

L’aplicació és visual sense àudio.

Poden tenir
problemes de
vista.

El text de la pantalla ha de tenir un cert tamany per poder ser

llegit per persones amb bona i mala vista.

Poden tenir
problemes en
relació a l’ús de les
mans.

L‘aplicació mòbil s’utilitzarà en una pantalla tàctil, amb el que

s’han de definir àrees grans i clares per a l’ús de persones amb

poca destresa (artritis, mala vista, etc.)

Taula 11. Requisits per a la UI de l'aplicació mòbil.
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2.4Modelat de l’usuari, Persones y Escenaris

Els nostres usuaris ideals serien persones que els agradi practicar esport i entrenadors

que els agradi gestionar esportistes amb l’ús de les noves tecnologies. Els nostres

usuaris potencials son els entrenadors i els esportistes amb objectius a llarg o curt

termini que vulgui tenir el consell i l’ajuda d’un professional del sector.

Els usuaris poden utilitzar l’aplicació en qualsevol moment i en qualsevol lloc i sense la

necessitat de tenir connexió a Internet.

Com hem vist el nostre grup d’usuaris potencials seria un grup amb un rang d’edat

bastant elevat entre  16 i 60 anys, usuaris que poden realitzar activitat física ja sigui

per manteniment, per salut o per diversió o per professió en el cas dels entrenadors.

Una vegada identificats el nostre grup d’usuaris potencials i vist que es molt

heterogeni, realitzarem una sèrie petites entrevistes a possibles usuaris focals per a

modelar al nostre usuari.

A mode resum algunes dades estadístiques extretes de les entrevistes:

Técnica: Entrevista

Univers: 16 -60 anys.

Durada de les entrevistes: 5-20 minuts aproximadament.

Tamany de la mostra: 3 persones entrevistades. (1 preparador físic, un esportista i

una persona que practica activitat física per salut)

Resultats:
100 % dels entrevistat disposen de mòbil (us freqüent durant el dia).

100 %  dels entrevistat disposa de connexió a internet al mòbil.

33 % disposa d’una tauleta (iPad) (us freqüent durant el dia).

66 % utilitza un dispositiu amb sistema operatiu Android.

Utilitzen el mòbil durant tot el dia i en qualsevol lloc. Encara que la tendència es més

per la nit, el que ens fa tenir diferents contextos i diferents entorns.
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Nom: Josep Enric Forcadell i Roman
Edat: 37 any
Ocupació: Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (INEFC
Barcelona-UB)

Descripció “persona”: Josep Enric és entrenador personal i professor
d’educació física. Va dirigir durant 10 any centres esportius fins que per motius
personals es va fer professor. Actualment està casat amb dos fills i compagina
la feina de professor amb la d’entrenador personal.

“Escenari”: Fa entrenaments personalitzats i també a grups de gent. El mitja
de comunicació que utilitza es per correu electrònic i compartint documents.
Comenta que és bàsic tenir un primer contacte directe amb els esportistes i
esporàdicament fa alguna trucada telefònica, la resta de comunicació es via
electrònica. En funció de cada esportista i de les seves necessitats prepara els
entrenaments i els envia per correu electrònic.

Se li planteja la possibilitat de tenir una aplicació com Keep Training. La idea li
agrada i la troba molt interessant fins al punt que aporta noves funcionalitats
que inicialment no estan contemplades però tenen molt de sentit, com per
exemple la importació de dades .gpx o .tcx per poder analitzar les dades amb
més detall.
De la entrevista extraiem moltes dades com per exemple com planificar un
entrenament, les dades bàsiques, etc..  Quedem amb Josep Enric per fer els
testos d’interfície d’usuari per fer una bona aplicació.
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Nom: Joan Obiol Fibla
Edat: 16 anys
Ocupació: Estudiant de Batxillerat.

Descripció “persona”: Joan amb la seva joventut ja fa dos anys que
competeix amb curses de muntanya. Ha guanyat  varies curses dintre de la
seva categoria. Actualment disposa d’entrenador personal, per preparar les
curses i les proves per accedir al Centre de Tecnificació de Curses de Muntanya
de Catalunya. En un futur vol estudiar INEF.

“Escenari”: Utilitza un entrenador personal (en aquest cas no es Josep Enric,
la persona entrevistada anteriorment) per tenir una planificació que l’ajudi a
aconseguir els seus objectius. La comunicació amb el seu entrenador es per
correu electrònic i compartint fitxers explicatius sobre les sessions. També
comenta que disposa d’un rellotge GPS i el seu entrenador es connecta a la
plataforma web per veure les dades enregistrades durant la sessió.
Davant la possibilitat de disposar d’una eina com Keep Training li resulta
interessant ja que ara mira els arxius que comparteix amb el seu entrenador des
del mòbil i li resulta poc àgil, acaba mirant-ho a través de l’ordinador.

Nom: Fedra Chillida Juan
Edat: 29 anys
Ocupació: Enginyera Industrial, controla la  producció de una fàbrica.

Descripció “persona”: Fedra està casada i sense fills. Viu a una petita ciutat de
10.0000 habitants a Tarragona. Tots els dies es desplaça amb cotxer per anar a
la feina, realitzant una jornada de 8 hores. Realitza un trajecte de 30 minuts en
cotxe fins al lloc de treball. Fa temps que disposa d’smarphone amb connexió a
internet i l’utilitza de forma habitual en el seu dia a dia.

“Escenari”: Comenta que disposa de poc temps per realitzar activitats
esportives durant la setmana, però els caps de setmana li agrada anar fer
llargues passejades. Estaria disposada a tenir una aplicació mòbil per comunicar-
se amb entrenador personal ja que si tingues de fer algun tipus d’activitat no
sabria com fer-ho. Se li planteja si no li seria més còmode tenir  un entrenador
personal a un gimnàs  i comenta que la possibilitat de tenir una aplicació mòbil
que et comuniqui amb un professional li resultaria més còmode i segurament
més barat.
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3.Anàlisis de mercat

3.2Situació del mercat

L’esport i l’activitat física és una de les àrees de major influència i impacte

socioeconòmic. És molta la indústria relacionada amb aquesta pràctica, que inclou la

fabricació d’accessoris, roba esportiva, materials, equipaments,...

Si mirem les dades de treball relacionades amb l’esport a Espanya veiem que hi ha

unes 163,4 mil persones [2] el que suposo en termes relatius un 0,9% del treball total,

amb un clara tendència a l’alça respecte anys anteriors. Per altra banda la despesa

mitjana esportiva de les llar va ser de 254,2€ amb un despesa mitjana individual de

96€.

Paral·lelament a les dades relacionades amb el mon esportiu [3], España es el primer

país europeu amb més penetració de smpartphones amb 22 milions d’usuaris actius.

Aquest nombre de terminals fa que es descarreguin de mitjana uns 4 milions

d’aplicacions.

Amb aquestes dades veiem que tant el món de l’esport com el mon de les noves

tecnologies centrades en el món mòbil presenten un escenari favorable per a

l’aplicació Keep Training.

3.3Competència

A les tendes d’aplicacions com Google Play i l’App Store hi ha més de 40.000

aplicacions de la categoria de Salut i Forma Física, i aquesta xifra creix cada dia. A

continuació podem veure un recull de les aplicacions relacionades més populars i amb

més nombre de descàrregues a les diferents tendes.
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Nom Descripció

Endomondo Sports Tracker Pro Serveix per registrar pràctiques i compartir-les.

Compta amb una xarxa interna d’usuaris / amistats

amb qui et pots comunicar a través de missatges.

Runtastic PRO Representa gairebé el 25% del total de descàrregues

d’aquest tipus d’aplicacions. Té nombroses

aplicacions relacionades i per això el volum de

descàrregues és tant elevat. Té diferents opcions

gratuïtes i per poder afegir funcionalitats cal

actualitzar a la versió PRO.

LogYourRun – GPS Pedometer Aplicació centrada amb l’enregistrament de

practiques, principalment corrent. Després pots veure

les estadístiques i compartir-les a les xarxes socials.

Runkkeper Aplicació que més usuaris té de descàrrega, i en

relació és l’aplicació amb major quota de mercat.

L’aplicació permet la competició entre usuaris i

organització d’esdeveniments a més a més de fer

l’enregistrament de les pràctiques realitzades.

Mapmyrun Destaca que per poder accedir als seus

entrenaments de pagament s’ha de tenir

descarregada la versió PRO.

Sports Tracker L’aplicació és molt complerta a nivell social.

Relaciona l’activitat física amb l’entorn i dóna la

possibilitat als usuaris de penjar fotografies i fer

comentaris sobre els recorreguts per on han fet

activitat.

A més a més permet seguir i els usuaris propers a un

mateix entorn geogràfic i visualitzar les seves

pràctiques.

Jefit Aplicació orientada al fitness i musculació. Té una
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xarxa d’usuaris que creen programes d’entrenament i

els comparteixen amb la resta a cost zero.

Training Peaks Aplicació centrada en l’entrenament ja sigui per a

triatletes, ciclistes o corredors. Es una aplicació molt

professional i completa on els usuaris poden

planificar els seus entrenaments des del mòbil o la

plataforma web.

100+ Fitness Exercices Aplicació centrada amb el fitness amb 117 exercicis

predefinits que l’usuari pot utilitzar.

iStayFit Aplicació de fitness on els usuaris poden utilitzar els

exercicis predefinits o poden definir nous programes

d’activitats amb els seus propis exercicis.

Full Fitness: Exercise Workout
Trainer

Amb 30 rutines predefinides es una altra aplicació

centrada amb el fitness. Poden registrar els exercicis

i  visualitzar gràfics de progrés.

iRun From Dogs Una forma divertida de fer exercici aplicant el

concepte de gammabiltiat. Imaginat que vas fer

footing i de sobte  s’escolten els rugits llunyans de

gossos furiosos que t’estan perseguint. D’aquesta

forma comença un joc virtual per practicar activitat

física. A més de registrar les practiques i poder

seleccionar diferents modalitats de jocs.
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3.4DAFO

Un cop hem vist el context i la situació del mercat podem fer un DAFO respecte les

aplicacions que hem vist en l’apartat anterior respecte Keep Training.

 Oportunitats: Vista la situació de mercat i la tendència social envers l’activitat

esportiva hi ha oportunitats clares per a Keep Training.

 Amenaces: Com hem vist a l’apartat anterior hi ha moltes aplicacions

relacionades amb la categoria del món de la salut i forma física i la seva

tendència es en augment, arribant a ser una de les categories amb més

percentatges de descàrregues d’aplicacions.

 Fortaleses: La principal avantatge es el fet que no hi ha cap aplicació que

ofereixi les funcionalitats que ofereix Keep Training. El principal competidor

directe seria Training Peaks, però estan enfocats a un públic molt professional.

 Debilitats: El fet de no poder importar o registrar rutes realitzades pot ser un

punt a millorar i un factor que ens pot donar poca flexibilitat i usabilitat de

l’aplicació. Pot ser un funcionalitat futura per tal de millor el producte.
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4.Funcionalitats
A partir de l’anàlisi de l’audiència (entrevistes realitzades) i del mercat, podem

identificar que tenim oportunitats de diferenciació, aportant una sèrie de beneficis que

la resta d’aplicacions no aporta. A continuació llistarem les funcionalitats de la nostra

aplicació:

 Registre i accés mitjançant usuari i contrasenya a l’aplicació.

 Presentació llistat d’esportistes relacionats amb un entrenador (per al perfil

entrenador).

 Creació/Modificació de plans d’entrenament (per al perfil entrenador).

 Consulta plans entrenament (perfil esportista).

 Assignació d’activitats esportives i/o plans d’entrenaments a esportistes (per al

perfil entrenador).

 Introducció d’activitats realitzades (perfil esportista).

 Consulta de les activitats registrades pels esportistes (per al perfil entrenador).

 Possibilitat de fer comentaris a les activitats (entrenadors i esportistes).

 Consulta d’estadístiques de les activitats (entrenadors i esportistes).

 Possibilitat de compartir l’activitat realitzada a les xarxes socials (perfil

esportista).
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5.Anàlisis

En aquesta secció s'estudien els requisits del sistema, es a dir, el seu anàlisi, el seu

disseny i la solució aplicada als requisits inicials. Per a complir aquest objectiu,

s’utilitzarà el llenguatge UML (Unied Modeling Language), que es un llenguatge de

modelatge estàndard dins el camp de l'enginyeria del programari.

5.2Casos d’us
5.2.1 Actors

Aquest apartat conté els diferents actors que s’han identificat:

ACT–01 Administrador
Descripció Aquest actor es l’encarregat de gestionar el sistema.
Comentaris Gestionar incidències reportades pel altres actors i gestionar els usuaris

de la plataforma.
Taula 1. Actor 1 - Administrador

ACT–02 Entrenador
Descripció Aquesta actor es l’encarregat de fer el seguiment i els entrenaments

per als seus esportistes.
Comentaris L’entrenador veurà només els esportistes que tingui assignats per

l’administrador del sistema.
Taula 2. Actor 2 - Entrenador

ACT–03 Esportista
Descripció L’esportista es l’actor que realitzarà les diferents activitats esportives

que seran revisades per l’entrenador.
Comentaris En aquests moments el sistema només està pensat per a que un

esportista només tingui un entrenador assignat.
Taula 3. Actor 3 - Esportista
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5.2.2 Cas d’ús gestió d’usuaris

A continuació mostrem els casos d’ús relacionats amb el subsistema de la gestió

d’usuaris. S’introdueix l’actor administrador com el responsable de gestionar els

usuaris de l’aplicació (entrenadors i esportistes) i de gestionar les possibles incidències

o donar suport. El portal d’administració i gestió de l’aplicació no està dintre de l’abast

projecte però si que necessitarem un mínim de funcions bàsiques per fer una gestió

bàsica i poder fer les proves necessàries.

Figura 2. Cas d'ús gestió usuaris
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CU 1 Registrar-se
Propòsit Registrar-te a l’aplicació per poder accedir i

poder utilitzar-la

Pre-condicions Cap
Post-condicions Podrà utilitzar Keep Training
Actors Entrenadors i esportistes en general
Descripció Acció de l’actor Resposta del

sistema
Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

l’opció
registrar-te
i omplir el
formulari

2 Obté les
dades
dels
camps
del
formulari i
els
enregistra
a la base
de
dades.

CU’s relacionats -
Funcions involucrades Validació del format del correu electrònic

CU 2 Login
Propòsit Registrar-te a l’aplicació per poder accedir i

poder utilitzar-la

Pre-condicions Cap
Post-condicions Podrà utilitzar Keep Training
Actors Entrenadors i esportistes en general
Descripció Acció de l’actor Resposta del

sistema
Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

l’opció
registrar-te
i omplir el
formulari

2 Obté les
dades
dels
camps
del
formulari i
els
enregistra
a la base
de
dades.

CU’s relacionats Registrar-se
Funcions involucrades Validació del format del correu electrònic
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CU 3 Recuperar contrasenya
Propòsit Recuperar o restablir la contrasenya d’accés a

l’aplicació.

Pre-condicions Estar registrat
Post-condicions Poder accedir a l’aplicació.
Actors Entrenadors i esportistes en general
Descripció Acció de l’actor Resposta del sistema

Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

l’opció de
recordar
contrasenya
i omplir el
formulari

2 Obté les dades
dels
camps del
formulari fa les
comprovacions
corresponents
i envia la nova
contrasenya.

CU’s relacionats Registrar-se, login
Funcions involucrades Validació del format del correu electrònic i si

l’usuari està registrat.

CU 4 Sortir
Propòsit Sortir de l’aplicació, fer un logout.

Pre-condicions Estar dintre de l’aplicació.
Post-condicions No tenir l’aplicació amb l’usuari i les dades

oberta.
Actors Entrenadors i esportistes en general
Descripció Acció de l’actor Resposta del

sistema
Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

l’opció de
sortir

2 Invalida
l’usuari i
el porta a
la
pantalla
d’accés

CU’s relacionats Login
Funcions involucrades -
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CU 5 Editar perfil
Propòsit Editar, completar les dades personals.

Pre-condicions Estar dintre de l’aplicació.
Post-condicions Actualització de les dades.
Actors Entrenadors i esportistes en general
Descripció Acció de l’actor Resposta del

sistema
Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

l’opció
d’edició
d’usuari

2 Valida les
dades
introduïdes
i les
actualitza.

CU’s relacionats Login
Funcions involucrades Validació del camps introduïts.
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5.2.3 Cas d’ús gestió d’entrenaments

A continuació mostrem els casos d’ús relacionats amb el subsistema de la gestió

d’entrenaments. Només intervé l’actor entrenador que és el responsable.

Figura 3. Cas d'ús gestió entrenaments

CU 6 Llistar esportistes
Propòsit Poder consultar els esportistes als que fa un

seguiment esportiu

Pre-condicions Estar dintre de l’aplicació.
Post-condicions Llistat amb les dades dels esportistes
Actors Entrenadors
Descripció Acció de l’actor Resposta del

sistema
Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

l’opció de
llistar
esportistes

2 Retorna un
llistat amb
els
esportistes
relacionats
amb
l’entrenador.

CU’s relacionats Login
Funcions involucrades -
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CU 7 Llistar entrenaments
Propòsit Poder consultar els entrenaments creats

Pre-condicions Estar dintre de l’aplicació.
Post-condicions Llistat amb les dades dels entrenaments
Actors Entrenadors
Descripció Acció de l’actor Resposta del sistema

Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

l’opció de
llistar
entrenaments

2 Retorna un
llistat amb els
entrenaments.

CU’s relacionats Login
Funcions involucrades -

CU 8 Llistar exercicis
Propòsit Poder consultar els exercicis creats

Pre-condicions Estar dintre de l’aplicació.
Post-condicions Llistat amb les dades dels exercicis
Actors Entrenadors
Descripció Acció de l’actor Resposta del

sistema
Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

l’opció de
llistar
exerccis

2 Retorna
un llistat
amb els
exercicis.

CU’s relacionats Login
Funcions involucrades -

CU 9 Crear entrenaments
Propòsit Creació d’un entrenament, ja sigui personal o

genèric/estàndard.

Pre-condicions Estar dintre de l’aplicació.
Post-condicions Tenir un entrenament creat.
Actors Entrenadors
Descripció Acció de l’actor Resposta del

sistema
Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

l’opció de
crear
entrenament.
Omplir els
camps del
formulari
necessaris.

2 Retorna el
llistat amb els
entrenaments
incloent el
nou que s’ha
creat.

CU’s relacionats Login, llistar entrenaments, llistar exercicis
Funcions involucrades -
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CU 10 Crear entrenaments
Propòsit Creació d’un entrenament, ja sigui personal o

genèric/estàndard.

Pre-condicions Estar dintre de l’aplicació.
Post-condicions Tenir un entrenament creat.
Actors Entrenadors
Descripció Acció de l’actor Resposta del

sistema
Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

l’opció de
crear
entrenament.
Omplir els
camps del
formulari
necessaris.

2 Retorna el
llistat amb els
entrenaments
incloent el
nou que s’ha
creat.

CU’s relacionats Login, llistar entrenaments, llistar exercicis
Funcions involucrades Creació, edició i eliminació (es marcarà

l’entrenament com a eliminat ja que no el
podem eliminar per temes de mantenir un
històric) dels entrenaments estan dintre el
mateix cas d’ús.

CU 11 Crear exercicis
Propòsit Creació d’exercicis.

Pre-condicions Estar dintre de l’aplicació.
Post-condicions Tenir un exercici creat per poder incloure a

un entrenament.
Actors Entrenadors
Descripció Acció de l’actor Resposta del

sistema
Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

l’opció de
crear
exercici.
Omplir els
camps del
formulari
necessaris.

2 Retorna
el llistat
amb els
exercicis
incloent
el nou
que s’ha
creat.

CU’s relacionats Login, llistar exercicis
Funcions involucrades Creació, edició i eliminació (es marcarà

l’exercici com a eliminat ja que no el podem
eliminar per temes de mantenir un històric)
dels entrenaments estan dintre el mateix
cas d’ús
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CU 12 Assignar entrenament
Propòsit Assignar entrenament a un esportista.

Pre-condicions Estar dintre de l’aplicació, tenir un entrenament
creat i un esportista assignat.

Post-condicions Un esportista amb un entrenament assignat.
Actors Entrenadors
Descripció Acció de l’actor Resposta del

sistema
Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

un esportista
i seleccionar
un
entrenament.

2 Retorna  la
informació de
l’esportista
amb
l’entrenament
assignat.

CU’s relacionats Login, llistar entrenaments, llistar esportistes
Funcions involucrades -

CU 13 Consulta
Propòsit Consultar les dades de l’esportista, des de

les diferents activitat realitzades fins les
dades personals del perfil de l’esportista.

Pre-condicions Estar dintre de l’aplicació i tenir un esportista
assignat.

Post-condicions Informació que es vol obtenir.
Actors Entrenadors
Descripció Acció de l’actor Resposta del

sistema
Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

el perfil de
l’esportista
o les
activitats
realitzades

2 Retorna  la
informació
de
l’esportista
o de les
activitats
de
l’esportista.

CU’s relacionats Login, llistar esportistes
Funcions involucrades -
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CU 14 Revisar entrenament
Propòsit Poder consultar i fer comentaris

corresponents a una activitat realitzada per
un esportista.

Pre-condicions Estar dintre de l’aplicació i tenir un esportista
assignat.

Post-condicions Comentar/revisar una activitat realitzada.
Actors Entrenadors
Descripció Acció de l’actor Resposta del

sistema
Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

el perfil de
l’esportista
i
seleccionar
l’activitat
realitzada
per
l’esportista.

2 Retorna  la
informació
de
l’esportista
i de
l’activitat.

3 Omplir
camp de
comentaris
i
seleccionar
opció
d’enviar.

4 Envia la
informació
a
l’esportista.

CU’s relacionats Login, llistar esportistes, llistar entrenaments
Funcions involucrades -
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5.2.4 Cas d’ús gestió d’activitats

El següent cas d’ús correspon al subsistema de la gestió de la realització i imputació

d’activitats físiques, on l’actor principal es l’esportista.

Figura 4. Cas d'ús gestió d'activitats

CU 15 Llistar entrenaments
Propòsit Poder consultar els entrenaments assignats

Pre-condicions Estar dintre de l’aplicació.
Post-condicions Llistat amb les dades de l’entrenament.
Actors Esportista
Descripció Acció de l’actor Resposta del sistema

Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

l’opció de
llistar
entrenaments

2 Retorna un
llistat amb els
entrenaments.

CU’s relacionats Login
Funcions involucrades -
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CU 16 Llistar pràctiques
Propòsit Poder consultar les pràctiques realitzades

Pre-condicions Estar dintre de l’aplicació.
Post-condicions Llistat amb les dades de les pràctiques

realitzades.
Actors Esportista
Descripció Acció de l’actor Resposta del

sistema
Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

l’opció de
llistar
pràctiques

2 Retorna
un llistat
amb les
pràctiques.

CU’s relacionats Login
Funcions involucrades -

CU 17 Pràctica (CRUD)
Propòsit Creació/edició d’una pràctica

Pre-condicions Estar dintre de l’aplicació.
Post-condicions Creació/edició d’una pràctica.
Actors Esportista
Descripció Acció de l’actor Resposta del

sistema
Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

l’opció de
crear
pràctica
Omplir els
camps del
formulari
necessaris.

2 Retorna el
llistat amb
les
pràctiques
incloent el
nou que
s’ha creat.

CU’s relacionats Login, llistar pràctiques
Funcions involucrades CRUD: Creació, edició i eliminació  de les

pràctiques estan dintre el mateix cas d’ús
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CU 18 Revisar pràctica
Propòsit Poder consultar i fer comentaris

corresponents a una activitat realitzada

Pre-condicions Estar dintre de l’aplicació i tenir un esportista
assignat.

Post-condicions Comentar/revisar una activitat realitzada.
Actors Esportista
Descripció Acció de l’actor Resposta del

sistema
Pas Acció Pas Acció
1 seleccionar

l’activitat
realitzada.

2 Retorna  la
informació
de
l’activitat.

3 Omplir
camp de
comentaris
i
seleccionar
opció
d’enviar.

4 Envia la
informació
a
l’entrenador

CU’s relacionats Login, llistar pràctiques, llistar entrenaments
Funcions involucrades -

CU 19 Consultar estadístiques
Propòsit Poder consultar estadístiques sobre les

pràctiques realitzades.

Pre-condicions Estar dintre de l’aplicació i tenir pràctiques
realitzades

Post-condicions Obtenir informació desitjada.
Actors Esportista
Descripció Acció de l’actor Resposta del

sistema
Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

veure
estadístiques.

2 Retorna  la
informació.

CU’s relacionats Login
Funcions involucrades -
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5.2.5 Cas d’ús xarxes socials

El subsistema de les xarxes socials està compartit amb els dos actors entrenadors i

esportistes.

Figura 5. Cas d'ús xarxes socials

CU 20 Compartir xarxes socials
Propòsit Compartir.

Pre-condicions Estar dintre de l’aplicació.
Post-condicions Compartir l’ús de Keep Training a les xarxes

socials.
Actors Entrenadors i esportistes
Descripció Acció de l’actor Resposta del

sistema
Pas Acció Pas Acció
1 Seleccionar

opció de
social
media.

2 Retorna  la
informació
corresponent

3 seleccionar
opció
compartir

4 Publica
informació a
la xarxa
social
corresponent.

CU’s relacionats Login,
Funcions involucrades És el mateix cas d’ús per a les diferents

opcions de compartir a les xarxes socials.
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5.3 Model de dades

A continuació podem veure el model de dades de Keep Training. Es la representació

de com es guarden les dades a la base de dades de Parse. També podem veure la

relació entre les diferents entitats:

Figura 6. Model de dades Keep Training

Com podem veure en el diagrama hi ha camps que son propis de la tecnologia Parse

com el ACL( llista de control d’accés sobre un objecte) o la pròpia nomenclatura de

certs camps com els objectId.

- Trainer (Entrenador): Taula que defineix els entrenadors. Un entrenador pot

tenir 0 o varis esportistes, 0 o varies entrenaments creats, 0 varis exercissis

creats i pot a ver fet 0 o varies avaluacions.

- Athlete (Esportistes): Taula que defineix els esportistes que està relacionada a

un entrenador. Els esportistes poden tenir 0 o varies entrenaments assignats

pel seu entrenador. També poden tenir 0 o varies activitats (Sessions)

registrades i 0 o varis comentaris (Evalutaion) sobre una activitat.
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- Trainings (Entrenaments): Aquesta taula defineix les dades bàsiques d’un

entrenament i te relacionada 1 o varis dies d’entrenaments (TrainingDiary)

- TrainingDiary (Sessions entrenament): Taula que defineix el dia d’entrenament.

Està relacionada amb els exercicis que s’han de fer durant aquell dia.

- Exercices (Exercissis): Taula que defineix els exercicis i pot tenir 1 o varis

músculs relacionats i 0 o varis equipaments.

- Muscles (Músculs):Taula que defineix els diferents músculs.

- Equipment (Equipament): Taula que defineix el diferent equipament.

- Evalution (avaluacions): On s’enregistren els comentaris/ avaluacions de les

activitats realitzades pels esportistes.

- Session (Activitats): Taula on s’enregistren les activitats registrades per part

dels esportistes amb totes les dades necessàries.

5.4Diagrama de classes

El diagrama de classes és un tipus de diagrama estàtic que descriu l’estructura del

sistema, mostrant-ne les seves classes, els atributs de cada una de les classes, les

seves operacions i relacions entre elles.

A continuació mostrem el diagrama de classe de l’aplicació, amb les classes principals

on podem veure les seves diferents propietats i mètodes implementats.

Figura 7. Diagrama de classes.
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5.5Patrons de disseny

Els patrons de disseny proporcionen solucions predeterminades a problemes concrets

en l’enginyeria del software. Existeixen molts tipus de patrons, que si s’apliquen

correctament proporcionen la solució més correcta als problemes. Durant la realització

del projecte Keep Training s’han utilitzat una sèrie de patrons que a continuació

expliquem.

5.5.1 Patró model-vista-controlador

Modelo Vista Controlador (MVC) és un dels patrons de disseny més utilitzats en

l’arquitectura del software, separa els components de l’aplicació amb les dades

(Model), la interfície d’usuari (Vista) i la lògica de negoci (Controlador). D’aquesta

forma es crea una aplicació ordenada conceptualment.

5.5.2 Protocols i delegats

Els protocols i delegats es una tècnica utilitzada per a comunicar classes entre elles.

Un protocol es un conjunt de mètodes definits en una classe que podran ser

implementats en una altra classe. Son molt útils per declarar mètodes que s’espera

que altres classes implementin.

Els delegats s’encarreguen d’implementar les funcions d’un protocol per als events que

s’envien de cada objecte. És una tècnica on l’objecte mostra un comportament que en

realitat ha delegat la seva responsabilitat d’implementació a un objecte associat.

5.5.3 Singleton

Ens garanteix que una classe tingui una única instància en tot el sistema, i que sigui

capaç de proporcionar un punt d’accés global a aquesta instància.
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6.Disseny tecnològic

6.2Dispositius mòbils: entorn de treball

El desenvolupament de l’aplicació és  per a dispositius amb el sistema operatiu iOS.

Per tant la tecnologia ja ens ve determinada per aquest factor.

El sistema iOS està basat en una tecnologia de capes ordenades jeràrquicament. Les

capes inferiors són les que realitzen el control dels serveis fonamentals del sistema,

mentre que les capes superiors són les que tracten les característiques

més sofisticades.

En el moment de crear una aplicació iOS, l’accés a aquestes capes es realitza

mitjançant l’utilització de frameworks. Els diferents estàndards de programació d’iOS

recomanen utilitzar les capes  superiors del sistema, gracies a les quals s’aconsegueix

simplificar el codi a generar.

Figura 8. Arquitectura iOS
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6.2.1 XCode / Interface Builder

XCode és el IDE utilitzat per al desenvolupament de programari per a iOS; Apple el

proporciona gratuïtament. XCode treballa conjuntament amb l’eina gràfica Interface

Builder, per a la creació de la interfície d’usuari.

Figura 9. Interface builder projecte Keep Training.

6.2.2 Objective-C / Cocoa Touch

Objective-C es un llenguatge de programació orientat a objectes que va néixer a la

dècade dels 80, creat com un subconjunt del llenguatge C. Aquest fet permet compilar

qualsevol programa escrit en C amb compilador d’objective-C i també es pot incloure

codi escrit amb C dintre d’una classe d’objective-C.

La interfície i la implementació d’una classe es troba en blocs de codi separats. Com

també passa en C++, la classe d’objecte en objective-C, es defineix mitjançant un

fitxer amb extensió .h (fitxer de capçalera) i un fitxer d’implementació (extensió .m).

Cocoa Touch es un framework per a la creació d’aplicacions. Proporciona una capa

d’abstracció del sistema operatiu iOS que inclou reconeixement gestual, animacions i

una llibreria per a la interfície d’usuari. Conjuntament a l’Interface Builder permet

generar la interfície d’usuari d’una aplicació. Les eines per al desenvolupament

d’aplicacions basades en Cocoa Touch inclouen un SDK de iOS.
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6.3 Servidor

Com a tecnologia de backend s’ha escollit Parse; que ens proporciona serveis de

backend al núvol per a desenvolupadors d’aplicacions mòbils. Parse ofereix un sèrie

de serveis per al desenvolupament mòbil per a que els desenvolupadors puguin

centrar-se amb el desenvolupament de d’aplicacions i deixar la part infraestructura per

a Parse. Busca proporcionar una plataforma única per al backend mòbil, proporcionant

una única interfície al núvol per a:

- Data Storage: Proporciona un SDK natiu per a iOS i Android amb un ORM data

storage que permet guardar i recuperar els objectes en funció de les

necessitats.

- Push Notificacions: Una plataforma estandarditzada de notificacions push per a

iOS i Android, facilitant els problemes dels sistemes de notificacions de cada

plataforma individualment.

- User Management: Proporciona un sistema de forma segura que permet

registrar, iniciar sessió i administrar usuaris a través de múltiples dispositius.

Pot semblar que Parse es un altre backend per a aplicacions mòbils iOS i Android,

però presenta una API REST robusta que es pot utilitzar  tant per a dispositius mòbils

com per a plataformes web, gràcies a aquesta API podem:

- Es pot utilitzar Parse per a consumir les dades des d’una pàgina web.

- Aplicacions escrites amb qualsevol llenguatge de programació poden

interactuar amb les dades de Parse.

- Es poden exportar tot les dades si ja no es vol treballar més amb Parse.

La principal avantatge es que sense tenir que desenvolupar i mantenir el codi de

servidor disposes d’una interfície de comunicació robusta entre les aplicacions mòbils i

el backend.
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6.4 Arquitectura

L’arquitectura proposada per al desenvolupament i desplegament del projecte es la

que podem veure en la següent figura. S’han diferenciat tres zones:

- Àrea de desenvolupament: Dintre d’aquesta area hi ha dues parts, la

corresponent amb la pròpia gestió del projecte i la de desenvolupament

purament. Per a la gestió s’utilitzen les eines de repositori git i Redmine que

incorpora eines per al seguiment d’incidències del propi producte que s’està

desenvolupant. A la part d’implementació hi ha principalment el xCode i els

diferents dispositius per a fer les proves.

- Àrea de producció: Aquesta àrea es directament els diferents mercats

d’aplicacions mòbils que son els principals canals de distribució d’aquestes. En

el cas del nostre projecte de moment Keep Training només estaria disponible al

AppStore ja que el desenvolupament es per a iOS.

- Àrea de BAAS: Parse es la tecnologia seleccionada com a backend as a

services. Disposa de d’una modalitat per a desenvolupament gratuïta però

limitada en nombre de consultes al backend per mes i dues modalitats més de

pagament que es contractarien en el moment de publicar l’aplicació.
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Figura 10. Arquitectura projecte.

Amb l’arquitectura proposada veiem que tenim un despeses d’infraestructura

recurrents que podem calcular per tenir una aproximació dels costos:

 Llicència Apple per a desenvolupador que et permet publicar aplicacions a

l’AppSotre  cost de 99$ anuals uns 72€/any

 Servei Parse Pro 199$ mensuals uns 144 €/mes (1728 €/any)

Una primera aproximació amb costos d’infraestructura seria de 1827€/any
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6.5 Parse

Com ja em comentat amb anterioritat Parse es l’eina que utilitzem per ala persistència

remota de les dades dels usuaris de l’aplicació, a aparti d’una API específica per a iOS

que ha d’estar integrada en la nostra aplicació. A més a més ens ofereix la possibilitat

de gestionar les dades i l’estructura via navegador web d’una forma molt fàcil i simple.

Figura 11. Parse: Data browser aplicació Keep Training.

Figura 12. Inclusió de Parse a l’aplicació Keep Training.
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A més a més d’incloure el corresponent framework com hem vist a la captura anterior

també s’han de configurar les claus corresponents tal i com podem veure a

continuació.

Figura 13. Configuració de les claus de Parse a l’aplicació Keep Training

Un cop configurat el projecte per a la utilització de Parse, ja podem fer consultes com

la que mostrem a l’exemple següent on s’obtenen tots els esportistes relacionats amb

l’entrenador que està utilitzant l’aplicació.

Figura 14. Exemple consulta Parse.
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7.Interfície usuari

7.2Arquitectura de la informació i arbre de navegació

Després de l’estudi realitzat mitjançant entrevistes i observacions amb diferents

usuaris potencials de l’aplicació hem vist que les percepcions dels usuaris son

bastants diferents, inclús amb usuaris amb els mateixos coneixements.

A partir d’aquestes conclusions i del escenari creat, que formava part de la primera

etapa del disseny centrat amb l’usuari (UCD), la següent etapa del UCD es la creació

de l’arquitectura de la informació; on s’ha utilitzat la metodologia de Card Sorting

obtenint l’arquitectura de la nostra aplicació. Amb aquesta arquitectura de la informació

hem realitzat els prototips que podrem veure a continuació.

7.3Prototips

L’última etapa del procés UCD es el prototip de l’aplicació a alt nivell. Hem utilitzat

l’eina justinmind. Aquesta eina ens permet crear un prototip molt complet de l’aplicació

gracies a les diferents galeries d’elements dels sistemes operatius mòbils.

S’han creat dos prototips diferents un per a l’aplicació dels entrenadors amb format per

a iPad i un altre prototip per als esportistes amb format per iPhone.

Els prototips estan pensats per a un entorn amb sistema operatiu iOS amb l’orientació

amb vertical per a iPhone i amb format apaïsat per a iPad. Les aplicacions seguiran els

elements d'interfície propis d'iOS i les pautes d'interacció amb l'usuari proposades per

Apple. L'objectiu és garantir una experiència d'usuari comuna a altres aplicacions i

facilitar el seu aprenentatge.
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7.3.1 Guia d’estils

S’han definit l’ús dels següent colors per a tota l’aplicació per donar una línia visual

que faciliti la interacció a l’usuari.  És important controlar l’experiència del nostre usuari

des dels colors fins la tipologia de la lletra que s’utilitzarà a tot l’aplicació.

La icona de l’aplicació són les sigles del nom de l’aplicació Keep Training utilitzant els

colors abans comentats.
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7.3.2 Entrenadors

A continuació podem veure els prototips de l’aplicació per als entrenadors de Keep

Training.

Figura 15. Aplicació Entrenadors: Splash Keep Tranining.
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Figura 16. Aplicació Entrenadors: Pantalla registre.

Figura 17. Aplicació Entrenadors: Pantalla recordar contrasenya.
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Figura 18. Aplicació Entrenadors: Pantalla Login.

Figura 19. Aplicació Entrenadors: Pantalla principal.
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Figura 20. Aplicació Entrenadors: Pantalla principal amb el menú visible.

Figura 21. Aplicació Entrenadors: Pantalla Llistat entrenaments.
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Figura 22. Aplicació Entrenadors: Pantalla creació/detall entrenament.

Figura 23. Aplicació Entrenadors: Pantalla llistat exercicis.
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Figura 24. Aplicació Entrenadors: Pantalla creació exercicis.

Figura 25. Aplicació Entrenadors: Pantalla llistat esportistes.
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Figura 26. Aplicació Entrenadors: Pantalla informació esportista.

Figura 27. Aplicació Entrenadors: Pantalla activitats esportista.
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Figura 28. Aplicació Entrenadors: Pantalla entrenaments esportista.

Figura 29. Aplicació Entrenadors: Pantalla estadístiques esportista.
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Figura 30. Aplicació Entrenadors: Pantalla configuració perfil.

Figura 31. Aplicació Entrenadors: Pantalla petició ajuda/suport.
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Figura 32. Aplicació Entrenadors: Pantalla compartir xarxes socials.
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7.3.3 Esportistes

A continuació podem veure el prototip de l’aplicació per als esportistes de Keep
Training.

Figura 33. Aplicació Esportistes: Figura 34. Aplicació Esportistes:
Pantalla splash. Pantalla login.
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Figura 35. Aplicació Esportistes: Figura 36. Aplicació Esportistes:
Pantalla recordar contrasenya. Pantalla principal.
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Figura 37. Aplicació Esportistes: Figura 38. Aplicació Esportistes:
Pantalla principal amb el menú visible. Pantalla detall d’activitat.
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Figura 39. Aplicació Esportistes: Figura 40. Aplicació Esportistes:
Pantalla llistat entrenaments. Pantalla detall entrenament.
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Figura 41. Aplicació Esportistes: Figura 42. Aplicació Esportistes:
Pantalla estadístiques. Pantalla configuració perfil.
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Figura 43. Aplicació Esportistes: Figura 44. Aplicació Esportistes:
Pantalla compartir xarxes socials. Pantalla ajuda.
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8.Conclusions

9.1Conclusions personals

A nivell personal molt satisfet amb el producte obtingut i els coneixements adquirits

amb el desenvolupament per a aplicacions mòbils, en concert en l’entorn iOS. També

valorar molt positivament la utilització i aprenentatge de la tecnologia Parse ja que ha

facilitat molt la integració amb la part de backend de l’aplicació podent aprofitar el

temps en el desenvolupament de l’aplicació.  A nivell acadèmic s’han pogut aplicar i

aprofundir en tots els coneixements adquirits durant tot el curs. Així podem dir que a

nivell personal s’han complert les expectatives tant acadèmiques com personals.

9.2Conclusions sobre el projecte

Durant la fase inicial del projecte s’ha pogut seguir la planificació establerta però en la

fase final ha sigut impossible degut a la càrrega de treball del curs (altres assignatures)

que no es va tenir en compte a la planificació i, també desviacions degut al

desconeixement de la tecnologia que han fet que la planificació s’hagi desvirtuat.

Degut a aquestes desviacions s’han deixat de banda temes d’estils i estètics i ens hem

centrat amb les funcionalitats per poder garantir l’èxit del treball a nivell funcional i

deixar la part gràfica per a treballar amb més deteniment en un futur.

9.3Línies de treball futur

Hi ha una sèrie d’accions a realitzar per a tenir un producte final complert i competitiu.

A continuació enumerem les millores i funcionalitats que son necessàries per finalitzar

el producte:

 App Esportistes: Com ja hem comentat, faltaria implementar l’aplicació

dels esportistes, per a que qualsevol esportista pugui comunicar-se amb

l’entrenador i veure els seus entrenaments. Durant el projecte hem

definit tant els casos d’ús com la interfície d’usuari i el model de dades a

seguir per a crear l’aplicació.

 Adaptar l’aplicació per a dietistes: L’aplicació s’ha pensat de forma

escalar per a poder introduir nous perfils com els dietistes i que aquests

puguin utilitzar l’aplicació per tractar el tema alimentari conjuntament

amb els entrenadors i els esportistes.
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 Backoffice per a l’administrador: creació d’una part d’administració de la

plataforma per poder gestionar tot l’entorn.

 Plataforma web: tot i que el projecte està pensat per a un entorn de

mobilitat creiem que la plataforma web pot ajudar a tenir un abast més

ampli per als diferents usuaris.

 Comunicació amb aplicacions de tercers: es molt important crear un part

d’importació de pràctiques registrades mitjançant GPS per a que els

entradors puguin fer un anàlisi més acurat de les pràctiques registrades

pels esportistes. S’ha investigat plataformes com Garmin i es pot

accedir a les dades dels fitxer .gpx mitjançant un API Rest. Així podem

aconseguir una integració de forma senzilla.

 Preparar l’aplicació per a la internacionalització (diferents idiomes)

 Funcionalitat de poder crear grups d’entrenaments.

 Sistema de notificacions push; per quan l’entrenador o l’esportista facin

alguna acció a l’aplicació els diferents usuaris puguin assabentar-se de

forma senzilla i ràpida.

 Afegir contingut multimèdia als diferents exercicis creats per

l’entrenador, ja siguin vídeos o imatges.
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10. Glosari
App abreviatura d’aplicació, utilitzat en l’entorn de les aplicacions mòbils.

AppStore: És la botiga virtual d’aplicacions d’Apple pels sistemes iOS i OSX.

Benchmarking metodologia per comprar resultats d’un determinat projecte amb les

d’un altre amb característiques semblants.

EDT estructura de distribució del treball, descomposició o distribució del treball en

peces menors, normalment associades a la producció de determinades entregues.

Diagrama de Gantt representació gràfica de la planificació i estat d’un projecte, que

mostra el temps en l’eix de les abscisses, mentre a l’eix de les ordenades es disposen

totes les activitats que conformen el projecte.

iMac/iPad/iPhone/iPod: Família de productes de maquinari d’Apple.

iOS: Sistema operatiu d’Apple Inc per dispositius mòbils.

JSON: Format lleuger d’intercanvi de dades.

Objective-C: Llenguatge P.O.O. derivat del C per aplicacions iOS i OSX.

OSX: Sistema operatiu d’Apple Inc basat en Unix per a computadores Mac.

REST: Interfase web simple d’intercanvi de dades mitjançant HTTP.

S.O.: Sistema Operatiu. Programari de control dels recursos d’un maquinari.

SDK: Acrònim de Software Development Kit. Conjunt d’eines de programació.

UDID: Identificador únic utilitzat en els dispositius d’Apple.

UUID: Identificador únic universal de software de 32 dígits hexadecimals.
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12. Annexos

12.1 Freqüència cardíaca (FC)

Per al càlcul ens basem en la fórmula de Tanaka et al. (2001). Aquesta fórmula és

la que s’ajusta millor a un percentatge de població més elevat.

[FCMàx = {208,75 – 0,73 * edat}]

12.2 Percepció subjectiva de fatiga (PDF)

PDF
(valoració
subjectiva)

Descripció FC (bpm)
aprox.

Grau d’intensitat de l’esforç
(% de la capacitat màxima

possible)

6 Cap exercici 60-80 10

7 Molt, molt

lleuger

70-90

8 80-100 20

9 Molt lleuger 90-110

10 100-120 30

11 Mitjanament

lleuger

110-130

12 120-140 40

13 Bastant

intens,   una

130-150 50

mica dur

14 140-160 60

15 Intens, fort 150-170 70

16 160-180

17 Molt intens,

molt fort

170-190 80

18 180-200 90

19 Molt,   molt

intens,

190-210 100

extremadament

fort

20 Màxim esforç 200-220
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