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Resum

!Ser pares és un continu aprenentatge, potser, un dels més difícils: no hi ha cap universitat
que imparteixi aquesta assignatura. En néixer un nadó, són moltes les necessitats a tenir en
compte, i com més d’hora es creï una rutina, més senzilla en resultarà la criança.

!

“my wee app” és una aplicació mòbil per Android concebuda per esdevenir una eina d’utilitat
per a pares i mares de nadons. El telèfon intel·ligent es converteix en un aliat capaç de dur
a terme un control horari de les rutines més bàsiques del nadó, com ara la lactància, el
canvi de bolquers, les hores de son, els banys, les medicines i les visites al pediatra.

!

S’hi ha treballat a consciència l’experiència d’usuari, de manera que “my wee app” sigui
competitiva al mercat, no sols per oferir una interfície agradable i un maneig intuïtiu, sinó per
habilitar totes les funcionalitats veritablement necessàries sense cap cost addicional per a
l’usuari. A més, “my wee app” permet la creació de diversos perfils de nadó gratuïtament,
quelcom que encara continua sent el punt feble de la majoria d’aplicacions disponibles al
mercat.

!

Tot plegat, “my wee app” vol ser una eina a l’abast d’aquells usuaris que, fins a la data, no
han vist satisfetes les seves necessitats.

!!
!
Abstract
!

Fatherhood is an ongoing learning, perhaps, one of the hardest: there is no university that
teaches this subject. When a baby is born, there are so many needs to be considered, and
the sooner you create a routine, the easier the upbringing of the child will be.

!

“my wee app” is an Android mobile application designed and developed as a useful tool for
newborns' parents. The smartphone becomes an ally capable of carrying out a controlled
schedule of the baby’s most basic routines, such as breastfeeding, diapering, sleep, bath,
medicines and medical appointments at the Pediatrician’s.

!

The User Experience has been worked on with great awareness so that “my wee app” is
competitive on the markets, not only to provide a friendly interface and an intuitive usage,
but also to trully enable all the necessary functionalities at no cost for the user. In addition,
“my wee app” allows the creation of multiple baby profiles for free, which is still the weak
point of most applications on the market.

!

All in all, “my wee app” wants to be a tool available to those users who have not met their
needs yet.

!

Paraules clau
App, mòbil, nadons, pares, lactància, control, registre, temps, Android
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Arial Normal per al cos del text
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

!

Arial Negrita per als mots destacats en el cos del text i per als títols de primer i segon nivell
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

!

Arial Cursiva per als mots en llengua extranger en el cos del text
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

!

Arial Cursiva Negreta per als títols de tercer nivell
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

!
· BRADLEY HAND ITC TT
!
Bradley Hand ITC TT Bold per les anotacions sobre imatges
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

!

· MENLO
Menlo Regular per als exemples de codi
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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!
Capítol 1: Introducció
1. Introducció

!
El fet de la paternitat comporta canvis i una inevitable alteració en l’ordre de prioritats. Amb
el nouvingut a la família, les necessitats del nadó esdevenen primordials i no es poden
deixar pas a mans de la improvisació: cal que estiguin degudament senyalades. Controlar
els temps clau en el dia a dia de la criança d’un nounat, però, no és una tasca fàcil, no pas,
almenys, per aquells que tot just s’estrenen en la matèria.
Aquest Treball de Final de Màster gira entorn la creació de “my wee app”, una aplicació
mòbil productiva i d’utilitat que ajuda a pares i mares a controlar els temps de lactància,
el canvi de bolquers,les hores de son, els banys, la pressa de medicines i les visites al
pediatra. El focus d’aquesta aplicació és, doncs, la gestió del temps i la seva correcta
notació.
“my wee app” és una aplicació de servei i, com a tal, proveeix els seus usuaris d’aquestes
funcionalitats veritablement necessàries i que formen part del dia a dia. Així, i descrit de
manera molt succinta, els pares poden anotar l’últim canvi de bolquers, el darrer bany o
l’hora en què el nadó s’ha llevat i quan de temps ha estat dormint. En el cas de la lactància,
un cronòmetre permet registrar-ne l’inici, el fi i la durada. En referència a les visites al
metge, resulta molt útil poder visualitzar l’última i la propera cita, mentre que, pel que fa a
les medicines, l’usuari pot controlar la relació de medicaments que se li han subministrat al
nadó.
Per tal d’aconseguir, però, que aquesta aplicació sigui veritablement funcional, s’ha treballat
a consciència per tal d’oferir un disseny senzill, intuïtiu i agradable i una implementació
eficient que rendeixi davant la demanda de l’usuari. Tot plegat, ha estat un projecte molt
encoratjador a la vegada que motivador, ja que l’aprenentatge i l’aplicació de llenguatges de
programació mobile junt amb el gaudi que representa el disseny d’interfícies per a qui escriu
aquestes línies, ha culminat en la creació d’un producte real i, pròximament, d’ús públic.

!
!
!
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2. Descripció
“my wee app” va sorgir com a proposta de disseny d’una aplicació mòbil en el marc de
l’assignatura Disseny d’Interfícies Interactives impartida al Màster d’Aplicacions Multimèdia.
El projecte va consistir a crear el prototip a alta definició d’una aplicació que hauria de girar
entorn un concepte: el temps. Per influència de l’entorn personal, aquesta premissa va
derivar en la conceptualització d’una aplicació mòbil que hauria de servir a pares i mares per
portar un control dels esdeveniments bàsics que ocorren en el dia a dia del seu nadó.
Gairebé un any després, aquest Treball de Final de Màster ha presentat l’oportunitat de
tancar el cercle fent, d’un prototip, una aplicació mòbil real i servible a l’abast d’aquell per al
que pugui ser d’utilitat.
D’aplicacions com la que aquí es presenta, però, se’n poden trobar als principals mercats
d’aplicacions mòbils. Tanmateix, mentre que unes no cobreixen el ventall de necessitats que
es consideren bàsiques en el dia a dia d’un nadó, d’altres, que sí que ho fan i n’ofereixen
funcionalitats que escapen la veritable utilitat d’aquest tipus d’aplicacions, opten per oferirles mitjançant un sistema de desbloqueig previ pagament. Qui escriu aquestes línies
considera que aquestes aplicacions es presenten sota un model de negoci equivocat que no
sols no capta usuaris i els fidelitza, sinó que els allunya i no resolen, per tant, les seves
necessitats reals.
Un altre denominador comú que hi manca a les aplicacions existents al mercat és la
possibilitat d’introduir un segon perfil de nadó i accedir-hi de manera àgil i simultània. Això
esdevé especialment important per aquells usuaris que han tingut un part múltiple i que, per
tant, el control s’ha de reforçar de manera exponencial. En els productes que s’han revisat,
l’usuari no té opció a introduir un segon perfil i, si ho té, no és gratuït. Aquesta és un opció
que deixa fora i sense alternatives un ampli sector de potencials usuaris. “my wee app” no
posa cap mena de límit a l’introducció de diversos perfils.
Amb “my wee app” s’ofereix una aplicació estable alhora que intuïtiva, eficient i amb un
disseny agradable. De fet, no s’ha de perdre de vista el perfil d’usuari per al qual ha estat
desenvolupada aquesta aplicació: un usuari que no cerca pas entreteniment, sinó
funcionalitat. Se l’ha de permetre que allò que vol consultar i les dades que ha d’introduir i
desar, ho faci àgilment i amb el menor nombre de passos possibles. Per això,s’ha treballat
el disseny visual al servei de la interfície d’usuari, per tal d’aconseguir una navegació òptima
i el més lògica possible.
“my wee app” vol millorar allò existent, que els usuaris trobin una veritable eina d’ajuda i
servei. Amb aquest projecte es vol convertir el telèfon intel·ligent en una eina productiva
gràcies a una aplicació la usabilitat de la qual fa el seu maneig senzill i intuïtiu: l’ergonomia
cognitiva permet que els pares emprin el seu temps en allò veritablement important.
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El producte principal d’aquest Treball de Final de Màster és una aplicació mòbil nativa
desenvolupada per Android. La plataforma de Google ha estat triada per dur a terme aquest
projecte, no sols per tractar-se d’un dels dos grans estendards del mercat mòbil sinó perquè
des d’un punt de vista curricular, s’ha pogut desenvolupar el projecte amb majors garanties
més que no pas amb un altre llenguatge de programació. D’altra banda, les aplicacions
natives ofereixen un millor rendiment i l’experiència d’usuari resulta molt més satisfactòria,
fet pel qual s’ha descartat un desenvolupament híbrid o multiplataforma.
En un segon nivell d’entregables d’aquest projecte es troba una senzilla pàgina web
responsiva a mode de landing page sobre la pròpia aplicació mòbil. El web serveix com a
eina de promoció de “my wee app” i ha permès emprar els coneixements adquirits al llarg
del màster en matèria de disseny i els nous llenguatges i estàndards web.

!
3. Objectius generals
La definició dels objectius principals d’aquest Treball de Final de Màster és la següent:
3.1 Objectius principals
Objectius de l'aplicació/producte/servei:
•

Implementar una aplicació mòbil que serveixi a pares i mares de nounats per dur a
terme un control rigorós sobre els horaris de les rutines més habituals d’un nadó: la
lactància, el canvi de bolquers,les hores de son, els banys, la pressa de medicines i
les visites al pediatra.

•

Detectar les mancances i millores a realitzar respecte l’actual panorama
d’aplicacions mòbils d’Android que giren entorn aquest tipus d’aplicacions.

•

Plasmar les principals característiques de la nova interfície d’usuari proposada per
Google, Material Design, per tal d’assolir la màxima identificació amb la plataforma
per la qual es desenvolupa el producte i, per tant, facilitar una major familiaritat i
coherència vers els usuaris d’Android.

•

Desenvolupar per mitjà de la plataforma Android una aplicació estable i eficient que
se’n beneficiï dels avantatges de rendiment que aporta la programació en nadiu i
permeti la introducció de dades per part de l’usuari d’una manera ràpida, senzilla i
fiable.

•

Dissenyar i maquetar amb els llenguatges HTML i CSS una senzilla pàgina web que
serveixi com a eina de promoció d’aquesta aplicació mòbil.

!
!

•

Crear una identitat visual pròpia.
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Objectius per al client/usuari:
•

Dissenyar una aplicació intuïtiva i de fàcil maneig que redueixi al mínim l’esforç
d’aprenentatge invertit per l’usuari i en faciliti el seu ús diari, a fi d’evitar que aquest
desisteixi en el seu ús quotidià.

!

Objectius personals de l'autor del TF:
•

Plasmar i convergir els coneixements adquirits al llarg dels estudis, especialment
aquells relatius al disseny, els llenguatges i estàndards web, la programació i la
gestió de projectes.

•

Portar a la pràctica els coneixements en programació Android adquirits per iniciativa
pròpia.

!

3.2 Objectius secundaris
Així mateix, aquest projecte es proposa aconseguir els següents objectius de caire
secundari:

!

•

Crear un producte real a partir del prototip d’una aplicació mòbil dissenyat a
l’assignatura del present màster, Disseny d’Interfícies Interactives.

•

Publicar aquesta aplicació al mercat Google Play. Això servirà per poder, al marge
d’aquest projecte, estudiar les reaccions, valoracions i usos que la comunitat
d’usuaris d’Android en fan de l’aplicació per tal d’implementar millores i corregir

!

mancances en futures versions.

4. Metodologia i procés de treball

!
Les dues grans corrents metodològiques sobre les quals, generalment, es fonamenta la
gestió de projectes són la metodologia clàssica (altrament anomenada “en cascada”) i la
jove metodologia agile. Mentre que la primera encadena una fase del projecte rere l’altre
de manera seqüencial, exigeix que els requeriments del projecte estiguin perfectament
definits a l’inici del mateix i és poc oberta a la revisió de l’abast, la metodologia àgil es basa
en el lliurament continu d’entregables avaluables, en la revisió constant del procés i en
l’adaptació als canvis que puguin sorgir.

!

L’esquema metodològic que s’ha seguit en aquest treball beu més de la corrent àgil que no
pas de la predictiva. De igual manera a com es faria en ambdues metodologies, s’ha seguit
una planificació temporal. No obstant, aquesta ha estat fluida i oberta a acollir el canvi. De
fet, en un treball acadèmic d’aquestes característiques on es porten a la pràctica

!15

my wee app // MARÍA FERNÁNDEZ COLODRERO

coneixements adquirits al llarg dels estudis, és necessari adaptar-se als canvis inesperats
que puguin anar sorgint al llarg del projecte, especialment si aquest inclou desenvolupament
de programari.

!

Una altre dels principis agile que s’ha seguit en aquest projecte ha estat l’entrega periòdica
de porcions del projecte. En aquest sentit, les PAC han estat una mena d’sprints integrats
per una sèrie de tasques amb compromís de lliurament a la data de finalització d’aquests.
Aquestes entregues han permès dur a terme una avaluació i revisió constants per part del
consultor de l’assignatura, de manera que el feedback rebut ha estat traduït en millores a
implementar en el projecte i, en acabat, en un producte de millor qualitat.

!

Per la metodologia àgil, el programari que funciona per sobre de la documentació
exhaustiva és un principi fonamental, de igual manera que ho ha estat al llarg del
desenvolupament d’aquest treball. Per bé que la documentació ha estat necessària en
aquest projecte i ha aportat un valor real, el focus d’atenció s’ha dipositat en aconseguir un
producte digne d’un Treball Final de Màster, una aplicació mòbil eficient i estable.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5. Planificació
Aquesta ha estat la planificació temporal que, finalment, ha marcat el desenvolupament del
projecte. Les tasques relatives a la programació de l’aplicació i a la maquetació del web han
patit un variació de dos dies respecte la planificació inicial. A continuació es mostra la taula
de fites amb les corresponents tasques i les successives entregues que han tingut lloc al
llarg del cicle de desenvolupament d’aquest Treball de Final de Màster. Seguidament, es
presenta el cronograma resultat.

Taula 1 : Planificació del projecte amb fites

!
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Imatge 1 : Gràfic de Gannt amb la planificació del projecte	


!
6. Pressupost
A continuació es presenta una estimació del cost d’aquest projecte.

!!

CONCEPTE

HORES

€ / HORA

TOTAL

40

15

600

Disseny App

152

30

4.560

Programació App

128

70

8.960

Disseny logo

8

30

240

Disseny web

16

30

480

Maquetació web

32

40

1.280

Conceptualització i
estratègia

Equipament tècnic

1.300

Google Play

25

Hosting (1 any)

20

TOTAL
Taula 2: Pressupost estimat de l’aplicació	


17.465 €

!
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7. Estructura de la resta del document

!
Un cop abordat el capítol introductori d’aquesta memòria, s’enceta el capítol corresponent a
l’anàlisi del marc teòric. Aquí es fa un repàs del context del qual parteix el producte objecte
d’aquest treball des del punt de vista de la necessitat a cobrir. Seguidament, s’estudia l’estat
del mercat actual pel que fa a l’existència d’aplicacions similars publicades a Google Play i
es realitza una comparativa sobre el seu disseny i funcionalitats per tal de detectar-ne
mancances i millores.
Així mateix, aquest capítol també inclou una descripció del que ha de ser el perfil d’usuari de
“my wee app” i es presenta un recull de fitxes d’usuaris que permeten detectar les
necessitats d’aquest públic. Finalment, tanca aquest capítol la descripció de l’abast del
producte així com l’identificació dels riscos i fortaleses determinants en aquest projecte.

!
El tercer capítol s’endinsa en el disseny de l’aplicació “my wee app”. S’hi descriuen
abastament els components visuals de l’aplicació i s’aborda el treball realitzat en matèria
d’experiència d’usuari. Els mapes de navegació, els wireframes, els prototips d’alta definició
i el disseny del logotip de l’aplicació completen el capítol.

!
Un cop confeccionat el disseny, ha arribat l’hora d’implementar l’aplicació. El quart capítol
aborda el desenvolupament de “my wee app” mitjançant el llenguatge de programació
Android, Java. S’hi descriuen els elements més important que componen l’aplicació, com les
classes i la bases de dades, entre d’altres.
El cinquè capítol està dedicat al disseny i la maquetació de la pàgina web promocional que
s’ha creat per a “my wee app” i que esdevé un altre dels productes resultants d’aquest
Treball Final de Màster.
Tanca aquesta memòria el capítol dedicat a les conclusions, on es realitza una reflexió dels
resultats aconseguits i dels aspectes que requereixen millora. Així mateix, s’indiquen quines
seran les línies de futura a seguir un cop es posi punt i final al Treball de Final de Màster.

!
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Capítol 2: Anàlisi
1. Estat de l’art

!
La xarxa ha esdevingut el manual de consulta per excel·lència pel que fa als dubtes que
sorgeixen en el dia a dia de les persones, fins i tot en relació a qüestions tan delicades com
és la salut. La paternitat és, pot ser, l’estadi en la vida de l’ésser humà on més interrogants i
temors es plantegen. No és estrany, doncs, que el gegant tecnològic Google inclogués en el
seu consultori Helpouts una secció farcida de consells sobre nutrició, cura i educació dels
nounats adreçada a pares i mares primerencs.

Imatge 2: Helpouts for new parents, Google.

El nadons comporten un important esforç de reorganització en les tasques diàries i és precís
que tot allò que els envolta resti sota control. No és difícil, però, que en aquesta etapa de
continu aprenentatge hi hagin qüestions que passin per alt. Les principals marques
dedicades a proveir de productes per a la cura dels nadons han estat
conscients i són moltes les que han comercialitzat diferents dispositius
per tal d’ajudar els pares a dur un registre correcte sobre el dia a dia
dels seus fills.

!

És el cas del temporitzador “Pocket Nanny” de la marca Itzbeen, un
dispositiu que permet enregistrar l’última vegada en què es va péixer el
nadó, se li va canviar el bolquer i va dormir. També compta amb un
sistema de recordatori per alarma.

!

En una era en què els telèfons intel·ligents han esdevingut un
imprescindible en el nostre dia a dia, es fa difícil pensar que aquests
dispositius no tinguin un substitut en forma de petit programari pels

Imatge 3: “Pocket Nanny”,
Itzbeen
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nostres smartphones. Efectivament, aplicacions mòbils com “My Wee App” no només
compleixen aquesta funcionalitat sinó que ofereixen als usuaris altres avantatges
competitius:

!

• L’aplicació s’allotja al telèfon, de manera que se’n prescindeix d’un segon dispositiu.
• Permet enregistrar i visualitzar un històric d’esdeveniments i no només l’última
activitat.

• Capacitat per incloure un ventall molt més ampli de funcionalitats.
• Introducció de múltiples perfils de nadó. El dispositiu de Itzbeen només en suporta
un perfil.

!

En aquest context, “ My Wee App" es presenta com una aplicació mòbil de productivitat que
ha de servir a pares i mares com a eina per controlar i registrar les activitats diàries del
nadó. Es tracta d’un recurs tecnològic adreçat a un target molt específic i que vol treure rèdit
de la familiaritat i connexió que avui dia es té amb els telèfons intel·ligents i les aplicacions
mòbils.

!

L’estudi de l’estat de la qüestió permet detectar que, a l’actualitat, es troben als principals
mercats d’aplicacions mòbils diversos productes aplicables en l’àmbit de la cura, l’educació i
l’entreteniment infantil:

!

• Aplicacions que contenen jocs infantils
• Aplicacions que contenen sons i imatges per a l’ajut al descans
• Aplicacions que permeten connectar el dispositiu mòbil amb una càmera de
videovigilància.

• Aplicacions que ofereixen una relació de consells sobre cura, nutrició i educació dels
infants

• Aplicacions que permeten fer un seguiment i control sobre els esdeveniments diaris

!

del nadó.

És en aquest darrer grup on s’ha de parar especial atenció en tant que engloba aquells
productes que apliquen al mateix àmbit on ho fa “My Wee App”. Seguidament, es proposa
un repàs per la situació del mercat actual per copsar una petita mostra de quines són les
aplicacions existents i quines millores i mancances presenten respecte el producte objecte
d’aquest estudi.

!
!
!
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2. Anàlisi del mercat

!
“My Wee App” conviurà al mercat d’apps de Google amb un gran nombre d’aplicacions que
ofereixen el mateix servei o un de similar i darrere les quals es troben companyies que s’hi
dediquen al sector. La raó de ser d’aquesta aplicació, però, no és merament competitiva,
sinó que respon a aspiracions i motivacions de caire personal. Val la pena recordar que es
tracta de la continuació i tancament d’un projecte de disseny iniciat al començament del
Màster d’Aplicacions Multimèdia, de manera que la seva consecució i posada en marxa final
seran un motiu de satisfacció més que no pas un objecte de negoci, per bé que, alhora,
suposarà la primera incursió als mercats d’aplicacions mòbils per qui escriu aquestes línies.

!

Amb plena consciència de quines són les limitacions i els riscos amb què s’enfronta aquest
projecte, convé encarar-lo com una alternativa a l’oferta existent. Es tracta de pensar com a
usuari i proposar el producte que voldria trobar. Una aplicació que millori aquells aspectes
que, a totes llums, necessiten una revisió, parant especial atenció a la usabilitat,
l’experiència d’usuari i el disseny.

!

Molt probablement, aquest projecte oferirà un nombre de funcionalitats inferior respecte
aquelles aplicacions mòbils capdavanteres als mercats, però alhora millorarà certs aspectes
que es consideren negatius en moltes d’altres.

!

A continuació es presenta una taula comparativa entre les funcionalitats de “my wee app” i
una mostra de set aplicacions que es poden trobar a Google Play. Cal esmentar, però, què
només es focalitzarà en aquelles aplicacions de descàrrega gratuïta, en tant que “my wee
app” no és un producte de pagament.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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APP

FUNCIONALITAT
Lactància

Bolquers

Son

Bany

Medicina

Pediatra

+1 perfil

my wee app

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

Feed Baby

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

No

in-app
purchase

Baby
Daybook

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

No

Sí, gratis

Breastfeedi
ng-Baby
Tracker

Sí, gratis

in-app
purchase

in-app
purchase

in-app
purchase

No

No

No

Nestlé Bebé

Sí, gratis

Sí, gratis

No

No

No

No

Sí, gratis

Nibaneba

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

No

Sí, gratis

Baby
Feeding
Log

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

No

No

No

No

Baby Care

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

Sí, gratis

Taula 3. Comparativa de funcionalitats entre “My Wee App” i altres aplicacions Android

!
!

De la mostra d’aplicacions analitzades en trobem Baby Care, una aplicació prou complerta i
gratuïta. Equipara en nombre de funcionalitats a “my wee app” i presenta les dades d’una
manera agradable i prou entenedora. Tanmateix,
presenta algunes carències com el fet que, en instal·lar
l’aplicació, un missatge d’alerta avisa que en 10 dies les
funcionalitats de l’aplicació expiraran. Per tal que això no
ocorri, l’aplicació anima a descarregar la versió de
pagament.
A d’altres aplicacions de la taula aplicacions prou
complertes i gratuïtes, a d’altres els hi manquen
funcionalitats o bé, no les ofereixen en la seva totalitat si
no és per mitjà d’un sistema in app purchase. Considero
que no oferir una aplicació d’ajuda per a la cura del nadó
amb les funcionalitats bàsiques que se n’esperen és un
greu error de captació i fidelització d’usuaris que
difícilment satisfarà les seves necessitats.

!

Pel que fa al disseny de l’interfície i l’arquitectura
d’aquestes aplicacions, val la pena mencionar diferents

Imatge 4 : Avís d’expiració de Baby Care

aspectes a millorar en algunes d’elles:
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Feed Baby (Penguin Apps)

!

!
!

La disposició de la publicitat entre dues zones
d’interacció incrementa el nombre de clicks, però
provoca un experiència d’usuari negativa que pot ser
penalitzada per la xarxa d’anuncis (típicament
Google), en tant que es promouen els clicks
accidentals. A més, empobreix el disseny.

!
!
!
!
!

!
Imatge 5 : Pantalla 1 Feed Baby

!
!
!

Una aplicació usable i intuïtiva no ha de passar per
farcir l’aplicació d’instruccions, especialment quan
es tracta d’una pantalla de dimensions reduïdes
com les d’un terminal mòbil. El dissenyador ha de
treure el màxim rèdit possible a l’espai de què
disposa amb funcionalitats útils, ben concebudes i
estructurades que no precisin d’aclariments extres.

!

!

És desitjable trobar l’equilibri entre tots els
components de l’aplicació. En aquest cas,
trobem que aquesta aplicació no està
correctament optimitzada per a pantalles
reduïdes en tant que cedeix un important
espai a uns elements en detriment d’altres
dades i botons igualment importants però
que ocupen un espai molt reduït, de manera
que la visibilitat es veu greument
perjudicada.

!
!
!
!
!
!

Imatge 6 : Pantalla 2 Feed Baby
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!
Breastfeeding-Baby Tracker (Matthias Droste)

Imatge 7 : Pantalla 1 Breastfeeding-Baby
Tracker

Imatge 8 : Pantalla 2 Breastfeeding-Baby
Tracker

!
!
!
!
!
!
!
!
!

El disseny d’aquesta aplicació presenta una
sobrecàrrega d’elements, generalment botons,
de mida inadequada per a pantalles de telèfon.
Estèticament, es tracta d’un disseny obsolet, fora
de sintonia amb els corrents actuals, gens
agradable per a l’usuari al qual va dirigida.

!

A més, es tracta d’una aplicació que ofereix totes
les seves funcionalitats (tret la lactància), previ
pagament, a un preu de gairebé 2€. El cost
elevat que representa cadascuna d’aquestes
prestacions impulsa clarament l’usuari a adquirir
la versió complerta de l’aplicació, amb un cost de
gairebé 5€.

Imatge 9: Pantalla 3 Breastfeeding-Baby
Tracker
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Baby Feeding Log (Aron Beaver)

!
Novament, la inserció de la publicitat s’ha dut a terme
de manera equivocada des del punt de vista de
l’experiència d’usuari.

!

El disseny de l’aplicació és funcional, en tant que les
diferents opcions estan clarament identificades i
presenten una mida accessible. Tanmateix, presenta
una estètica impersonal i poc cuidada, allunyada de
l’empatia que se li pressuposa a aquest tipus
d’aplicacions.

Imatge 10 : Pantalla Baby Feeding Log

!
!
!
!

!!
!
!
!
!
!
!

3. Públic objectiu i perfils d'usuari

!
El tipus d’usuaris que s’espera que facin servir “my wee app” són pares i mares, primerencs
o no, usuaris habituals de telèfons intel·ligents i, per tant, familiaritzats amb les possibilitats
que ofereix la tecnologia mòbil.

!

Per tal de justificar el model d’aplicació, el seus continguts i el nivell d’interacció desitjat,
s’han recollit els requisits d’una petita mostra d’usuaris potencials mitjançant una entrevista
estructurada amb un guió tancat de preguntes amb resposta oberta:

!

- Quin seria el context en què faries servir l’app?
- Amb quina freqüència interaccionaries amb l’app?
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- Quina experiència esperaries de la interacció amb aquesta app?
- Quins aspectes de la vida del nadó hauria de mesurar aquesta app?
- Creus en la utilitat d’aquesta app?
- Has fet servir productes/objectes/apps que compleixin una funció similar a aquesta app?
- Si la teva resposta es sí, quins han estat els punts forts i febles?
- Si la teva resposta es no, per què?

!

En base a aquestes respostes, s’ha generat un recull de fitxes d’usuaris que han permès
conèixer de manera més acurada el perfil i les necessitats dels usuaris potencials d’aquesta
aplicació. 	


!
!
Nom: Maria Hernández
Edat: 31 anys
Fills: Bessons
Professió: Arquitecta

La Maria viu a Viladecans amb el seu marit i els seus
bessons, un nen i una nena de 18 mesos. L’experiència
de ser mare li ha canviat la vida en molts sentits, fins i
tot, li ha fet emprendre un negoci online en què hi
conjuga maternitat i arquitectura.
Maria considera que aquesta aplicació és útil tant abans
de tenir fills com durant els primers mesos des que
neixen, ja que és quan el caos impera en l’organització.
De la interacció diària amb aquesta app espera que sigui
fàcil i ràpida de fer servir. Considera, també, que és molt
important que tant pares com mares la facin servir per
mesurar qüestions com la son, l’alimentació, els bolquers
i la medicació. De fet, Maria, empra un dispositiu
electrònic per dur a terme aquestes tasques de control,
raó per la qual considera que una aplicació mòbil pot ser
molt més pràctic, fins i tot, per dur-lo a la butxaca.

Imatge 11 : Perfil d’usuari 1

!
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Nom: Maví Gimeno
Edat: 34 anys
Fills: Un fill de 3 anys
Professió: Enginyer
agrícola

La Maví és una tarragonina que viu amb la seva parella i el seu
fill a Alcarràs, un poble de Lleida. Quan no es troba a peu de
camp fent prospeccions en el terreny, gaudeix de les seves
aficions en família: el muntanyisme, la música, la lectura i
viatjar.
Preguntada per aquesta aplicació mòbil, n’ha assenyalat la
seva utilitat perquè creu que permetria portar un major control
de les necessitats del nadó. Per això creu que faria servir l’app
diàriament i n’esperaria que facilités l’organització del temps,
sobre diverses qüestions: medicacions, visites al pediatre,
horaris d’alimentació i banys. Maví ja coneix altres aplicacions
similars i en destaca com a punts forts que busquen millorar
l’organització del temps però creu que, tanmateix, moltes han
de millorar la introducció de dades, que es costosa i poc
intuïtiva.

Imatge 12 : Perfil d’usuari 2

Nom: Ana García
Edat: 29 anys
Professió: Professora
d’anglès

L’Ana viu a Viladecans amb la seva parella, l’Isidre, qui és
Enginyer Mecànic. Tots dos comparteixen dues passions: el
cinema i l’esport. Ara, però, també en tenen una tercera: estan en
camí de ser pares.

L’Ana creu que aquesta aplicació seria útil en tant que li agradaria
poder controlar els temps de lactància, quelcom que li preocupa
especialment. Per aquesta raó, n’esperaria que la interacció amb
l’aplicació fos útil i eficaç. Coneixia l’existència d’altres productes i
aplicacions que compleixen una funció similar i assegura que, un
cop tingui el seu nadó, l’emprarà a diari.

Imatge 13: Perfil d’usuari 3	


!
!28

my wee app // MARÍA FERNÁNDEZ COLODRERO

Cristina és d’Esparreguera, està casada amb el Pau i té dos fills,
la Júlia, de tres anys, i en Gerard, de cinc mesos. Cristina procura
compartir amb els seus fills, des de ben petits, les seves aficions:
la música i la lectura.

Nom: Cristina Miras
Edat: 36 anys
Professió: Administrativa

La seva experiència com a mare per partida doble li fa creure que
empraria l’aplicació per poder organitzar-se millor el dia a dia
davant les necessitats dels nens, tenint controlats els horaris
d’alimentació, la freqüència d’higiene o les hores de son.
Considera útil aquesta aplicació en tant que pot ajudar els pares a
organitzar les necessitats dels nadons un cop s’arriba a casa des
de l’hospital. De la interacció n’esperaria, sobretot, la senzilla en
l’ús i que sigui fàcil enregistrar dades com els horaris de dormir i
la durada dels mateixos, per tal de controlar si els nens dormen
suficientment. Malgrat tot, mai abans havia fet servir una aplicació
com aquesta perquè en desconeixia la seva existència.

Imatge 14 : Perfil d’usuari 4

!

4. Definició de l’abast del producte
Tot seguit s’indica quin és l’abast del producte resultant d’aquest projecte.
Què inclou el producte:

• Aquesta aplicació mòbil conté un seguit de funcionalitats:
a) Lactància: indica durada de les presses mitjançant un cronòmetre. Intercanvi
entre pits i biberó. Registre horari de l’inici i fi i durada.
b) Canvi de bolquers: registre horari de canvi de bolquers amb o sense
deposicions.
c) Banys: registre horari dels banys
d) Son: registre horari del descans, amb l’hora d’inici, fi i durada.
e) Medicines: introducció de l’última medicina pressa amb dia, hora, nom i
dosis. Registre històric.
f) Visita al pediatra. Registre de l´última visita realitzada així com de la propera
cita. Dia, hora i motiu.

!
• Juntament amb el menú de funcionalitats tot just descrit, l’aplicació mòbil inclou:
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g) Edició del perfil de nadó. Introducció de nom, data de naixement i fotografia.
L’usuari pot modificar aquestes dades sempre que vulgui (útil en cas de la
fotografia).
h) Introducció de tants perfils de nadó com l’usuari necessiti i opció d’eliminarlos.
Què no inclou el producte:

• Altres funcionalitats diferents de les descrites anteriorment. Fora del marc d’aquest
projecte, es plantejarà una ampliació que ara per ara no es possible per limitació de
temps.

!
5. Identificació de riscos
Des del primer moment en què es va presentar la proposat d’aquest projecte, se’n va
prendre consciència de l’existència d’una sèrie de riscos potencials susceptibles de patir al
llarg del desenvolupament del mateix. Tot seguit se’ls descriu:
•

Programació de l’aplicació. El desenvolupament en llenguatge JAVA és la matèria
on s’hi compta amb menys experiència i, per tant, pot comportar dificultats al llarg del
desenvolupament de l’aplicació.

•

Competència. A Google Play s’hi compten altres aplicacions, de pagament i
gratuïtes, dedicades a oferir aquest servei, algunes d’elles amb funcionalitats extres
com gràfiques i registre d’esdeveniments importants del nadó.

6. Fortaleses i oportunitats

!
• Disseny de la interfície d’usuari. Com s’ha comentat a l’apartat corresponent
d’aquest document, moltes d’aquestes aplicacions presenten un disseny allunyat
d’una correcta experiència d’usuari, de manera que l’aplicació esdevé poc usable.
“my wee app” vol oferir un entorn agradable i intuïtiu, amb unes funcionalitats

!

fàcilment identificables.
• Alta demanda. El fet de trobar-hi competència al mercat dóna compte de l’alta
demanda d’aquest tipus d’aplicacions. I és precisament aquesta fragmentació del
mercat que afavoreix la inserció de nous productes. No s’ha de passar per alt, a més,
que “my wee app” ofereix les funcionalitats essencials que se n’esperen en aquest
tipus d’aplicacions de manera gratuïta, quelcom no sempre extensible a la resta

!

d’aplicacions publicades a Google Play.
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Capítol 3: Disseny

!
1. Principis del disseny de “my wee app”

!
El procés de disseny de la interfície de "my wee app" ha seguit, al llarg del seu recorregut,
una premissa molt clara: pensar en els seus usuaris potencials. De fet, aquest és el
fonament del terme User-centered Design que va popularitzar Donald A.Norman al seu llibre
The design of everyday things” (Nova York,1998). La facilitat d’ús ha de situar-se en primera
línia, i és que l’usuari ha de saber què pot fer en cada moment i quins seran els resultats de
les seves interaccions.

!

Per tal que això sigui una realitat, el disseny d’aquesta aplicació s’ha compromès, doncs,
amb els

principis bàsics del disseny d’interfícies mòbils que es descriuen a Usuaris i

sistemes Interactius (UOC, 2010):

!

· Simplicitat. "my wee app" no persegueix ser una aplicació complexa que li requereixi a
l’usuari un esforç extraordinari per comprendre-la i fer-la servir. Ans al contrari, ofereix les
funcions imprescindibles per a aconseguir els seus objectius i li presenta a l’usuari una
interfície fàcilment manipulable perquè ho pugui faci ràpidament i amb eficàcia.

!

· Eficiència. L’usuari pot accedir a les funcions més importants de l’aplicació en menys d’un
parell de passos. Això converteix a "my wee app" en una aplicació molt accessible.

!

· Interacció. La disposició dels diferents elements a la interfície de l’aplicació respon a la
voluntat de dotar l’usuari d’un major control sobre l’aplicació, quelcom que facilita la seva
comprensió. L’aplicació ha estat treballada de manera que respongui fidelment a la
interacció hàptica de l’usuari i, encara més important, de la manera en què aquest espera
que ho faci. A més, es prioritza que l’usuari interaccioni directament amb el contingut, sense
una major interferència de menús i barres de desplaçament.
· Resposta. Molt vinculat al principi anterior, "my wee app" ofereix una resposta immediata
a la interacció de l’usuari, quelcom especialment important en aquest tipus d’aplicacions on
l’usuari ha d’introduir dades i aquestes s’ha de veure reflectides ràpidament (o, si més no,
s’ha de veure que el sistema hi treballa) per confirmar l’acció feta i evitar, així, frustració i
desconfiança. La sensació de resposta també es tradueix en canvis en el color dels
elements accionats.

!
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· Metàfores. Algunes accions a la interfície de "my wee app" es presenten com una
metàfora d’objectes del món real, quelcom que fa més senzilla la seva comprensió. És el
cas, com es veurà més endavant, del “Action Button”, un botó present a les diferents
pantalles de l’aplicació i que mostra una càmera de fotos per tal d’obtenir una fotografia del
nadó a la pantalla de perfil o un full de paper escrit, per representar el registre
d’esdeveniments.

!

· Consistència. S’ha dedicat un esforç especial en aconseguir que la interfícies de "my wee
app" fos el més consistent possible amb el sistema operatiu pel qual es desenvoluparà
l’aplicació. En aquest sentit, s’ha pres com a punt de partida la nova interfície d’usuari
proposada per Google, Material Design, facilitant així una major familiaritat i coherència vers
els usuaris d’Android.

!

Les característiques del nou llenguatge de disseny proposat per Google han estat
estudiades amb profunditat per tal de poder aplicar-les al disseny de “my wee app". Tot
seguit, es repassa amb detall els diferents components gràfics que el conformen.

!

2. Gama cromàtica

!
Material Design presenta una paleta de colors brillants. La llum i les ombres hi juguen un
paper primordial però, per contra, es descarten el degradats. Aquesta ha estat la premissa
sota la qual s’ha treballat el color en aquest projecte.

!

La gama cromàtica triada està conformada per dues paletes de color. La primera d’elles
comprèn el color primari de l’aplicació i el seu espectre de tonalitats, mentre que, de la
segona, se n’extreu el color d’accent, pensat per a què hi produeixi un contrast i harmonitzi i
complementi el color primari.

!

La gama de colors triada ha estat la següent:

Imatge 15:
Paleta cromàtica

!32

my wee app // MARÍA FERNÁNDEZ COLODRERO

!
Un cop aplicats els colors segons indica l’especificació de Material Design, el mapa de
colors de l’aplicació queda de la següent manera:

Color primari fosc a
l’status bar
Color
blanc a
icones,
text i fons

Color negre al
text 1. El text 2
és negre al 54%
d’opacitat

Color primari a
l’app bar

PALETA DE COLORS

Color d’accent
al action
button

Text 1
Text 2
Imatge 16: Aplicació de la paleta de colors

!
!
L’elecció del to cromàtic de l’aplicació ha estat motivada pel valor semàntic que aporten els
colors lila i verd. El primer d’ells s’associa generalment a la feminitat. És modern i elegant, i
en ser una barreja del blau i el vermell, aporta l’estabilitat i l’energia de cadascun,
respectivament. De la seva banda, el verd s’associa a la salut, el creixement i la natura i és
un color estable que transmet tranquil·litat. Ambdós colors, doncs, prou adients per emprarlos en una aplicació d’estètica agradable, relacionada amb la cura dels nadons i que ha de
ser fiable i útil per als usuaris que l’empraran.

!

3. Tipografia

!
La font emprada en aquesta aplicació ha estat Roboto, la tipografia estàndard d’Android. Es
tracta

d’un tipus sense serifa, lleugerament ampla i amb caràcter rodó, de manera que

aporta claredat i afavoreix la llegibilitat. A "my wee app" s’ha emprat Roboto en dos dels
seus sis “pesos”: regular i medium. Es mostren a continuació, respectivament:

!
!ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
!abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
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Seguidament, es mostra l’ús que se’n fa de la font en les diferents categories de text,
indicant la mida i el color emprat.

!

Títol

Medium 20px

#FFFFFF

Nom nadó

Regular 34px

#FFFFFF

Edat nadó

Regular 18px

#FFFFFF

Text 1

Regular 20px

#000000

!

Text 2

Regular 14px

#000000 54% opacitat

Text dades

Regular 30px

#000000 87% opacitat

Regular 24px

#000000 87% opacitat

Botons

!

REGULAR 14px

#000000

4. Icones i altres elements gràfics

!
4.1. Icones

!
Per tal d’afavorir la comprensió de les diferents funcions amb què compta l’aplicació i
contribuir a generar una interfície molt més agradable i intuïtiva, s’han dissenyat un seguit
d’icones prou identificatives de la funcionalitat a què donen accés.

!
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El disseny de les icones ha seguit la línia del conjunt de l’aplicació. En aquest sentit, s’ha
emprat part de la gamma cromàtica seleccionada i s’han traçat unes figures sota la
tendència “flat design”: formes que recorden el geomètric; colors brillants i contrastats;
absència de degradats i textures; expressió minimalista i ús de l’efecte punt de llum per
reflectir l’ombra sobre el fons i crear una certa profunditat.

!

!

!
!
!
!

Imatge 17. Icones de les funcionalitats de "my wee app"

Aquestes icones es poden trobar al menú en forma de quadrícula que es presenta a la
pantalla inicial de l’aplicació (acompanyades de text) així com també a algunes de les
pantalles de les diferents funcions, on s’ha estimat convenient inserir-les per a una millor
comprensió del funcionament de l’aplicació.

!

!

!

!
Imatge 18. Detall d’ús d’icones
a la pàgina principal

!
Imatge 19. Detall d’ús d’icones
a la pàgina de lactància

Imatge 20. Detall d’ús d’icones
a la pàgina de pediatra

!
!
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D’altra banda, també s’han dibuixat per a aquest projecte les icones de
sistema necessàries a l’aplicació i que responen a la convenció
que Google estableix a aquest efecte. Concretament, s’han
dibuixat les corresponents a la connexió wifi, al senyal del
telèfon i a la càrrega de bateria. D’altra banda, també ha
estat necessari crear l’icona (+) que serveix per afegir un
nou perfil, i l’icona del menú, formada pels tres punts
disposats verticalment.

!
!
!
!
!
!

Imatge 21. Detall de les icones de
sistema a l’status bar i a l’app bar.

L’Action Button, un dels elements característics de Material Design, també conté diferents
icones que identifiquen una acció determinada en funció de la pantalla on es trobi l’ usuari:

!
!

!
!

!
!

Imatge 22. Icona que
condueix a l’historial
d’esdeveniments des de
cadascuna de les funcions de
l’app.

Imatge 23. Icona que
accedeix a l’aplicació càmera
del mòbil des de la pantalla
de creació/edició del perfil.

!

Imatge 24. Icona que
permet l’accés a la pantalla
de “Vista Ràpida” des de la
pantalla principal.

!

4.2 Botons

!
"my wee app" conté dos tipus de botons:
!
· Action Button. Es tracta d’un element flotant de mida estàndard i forma circular que es
distingeix per sobre de la resta del layout. Promou una acció i només hi pot haver un per
pantalla.

!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
· Flat Button.
!

Imatge 25. Exemples d’ús i
disposició de l’Action Button.

Imatge 26. Exemples d’ús i
disposició dels flat buttons

Amb aquest terme, Google denomina els botons que indiquen quina acció tindrà lloc en el
moment en què siguin premuts, com és el cas de “desar” i “esborrar”. Des del punt de vista
del disseny, aquests botons es caracteritzen per ser “plans”, en tant que no sobresurten de
la resta de la interfície perquè no fan ús d’ombres o rectangles delimitadors. Aquest tipus de
botó està especialment indicat quan no es vol incórrer en l’abús d’un gran nombre de capes
dins de la mateixa interfícies. Es distingeixen per ser l’únic element que fa un ús íntegre de
les majúscules (veure figura 12).

!

4.3 Layout

!
Seguint els preceptes que estableix l’especificació de Material Design, la interfície de
"my wee app" incorpora els següents elements que li donen aquesta estructura
característica:

!
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!
!
Icona
!
retrocedir
pantalla
!
!Títol de la
pantalla
!
del
!Avatar
nadó amb
nom i edat.
!Dóna accés
a l’edició
!del perfil
Selector
! tipus
date/time
picker
!
!
Flat buttons
! desar i
per
esborrar les
!
dades
introduïdes
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Icones per afegir

Icona per canviar

un nou perfil

de perfil de nadó
Status bar

App Bar/Tool bar
Fons

Card. Centralitza i
posa de rellevància el
contingut principal
de l’aplicació.

Action Button

Imatge 27. Layout de "my wee app"
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Un altre tipus d’estructura que també es pot trobar a l’aplicació són les llistes, emprades per
al registre d’esdeveniments i la vista ràpida.

!

App Bar reduïda

Text
identificatiu

Icones

Dades

Llista

Imatge 28: Llista a la pantalla
“Historial”

!
!
!
!

Imatge 29: Llista a la pantalla
“Vista Rápida”

Material Design recrea una interfície mòbil que vol emular els objectes materials, d’aquí el
seu nom. Per fer-ho, col·loca diferents peces en un espai determinat, les superposa i les
dota de profunditat, ombres i color. El sentit de l’ordre ha de ser preponderant, quelcom que
ha estat treballat especialment en aquesta aplicació per tal d’aconseguir un producte
llegible, senzill i útil.

!

Totes les pantalles de l’aplicació segueixen el mateix patró, amb lleugeres variacions en
l’alçada de l’App Bar en funció de les necessitats del contingut. Allò que Google anomena
“Cards” són les targetes que inclouen el contingut principal de l’aplicació, les dades que
l’usuari llegeix o bé, introdueix. S’ha emprat el color blanc de fons amb tipografia negra per
tal d’aconseguir el millor contrast i llegibilitat possibles.

!

Pel que fa al fons, aquest és una il·lustració pròpia que tracta de seguir la tendència de
Material Design pel que fa als objectes superposats.
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!
La gama cromàtica emprada segueix la línia de la resta de l’aplicació. En aquest cas, però,
s’han fet servir un ventall més ampli de tonalitats d’ambdues paletes de color.

Imatge 30. Fons de
"my wee app"

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Imatge 31. Paleta cromàtica per al fons.
Font: Google

!
Un altre element emprat en aquesta aplicació és el menú
contextual. Aquest apareix de manera flotant en prémer
l’icona corresponent situada a l’extrem superior esquerre.
En aquesta aplicació, el menú contextual s'ha emprat per
mostrar el llistat de perfils de nadó creats. L’usuari pot

Arnau
María

seleccionar el perfil que desitgi i se li mostren les dades
corresponents. És possible canviar de perfil des de
qualsevol funcionalitat de l’aplicació, tret dels historials i
la “Vista Rápida”.

!

Val a dir, doncs, que en aquesta aplicació, el menú no és
emprat com a mètode de navegació principal en tant que
no ha estat necessari.
Imatge 32. Menú de "my wee app"
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5. Logotip
Un dels objectius d’aquest projecte passa per definir la imatge de marca, el primer argument
de què es disposa per captar l’atenció de l’usuari vers el producte: el logotip.

!

El logo de "my wee app" conjuga les dues idees principals de l’aplicació: el temps i els
nadons. L’objecte que representa el temps per excel·lència és el rellotge, de manera que
s’ha volgut recórrer a aquesta icona inequívoca. Combinada amb la il·lustració que s’ha
realitzat ad hoc per a la funció de lactància, el resultat ha estat el que es pot apreciar a la
figura 19.
Els patrons de disseny que s’han seguit per a la creació del
logotip han estat el més coherents possibles amb la resta
d’il·lustracions que integren l’aplicació. D’aquesta
manera, s’ha continuat amb la tendència del Flat
Design donant lloc a una imatge senzilla, actual i
minimalista, sense textures ni gradients de colors.
S’ha respectat la paleta cromàtica escollida per a
aquesta aplicació i s’ha fet servir el color primari per al
fons del logo, tot generant un fort contrast amb el blanc
de la figura. La projecció de les ombres li confereix

la

sensació de relleu tan pròpia de Material Design.

!

Aquesta és la proposta de logo senzill que podria
emprar-se com a icona al marketplace d’aplicacions de
Google. Tanmateix, es proposa a continuació una altra

Imatge 33.
Logotip senzill "my wee app"

versió del logotip, igualment vàlida, que inclou el nom de
la marca.

!
!
!
Imatge 35.
Logotip amb text de "my wee app".
Format quadrat

Imatge 34.
Logotip amb text de "my wee app".
Format rectangular

!
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!

Imatge 36. Text del logotip de "my wee app"

El text del logotip està format per dues fonts. La combinatòria tipogràfica té per objectiu
aportar una determinada càrrega semàntica alhora que emfatitzar una paraula per sobre de
la resta. Així, mentre que el tipus de font sense serifa i prim aporta modernitat, senzillesa i
seriositat a la marca, el traçat cal·ligràfic suggereix un to desenfadat i amable en sintonia
amb el mot que destaca: “wee” és un terme col·loquial anglès que es refereix a quelcom
petit.

!

Les tipografies emprades han estat:

!
Walkway Bold
!

Pacifico

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

!

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Val a dir que per reforçar aquest contrast entre les dues tipografies, s’ha reemplaçat la lletra
“y” de la família Walkway Bold per la corresponent a la família BonvenoCF-Light. Això ha
estat així per defugir el caràcter més arrodonit que presentava la lletra del primer grup:

!
!
!
!

y

y

Finalment, per una mera qüestió d’harmonia estètica, s’ha optat per escriure el logotip
íntegrament en minúscules. L’absència de majúscules fa que, des del punt de vista
compositiu, tot quedi més homogeni i anivellat i, a més, atorga un caràcter més juvenil i
agradable a la marca.
Noti’s que, al llarg d’aquest document, ja s’ha optat per aplicar aquest canvi en cadascuna
de les mencions a l’aplicació.

!42

my wee app // MARÍA FERNÁNDEZ COLODRERO

6. Prototips
6.1 Mockups

!
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Imatge 37. Mockups de l’aplicació
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6.2 Alta definició

!

!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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Hora

16.30

!
!
!
!
!
!
!

!

Imatge 38. Prototips d’alta definició de l’aplicació
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7. Continguts
El contingut de l’aplicació "my wee app" és eminentment informatiu. Es tracta, en el seu
gruix, de dades que introdueix l’usuari per al seu registre: horari de lactància; hora de canvi
de bolquers i del bany; temps de descans; moment de l’última pressa de medicines i les
visites al pediatra.

!

Pel fet de tractar-se de dades en la seva majoria numèriques, la seva representació ha de
ser clara i ordenada. Per aquest motiu, s’ha procurat un disseny
estructurat de manera que l’usuari trobi allò que vol
consultar ràpidament i pugui inserir noves dades amb
comoditat i rapidesa. En general, les diferents pantalles
de “my wee app” concentren tota la informació en un
sol cop d’ull, de manera que l’usuari no s’ha de
desplaçar al llarg de la pantalla. Això és possible
gràcies a què el contingut és succint i concret i les
pantalles, breus.

!

El llenguatge emprat és clar i significatiu. Així mateix,
s’ha treballat per afavorir-ne la seva llegibilitat, de manera
que s’ha optat per un fort contrast entre fons blanc i text
negre.

Els contrastos visuals també s’han donat per

mitjà de la grandària de la font. En aquest sentit, les

Imatge 39. Contrast entre text i fons.
Grandària de font emfatitza el contingut
important

dades temporals introduïdes per l’usuari queden
emfatitzades respecte la resta de text per tenir una
major mida.

!

Cal no perdre de vista que aquesta aplicació ha de ser, per sobre de tot, funcional i intuïtiva,
i la disposició i presentació dels continguts hi juguen un paper fonamental.

!
!
!
!
!
!
!
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8. Arquitectura de la informació i navegació

!
El disseny d’aquesta aplicació també ha estat treballat per oferir una correcta arquitectura
de la informació, de manera que els continguts quedin adequadament organitzats i la
navegació sigui eficient per tal que l’usuari pugui gestionar la informació que insereix a
l’aplicació de manera efectiva. A més, com s’ha vist, el contingut d’aquesta aplicació està
estructurat per temàtiques i totes elles segueixen el mateix patró, de manera que la corba
d’aprenentatge de l’usuari vers el producte és molt elevada.

!

Així mateix, l’estructura de navegació ha estat dissenyada de manera jeràrquica. Això vol dir
que

des d’una pantalla inicial s’accedeix de manera ordenada als diferents nivells i

subnivells de pantalles, des del més general al més específic. Aquesta estructura afavoreix
l’orientació de l’usuari, qui sap on es troba en cada moment. Finalment, s’ha procurat no
sobrepassar els tres nivells de profunditat, de manera que l’usuari no hagi d’indagar molt
fins arribar al contingut que desitja consultar.

!

A continuació es mostra l’arbre de navegació de “my wee app” per a usuaris que han
configurat un perfil de nadó.

!

Imatge 40. Arbre de navegació de “my wee app” per un perfil
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!
D’altra banda, aquest és l’arbre de navegació que correspondria a l’aplicació configurada
per treballar amb dos perfils de nadó creats alhora.

Imatge 41. Arbre de navegació de “my wee app” per a dos

!
!

!
Als mapes de navegació mostrats, s’aprecien els tres nivells de profunditat existents:
!
menú - funcionalitat - historial
!
Com s’ha comentat, la navegació entre els diferents nivells es produeix de manera
seqüencial i hi existeixen enllaços de tornada que permeten a l’usuari retrocedir
immediatament a pàgines anteriors en cas que es trobi en els subnivells. Per a aquesta
aplicació en què només existeixen tres nivells de navegació, no s’ha estimat convenient
crear un menú de navegació addicional, en tant que, ara per ara, la navegació no es fa
tediosa.

!

Les figures cercle i rectangle que embolcallen el mapa de navegació mostren com, des de
qualsevol pantalla de l’aplicació, es pot accedir a l’edició/creació d’un nou perfil i al menú
secundari o d’ajustos, respectivament. Això és possible pel fet que les icones que hi donen
accés es troben presents a l’App Bar de totes les pantalles (tret de l’historial i la Vista
ràpida), quelcom que en facilita l’accés en qualsevol moment.

!

A l’estructura de navegació corresponent als dos perfils, val la pena destacar la navegació
de caràcter lineal que es permet entre les pantalles d’igual categoria d’ambdós perfils. Així,
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si l’usuari es troba a la pantalla de lactància del nadó A, es podrà desplaçar directament a la
pantalla de lactància del nadó B amb un simple gest d’arrossegament i viceversa.

!

9. Usabilitat
La usabilitat és la propietat que fa que una aplicació sigui fàcil de fer servir. L’usuari no s’ha
de veure immers en un aprenentatge complex,

sinó que ha d’interaccionar amb una

aplicació el més intuïtiva i efectiva possible. Això resultarà, inequívocament, en una bona
experiència d’usuari, un paràmetre molt més subjectiu que depèn de les
percepcions de l’usuari en manipular l’aplicació.

!

Per tal d’aconseguir una aplicació usable, el disseny de
“my wee app” s’ha treballat tenint en compte els següents
principis:

!

· Consistència. S’ha posat especial atenció en què els
elements que conformen l’aplicació siguin constants i
predictibles i que un mateix tipus d’informació arribi de la
mateixa manera.
Per exemple, els botons “guardar” i “borrar” sempre
mantenen la mateixa etiqueta textual per no induir a

Imatge 42. Les etiquetes textuals
dels botons no canvien

confusió.

!

La consistència també s’ha treballat en termes d’accions (l’usuari pot executar tasques
similars de la mateixa manera), terminologia i elements gràfics com les icones, la gamma
cromàtica i la tipografia.

!

· Prevenció d’errors. S’han tractat de minimitzar al màxim les acciones
equivocades per part de l’usuari. Per això, en aquells casos en què
és possible, s’ofereix date pickers per tal d’estalviar a l’usuari
l’introducció de dades per mitjà del teclat.
· Terminologia de l’usuari. S’ha emprat un llenguatge clar i
proper a l’usuari, sense termes especialitzats.

!

· Menú estàtic. S’ha optat perquè el menú principal de
l’aplicació sigui estàtic i tingui el seu lloc a la pantalla principal
de l’aplicació. D’aquesta manera, s’evita l’ús de menús
desplegables per a la navegació.

Imatge 43. Menú de l’aplicació a
la pantalla principal
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!
. Indicacions de la situació. L’usuari sap en quina pàgina es troba en cada moment
gràcies a l’ús de títols de pantalla. Això evitar que hi hagi desorientació i, per tant, frustració.

!

!
· Diferència visual de l’opció activa. Aquest principi es
fa evident a la pàgina de lactància, on l’usuari pot
moure’s entre pit esquerre, pit dret i biberó prement
sobre l’icona corresponent.

Quan una s’activa, les

altres dues romanen desactivades, quelcom que
s’indica per mitjà del color.

!

Imatge 44. Opcions actives i inactives

!
!
· Evitar pàgines amb massa informació. La informació que es mostra a cada pantalla és
l’estrictament necessària. D’aquesta manera, la densitat visual s’optimitza i l’usuari troba la
informació més ràpidament.

!

· Mostrar totes les opcions principals a la pàgina d’inici. Els continguts del lloc es
presenten des de la pàgina principal, de manera que l’usuari no ha d’aprofundir en la seva
navegació per conèixer què ofereix l’aplicació.

!

· Evitar l’ús de la barra de desplaçament. El contingut es presenta a cop d’ull sense
necessitat de desplaçar-se verticalment. Només és present a les pàgines on es mostren
llistats, on el desplaçament vertical és més habitual i natural.

!
· Llegibilitat. Text força contrastat respecte del fons i de mida adequada.
!
· Interacció amb l’aplicació. La interacció amb l’aplicació es produeix a través del gest
amb el que l’usuari està més habituat.

!
!
!
!
!

Tocar
Imatge 45. Gest d’interacció
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Capítol 4: Desenvolupament
1. Arquitectura interna de l’aplicació

!
“my wee app” és una aplicació basada en el model d’emmagatzematge, consulta i
modificació d’informació guardades a una base de dades. Tot seguit, es mostra l’esquema
de comunicació general que segueix l’aplicació amb la base de dades.

Imatge 46: Diagrama general de l’aplicació
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2. Elements principals que componen l’aplicació

!
A partir del diagrama acabat d’exposar, es passen a enumerar els elements més importants
que conformen l’aplicació objecte d’aquest estudi.

!

2.1 Manifest
Aquest arxiu és l’arrel de l’aplicació i presenta la informació essencial per tal que el sistema
Android pugui executar el codi de l’aplicació. Nomena el paquet Java de l’aplicació, s’hi
declaren permisos, llibreries i descriu els components de l’aplicació, com les activities. En el
cas que ens ocupa, s’hi han declarat els permisos Internet i Access Network State per tal
que Analytics i la xarxa d’anuncis puguin disposar de connexió de xarxa. També s’ha indicat
el permís per accedir a la càmera del dispositiu, poder accedir a les fotografies de la galeria
d’imatges i guardar les fotos.

!
2.2 Codi Java

!
Comprèn:
!

- MainActivity. És l’activitat que serveix com a punt d’entrada a la interfície d’usuari de
l’aplicació, que en aquest cas coincideix amb la pantalla inicial on es troba el menú de
funcionalitats. A l’arxiu Manifest ha estat declarada de la següent manera:

<activity
android:name=".MainActivity"
android:label="@string/app_name"
android:screenOrientation="portrait">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>

!
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El MainActivity estén de FragmentActivity per poder gestionar fragments al seu interior
que contenen les funcionalitats de l’aplicació (lactància, bolquers, son,banys, medicines i
pediatra).
public class MainActivity extends FragmentActivity

MainActivity té un FrameLayout nomenat “container” que compleix, com el seu nom
indica, la funció de contenidor i va alternant un fragment o altre segons calgui.
Des del MainActivity s’accedeix a l’activity “Perfil_activity” mitjançant un “Intent”. Sobre el
perfil del nadó en ús, MainActivity accedeix a la taula corresponent a la base de dades
per carregar les dades del perfil del nadó creat i mostrar-lo a l’appBar. De moment, però,
només es pot crear un nadó.
- StartFragment. Un Fragment és una porció d’interfície d’usuari continguda en una
activity, en altres paraules, una mena de secció modular que rep els seus propis inputs,
té els seus propis esdeveniments i pot afegir-se o treure mentre l’activity que el conté
està funcionant. En el cas que ens ocupa, s’ha creat l’StartFragment, el fragment pel qual
comença l’aplicació i que, per tant, serveix de “home”. D’es d’aquí es pot accedir a
l’activity de “Vista rápida” i a qualsevol dels fragments de les funcionalitats.

- Fragments per les funcionalitats. S’ha creat un fragment per a cadascuna de les
funcionalitats que conté l’aplicació: lactància, bolquers, bany, son, medicines i pediatra.
Cadascun d’aquests hereta de la classe “Fragment”.

!

public class LactanciaFragment extends Fragment
public class PanalesFragment extends Fragment
public class BanoFragment extends Fragment
public class SuenoFragment extends Fragment
public class MedicinasFragment extends Fragment
public class PediatraFragment extends Fragment

!
Des de dins el codi de cada Fragment s’accedeix a la corresponent taula de la base de
dades per poder mostrar l’activitat més recent, és a dir, l’últim esdeveniment ocorregut
per a cada funcionalitat de l’aplicació (p.ex: l’últim canvi de bolquers, el darrer cop que
va dormir, l’última medicina presa…). Dins de cada fragment, la interfície facilita a
l’usuari que crei un nou esdeveniment i, si així ho desitja, que el guardi. Seguidament,
podrà accedir a l’activity que conté l’historial de cada funcionalitat, de manera que
l’usuari podrà disposar d’un registre de tots els esdeveniments del seu nadó per

!

temàtiques.
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- Activities pels historials. Es tracten de diversos activities, un per a cada
funcionalitat, que mostren un llistat amb els esdeveniments enregistrats del nadó en
ordre cronològic, de més recent a més antic. Aquesta llista es mostra mitjançant un
objecte ListView, que s’omple mitjançant la classe “My Adapter”. Dins aquesta classe es
troba el mètode getView, utilitzat per omplir cada ítem del ListView.
ListView listview = new ListView(this);
renderView(master, listview, 0, 0, width * 0.25, width,
RelativeLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT);
adapter=new MyAdapter(this, listBano);
listview.setAdapter(adapter);

El ListActivity també permet l’opció d’eliminar de la base de dades, de manera definitiva
i individual, cada ítem que conforma la llista. A través d’un AlertDialog, s’interroga a

!

l’usuari sobre l’operació que està a punt d’efectuar.
ListActivity hereta de la classe Activity, ja que no utilitza Fragments.
public class Lactancia_list_activity extends Activity
public class Panales_list_activity extends Activity
public class Bano_list_activity extends Activity
public class Sueno_list_activity extends Activity
public class Medicinas_list_activity extends Activity
public class Pediatra_list_activity extends Activity

!

- Activity per la “Vista Rápida”. A més dels historials de cada temàtica, la pàgina “Vista
rápida” també és un ListActivity que, en el seu cas, accedeix a les taules de dades de
totes les funcionalitats de l’aplicació per mostrar el darrer esdeveniment de cadascuna
d’elles. Hereta d’Activity i la llista es mostra mitjançant un objecte listView

- Perfil_Activity. La pàgina per a crear o editar el perfil del nadó és un activity que
accedeix a la taula “bebes” de la base de dades per poder guardar la informació relativa
al nadó (fotografia, nom i data de naixement). Hereta d’Activity.
Per tal de poder inserir una imatge a la pantalla de perfil, en fer click sobre l’avatar,
mitjançant un “intent”, l’usuari accedeix a la galeria de fotos del seu dispositiu.
public void pressImage(){
Intent i = new
Intent(Intent.ACTION_PICK,android.provider.MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI);
startActivityForResult(i, RESULT_LOAD_IMAGE);
}
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En cas que l’usuari vulgui fer una nova fotografia en comptes de seleccionar-la de la
galeria d’imatges, el següent codi l’habilita a fer-ho:
Intent cameraIntent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
startActivityForResult(cameraIntent, TAKE_PHOTO_CODE);

S’ha sobreescrit el mètode onActivityResult per tractar el resultat de l’”intent” i
comprovar si aquest prové de la càmera o bé, de la galeria de fotos i poder accedir a la
imatge segons correspongui. En alguns dispositius, però, no s’ha pogut realitzar l’accés
a la imatge capturada degut a què no s’ha pogut aconseguir el path correcte de la
imatge.
Un cop tenim el path de la imatge, el guardem en el camp “image” de la taula “Bebes”.
Pel renderitzat de la imatge, s’ha emprat el següent mètode auxiliar :
public static Bitmap decodeScaledBitmapFromSdCard(String filePath, int reqWidth,
int reqHeight)

Amb aquest mètode, s’obté un bitmap de la mida requerida. A partir d’aquest bitmap
s’obté un objecte “drawable”:
Drawable photoDrawable = new BitmapDrawable(getResources(), photo);

Donat que el mètode setBackgroundDrawable ha estat deprecat, s’ha realitzat la següent
comprovació de versió del sistema operatiu abans de disposar el drawable com a fons de
l’objecte ImageView.
if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= 16) {
avatar.setBackground(photoDrawable);
}else{ avatar.setBackgroundDrawable(photoDrawable);}

De la seva banda, la introducció del nom del nadó es fa a través d’un objecte EditText.
Posteriorment, el text introduït el guardem a la taula “Bebes” al camp “Name Text”.
La data de naixement s’introdueix a través d’un DatePickerDialogue. Abans de guardar
les dades del perfil, es realitza una validació que comprova que s’hagi introduït alguna
dada. En cas contrari, surt un missatge d’alerta de tipus “toast”. Si s’han introduït dades,
es mostra un altre “toast” indicant que s’ha guardat correctament.

!
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- Gestor de diferents perfils de nadó

!

A la taula “bebes” s’hi guarden els perfils creats i s’hi accedeix per mostrar les dades del
nadó. A la taula de cadascuna de les funcionalitats, s’ha inserit el camp “perfil” per guardar
l’Id o número identificatiu dins la taula “bebes” de cadascun dels nadons creats.
A MainActivity s’ha creat la variable “currentperfil” amb la declaració “public static int” per tal
de poder accedir-hi des de les altres classes. En aquesta variable, s’hi desa l’Id del nadó
amb què es vol treballar, que en dependrà del perfil seleccionat al menú contextual de
selecció de nadó. Afegint la clàusula “where PERFIL=current perfil” a la sentència SQL es
pot accedir en escriptura i lectura a les dades del nadó seleccionat. Aquesta acció té lloc
des dels fragments de funcionalitats, els activities dels historials i de la “Vista rápida”.
c=db.rawQuery("SELECT DATE,DAY,COMPLET,TYPE,CANTIDAD FROM "+tablename+ "
WHERE PERFIL="+Integer.toString(MainActivity.currentperfil),null);

Per crear el menú contextual on es selecciona el perfil de nadó, s’ha emprat un objecte de la
classe Spinner. En prémer sobre aquest objecte es desplega una llista similar a la del
“ListView”. També s’ha creat un Adapter per tal de configurar la manera en què s’ha d’omplir
aquesta llista. Amb el següent mètode, indiquem quin ha de ser el format amb què s’han de
desplegar les opcions:
adaptador.setDropDownViewResource(
android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);

Mitjançant el mètode setOnItemSelectedListener() es configuren les acciones que s’han de
dur a terme en seleccionar un nadó: guardar dins de “currentperfil” l’ID del nadó seleccionat,
refrescar l’avatar, nom de nadó i data de naixement, en definitiva, les dades del nadó.

!
2.3 Arxiu de recursos
Trobem les carpetes Drawables, on es troben les imatges que s’han fet servir a la interfícies
de l’aplicació, i els layouts en xml.

!
2.4 Base de dades
La base de dades emprada ha estat SQLite. Es tracta d’un motor de base de dades de codi
lliure molt eficient, de mida petita i que no necessita servidor. Android incorpora de sèrie les
eines necessàries per a la seva creació i gestió, de manera que el seu ús és senzill i no
requereix gaire configuració.
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Hem creat la classe DBSQLiteHelper que estén de la classe SQLiteOpenHelper. Dins
aquesta base de dades, s’ha creat una taula per a cada funcionalitat de l’aplicació i una altra
per als diferents perfils de nadó que l’usuari necessiti configurar. Dins aquestes taules, s’hi
compten diversos camps per guardar les diferents dades, com la data, hora, tipus, durada i
número de nadó per quan hi hagi més d’un perfil creat.

!
Des de les classes Perfil_activity, els fragments de les funcionalitats i els llistats d’historials
de les funcionalitats, s’ha emprat els mètodes getReadableDatabase i getWritableDatabase
de la classe SQLiteDatabase, en tant que es necessita tant llegir com escriure a la base de
dades. En el cas de l’historial, però, l’acció que es duu a terme és eliminar l’element de la
llista més que no pas escriure-hi dades.
Per contra, a MainActivity i a l’activity de “Vista rápida” s’utilitza el mètode
getReadableDatabase en tant que només es necessari llegir de la base de dades.
Aquesta base de dades no s’allotja en cap servidor, sinó que ho fa en local. En un futur,
aquestes dades es podrien allotjar al núvol i així aconseguir una sincronització de la
informació entre diferents dispositius com, per exemple, el del pare i la mare.

!

2.5 Classes de dades
S’han creat dues classes de dades per tal d’escriure el contingut del ListView.

!

Pel listView de l’activity “Vista Ràpida” s’ha creat la classe PrevItem, que conté tres atributs
públics. El primer d’ells és un String nomenat “title” per al títol de l’element del llistat (p.ex.:
“Lactancia”). El segon String, “Date”, s’utilitza per mostrar la data i altres dades addicionals.

!

Finalment, un Int anomenat “imageResource” serveix per guardar el Resource Drawable
que conté la icona que volem emprar en cada ítem del llistat.

!

Per omplir els listViews dels historials de cada funcionalitat, s’ha creat la classe Bano, que
implementa la interfície anomenada Comparable. Bano conté quatre atributs privats de tipus
String: “date”, que conté l’hora; “day”, amb el dia; “complet”, que conté la data i l’hora de
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manera completa i “id”, que emmagatzema l’id de l’element de la llista a la taula
corresponent de la base de dades per tal de poder esborrar-lo si l’usuari ho desitja.
Així mateix, s’han implementat els mètodes getDay, getDate, getComplet i getId per tal
d’accedir als atributs des de l’activity de l’historial. S’ha sobreescrit (@Override) el mètode
compareTo de la interfície Comparable per tal de poder ordenar els ArrayList d’objectes
d’aquesta classe amb el mètode Collections.sort. 2.6 Classes Android

!

Per desenvolupar aquesta aplicació, ha estat necessari emprar una sèrie de classes pròpies
d’Android que tot seguit s’enumeren:

!
•

ListView : emprats als historials de funcionalitat i a la “Vista rápida” per a crear i renderitzar llistes.

•

TextView : emprat allà on es necessita un camp de text.

•

EditText: camps d’entrada de text per part de l’usuari. Els trobem als activity de Medicines,
Pediatra i Perfil.

•

ImageView: emprats per renderitzar imatges, com la fotografia del nadó i les icones.

•

DatePicker: selecciona dates del calendari. Utilitzat a l’activity de Perfil de nadó i pediatra.

•

Chronometer: cronòmetre emprat al fragment de lactància.

•

Date, SimpleDateFormat : s’utilitzen per obtenir les dates i hores i donar-los format a l’hora de
convertir-les a String, respectivament.

•

DBSQLiteHelper i SQLiteDatabase : accedir a la base de dades

•

Cursor: utilitzat per rebre els resultats de les peticions a la base de dades.

•

RelativeLayout: distribueix internament els objectes “View”.

•

LayoutParams: s’utilitza per donar als Views amplada, alçada, marges i alineació vertical i
horitzontal.

•

FrameLayout: conté el fragment que correspongui a cada cas.

•

FragmentManager i FragmentTransaction: gestiona els fragments.

!
2.7 APIs
Tot i que a l’estat actual del projecte no s’hi compten, està pensat d’inserir-hi, pròximament,
l’API de Google Analytics i s’integrarà Google Play Services per a poder mostrar anuncis.
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3. Llenguatges de programació
La programació d’aquesta aplicació s’ha fet amb el llenguatge d’Android nadiu, Java, en
tant que és el que ofereix un major rendiment. De fet, la decisió de desenvolupar “my wee
app” com una aplicació nativa rau en el fet que aquest tipus d’aplicacions són més robustes
i fluides i, per tant, s’aconsegueix una millor experiència d’usuari davant dissenys
complexos. A més, les aplicacions natives permeten l’accés al hardware del dispositiu com
la càmera, útil en el cas de l’aplicació que ens ocupa.
L’eina de programació emprada ha estat Android Studio. Google està afavorint el seu ús
davant d’altres programes com Eclipse, que gradualment està quedant desactualitzat.

!

Com a alternativa al desenvolupament d’una aplicació nadiua amb Java, “my wee app”
s’hagués pogut desenvolupar mitjançant sistemes multiplataformes com PhoneGap o
Appcelerator. Tanmateix, no sols el rendiment de l’aplicació s’hagués vist en entredit sinó
que, a efectes acadèmics, no s’hagués pogut assolir el repte que suposava posar en
pràctica els coneixements adquirits en llenguatge de programació Android.

!

4. Recursos tecnològics emprats
Els recursos tecnològics utilitzats per a dur a terme aquesta aplicació mòbil han estat:

!!
Software
!Disseny: Adobe Illustrator CS6 i Adobe Photoshop CS6
Desenvolupament: Android Studio

!Hardware

MacBook Pro. OSX 10.9.5. Processador 2GHz Intel Core i7. Memòria 7GB 1333MHz

!Tauleta digitalitzadora Bamboo Wacom
!Samsung Galaxy Ace GT-S5830. Android Gingerbread 2.3.3.
Samsung Galaxy SM-G130HN. Android 4.4.2.
Bogo 553. Android 4.1.4
GoClever Terra 90. Android 4.1.1 (Tablet)

!!
!
!
!
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5. Requisits d'instal·lació

!
La planificació del projecte inclou la publicació de l’aplicació al mercat de Google Play. Quan
així sigui, la instal·lació de l’aplicació tindrà lloc mitjançant la descàrrega des d’aquest
mercat. Serà necessari disposar d’un terminal amb sistema operatiu igual o posterior a
Android 2.3.

!

Ara per ara, però, en no trobar-se publicada l’aplicació, cal configurar el terminal mòbil de
manera que permeti l’usuari instal·lar aplicacions d’origen desconegut. Per fer-ho, cal seguir
els següents passos:

!

1. Hem de dirigir-nos al menú “Ajustaments” > “Seguretat” > “Permetre la instal·lació
d’aplicacions d’origen desconegut”. Activar l’opció.
2. Instal·lar en el dispositiu l’arxiu en format apk.
3. Un cop completada la instal·lació, cal acceptar els permisos requerits i executar

!
!

l’aplicació.

Per començar a fer servir l’aplicació, es disposa d’unes detallades instruccions d’ús que
figuren entre els documents lliurats d’aquest projecte

!!
!
!
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Capítol 5: Pàgina web
1. Disseny

!
1.1 Trets generals

!
Per tal de promocionar i recolzar l’aplicació mòbil, s’ha creat una pàgina web amb
informació sobre el producte que ha de servir per potenciar, properament, les descàrregues
de l’app al mercat de Google. Amb aquest fi, s’ha dissenyat una pàgina web senzilla, clara i
prou identificativa amb el producte que promociona.

!

En coherència amb els principis que persegueix “my wee app”, la seva pàgina web ha estat
dissenyada per oferir un aspecte actual, funcional y senzill, que escapa de qualsevol
recàrrega supèrflua de contingut o d’elements gràfics. Així, el web aprofita l’ample complert
de la pàgina per distribuir els seus continguts, de manera que guanya en claredat, sensació
de netedat i potencia l’impacte visual d’allò que vol comunicar.

!

Així mateix, s’ha simplificat la navegació per la pàgina de manera que s’afavoreix l’scroll
més que no pas l’interacció mitjançant el “click”. D’aquesta manera,el web permet que
l’usuari es desplaci al llarg de tot el contingut en una mateixa pàgina, quelcom que afavoreix
els usuaris de dispositius mòbils. En aquest sentit, no ha estat necessari oferir un menú de
navegació a la capçalera de la pàgina donat que el contingut que s’ofereix es prou breu i
concís. Sí s’ha mantingut, però, un barra superior amb el logotip de la marca, amb la
peculiaritat que es manté fixe i, per tant, present per l’usuari al llarg de tota la navegació.

!

Una altra de les tendència actuals en disseny web que s’ha plasmat en aquest producte ha
estat el responsive design. D’aquesta manera, la web de “my wee app” s’adapta als
diferents dispositius mòbils per oferir una correcta experiència d’usuari.

!

1.2 Gama cromàtica

!La pàgina web que ha de servir com a eina de promoció de “my wee app” ha estat
dissenyada en coherència amb la línia estètica que segueix l’aplicació mòbil. D’aquesta
manera, la gama cromàtica del web respecta la paleta de colors assignada a l’aplicació, a fi
que la vinculació i sintonia entre ambdós productes sigui clara i immediata.

!
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!
Imatge 47: Paleta cromàtica emprada al web

3. Tipografia!

!

Al web s’han emprat dos tipografies diferents per mitjà de Google Font API. La primera
d’elles ha estat “Pacifico”, utilitzada al títol principal de la pàgina. Aquesta es correspon a
la mateixa font emprada al logotip de l’aplicació, quelcom amb què s’ha volgut reforçar la
familiaritat a través de la tipografia. L’altra font, “Poiret One”, es troba al text del cos i ha
estat seleccionada per ser una tipografia sense serifa i amb caràcter rodó, de manera que
aporta claredat i afavoreix la llegibilitat.

Pacifico

Poiret One

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

!
!
4. Esquema i contingut!
!
La pàgina web dissenyada ha de ser una eina de promoció de l’aplicació mòbil “my wee
app”. En el marc d’aquest Treball de Final de Màster, el seu contingut s’ha limitat al que a
continuació es detallarà, malgrat que, com a línies de futur, aquest podria ser susceptible a
ser ampliat.

!

El web presenta els continguts distribuïts en tres contenidors diferenciats entre sí que es
podrien qualificar com a portada, cos i peu.

!

La portada presenta una barra superior que conté el logotip de la marca. La seva posició
fixa fa que, en produir-se l’scroll, sempre hi sigui present. La part central de la portada
l’ocupen un fragment de text de presentació i la imatge d’un terminal mòbil amb la pantalla
principal de l’aplicació “my wee app”. El component textual inclou un títol que juga amb el
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significat de les paraules que donen nom a l’aplicació i tracta d’empatitzar amb l’usuari a
través d’un contingut que apel·la a la seva emoció.

Una pequeña app para grandes padres
De fet, aquesta és la línia que se segueix a la resta del missatge. S’ha optat per un
màrqueting molt més sensorial que no pas racional, i és que el target al qual es dirigeix el
producte i el context en el qual es farà servir així ho propicien. S’ha de tenir en compte que
aquesta aplicació ha de ser amigable vers l’usuari i ha de representar un ajut en moments
farcits de novetats. Per aquesta raó, s’ha de presentar l’aplicació com un aliat de pares i
mares que té en compte les veritables prioritats d’aquests i que, conscient d’això, només
treballarà per fer-los la vida més fàcil.

Lactancia, pañales, descanso, baños,medicinas, pediatra...¡cuántas
cosas a tener en cuenta cuando nace un bebé!

!

En ese momento en el que necesitas más ayuda, puedes contar con
my wee app. Con esta sencilla aplicación conseguirás establecer
una rutina diaria para tu bebé y registrar fácilmente todos sus
horarios y actividades,

!

Sin más líos, my wee app te ofrece lo que necesitas para que tú te
ocupes de quien más te importa.

!
Completa la portada el badge d’Android, que indica que l’aplicació està disponible1 al mercat
de Google Play i en facilita la seva descàrrega directa.

!

El cos és, físicament, la part central del web i inclou quatre destacats sobre les
funcionalitats de l’aplicació. D’aquesta manera, una imatge ampliada junt amb un breu text
donen compte de les prestacions que ofereix l’aplicació i de la seva senzillesa i practicitat.

!
!
!
!
!
1

L’aplicació no està publicada a Google Play en aquests moments
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Imatge 48: Destacats de l’aplicació

Finalment, al peu de la pàgina es troba un paràgraf convidant l’usuari a contactar amb el
desenvolupador de l’aplicació per transmetre-li el seu feedback. L’acompanya, novament, el
badge d’Android per propiciar l’accés directe a Google Play i la descàrrega de l’aplicació.

!

Portada

Destacats

Peu

Imatge 49: Vista pàgina web
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2. Maquetació
Els llenguatges emprats per maquetar aquesta pàgina web han estat els estàndards HTML5
i CSS3. Com tot just s’ha mostrat, l’estructura del web és clara i senzilla. Per fer-ho, s’han
emprat les noves etiquetes que aporta HTML5 i que permeten obtenir un codi molt més
semàntic. Així, s’han utilitzat les noves tags <header> per a la capçalera; dues etiquetes
<section> per a la portada i els destacats i <footer> per al peu de pàgina. Dins aquests,
s’han emprat les etiquetes <div> amb les classes i id’s corresponents como a contenidors
del text i les imatges que conformen el web.

!

Pel que fa a l’estil, val la pena senyalar que aquest web ha emprat un dels recursos més
importants que ha aportat CSS3 al camp del desenvolupament web: els media queries.
Amb aquestes regles ha estat possible aconseguir un disseny web adaptable als diferents
dispositius: escriptori, tauleta i mòbil.

!
Per fer-ho, al document html s’ha inserit el següent meta tag:
!
!
Al full d’estils s’han emprat cinc media queries per a les diferents resolucions de pantalles:
!
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1”>

* Mòbil : @media (max-width:600px)
* Tablet 1: @media (min-width:600px) and (max-width:767px)
* Tablet 2: @media (min-width:768px) and (max-width:1279px)
* Desktop 1: @media (min-width: 1280px) and (max-width: 1500px)
* Desktop 2: @media (min-width: 1501px)

!

A partir d’aquí, s’han modificat els estils per adaptar els continguts a les diferents mides de
pantalla, disposant-los correctament i fent-los llegibles per aconseguir una correcta
experiència d’usuari.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Imatge 50:
Responsive Design
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!
Capítol 6: Conclusions i línies de futur
1. Conclusions
Arribats a aquest punt i tirant la vista enrere, la consecució d’aquest treball ha estat la
superació de tot un repte. En proposar la idea entorn la qual giraria aquest projecte,
s’assumia que l’apartat del disseny seria tot un gaudi però que la vessant de programació
suposaria un esforç i un sacrifici personal de dimensions importants donada l’experiència de
què es disposava en la matèria.

!

Tot i així, en el moment d’escriure aquestes conclusions, es pot afirmar que s’entrega un
producte que funciona i que respon als objectius que havia d’assolir des d’un principi. No cal
dir que l’aplicació mòbil “my wee app” encara deixa lloc a millores i noves funcionalitats que
la facin més complerta, però en el marc temporal d’aquest projecte no hauria estat possible.
A més, és de justícia reconèixer que, tot i que aquest projecte ha permès ampliar-ne els
coneixements en programació Java, encara queda molt camí per recórrer i s’ha de ser
conscient de les limitacions que ara per ara es tenen.

!

El gruix dels objectius plantejats des de bon principi s’han assolit. S’ha dissenyat una
aplicació per a l’entorn Android i s’han programat les funcionalitats que s’hi van indicar que
tindria. Així mateix, s’ha assolit també el compromís de dissenyar i maquetar una pàgina
web senzilla de promoció de l’aplicació.

!

Per bé que la planificació s’ha seguit prou fidelment, cal puntualitzar que s’ha hagut de
revisar la previsió pensada per a la tasca de programació. Si bé, en un principi, se li van
assignar 11 dies al desenvolupament, han calgut un parell de jornades més. Això, si més no,
ha esdevingut una lliçó apressa.

!

Tot plegat, però, no ha estat necessari introduir altres canvis per garantir l’èxit del treball. La
metodologia que s’ha seguit ha estat l’encertada i el fet d’anar lliurant porcions del projecte a
mode d’sprints ha estat especialment útil per tal de rebre el feedback del consultor i
incorporar les seves correccions progressivament.

!

En suma, i reprenent el fil amb què s’iniciaven aquestes conclusions, aquest Treball de Final
de Màster ha esdevingut l’oportunitat de tancar un cercle que es va encetar en un altre
moment del Màster d’Aplicacions Multimèdia, on es va concebre la idea de “my wee app”.
Uns mesos després, aquesta idea és una realitat que espero que, més d’hora que tard,
compleixi la seva missió: ajudar les persones en la difícil tasca de ser pares.
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2. Línies de futur

!
S’espera que, pròximament, “my wee app” traspassi el marc acadèmic i ocupi el seu lloc al
mercat d’aplicacions mòbils Google Play. Un cop publicada, es treballarà la seva promoció i
s’estudiarà la millor manera de monetitzar-la.

!

Serà interessant, llavors, copsar l’opinió dels usuaris. Aquesta serà la millor manera de
detectar mancances a l’aplicació i conèixer quines altres funcionalitats els hi són d’utilitat i hi
haurien de ser implementades.

!

De fet, en un futur, no es descarta ampliar les prestacions de l’aplicació. Podria ser d’utilitat
implementar un sistema que permeti els usuaris compartir les dades entre dispositius, per
exemple, entre el pare i la mare. Així mateix, el registre de dades actual podria veure’s
complementat amb un gràfic que permeti consultar-les de manera molt més visual. Una altra
funcionalitat que podria ser útil és el registre de pes i alçada del nadó, per tal que els pares
poguessin veure gràficament la progressió de la criatura. Per aconseguir tot això, però,
encara queda molt camí per recórrer.

!

Pel que fa al web promocional, el següent pas és adquirir el domini i penjar-la a la xarxa. A
partir d’aquí, es podria treballar el seu posicionament als resultats de cerca. Tot i que,
probablement, el gruix de visites al web provindrà de la mateixa aplicació o de Google Play,
s’ha de tenir en compte que es poden trobar potencials usuaris entre aquells que trobin el
web de manera orgànica.

!
!
!
!
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Annexos
Lliurables del projecte

-

Disseny: arxius Illustrator amb el disseny de l’aplicació i de les icones.
Captures de l’aplicació: arxius png amb el prototip de l’aplicació.
Codi font: transcripció del codi font de l’aplicació.
Disseny web: arxiu Photoshop amb el disseny de la pàgina web.
Maquetació web: arxius html i css amb la maquetació de la pàgina web.

- Instruccions d’ús: document on es descriu, pas a pas, el funcionament de l’aplicació.

!
!
!
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