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Resum 

La pràctica de l’esport és un hàbit que està calant en la societat actual, fet que no ha passat 

desapercebut per la indústria tecnològica. Cada vegada són més els esportistes que fan ús de 

dispositius per enregistrar les seves activitats.  

Dins d’aquest fenomen social, trobem gent que comença amb l’objectiu de fer salut però que ben aviat 

el canvia per d’altres més ambiciosos, com fer una marató o un triatló. D’altres, més experimentat, 

tenen l’ambició de millorar el seu rendiment, millorar les seves marques personals. Davant d’aquest 

reptes, un es pot fer la pregunta de Estic preparat per afrontar-lo? Podré acabar-lo amb el temps que 

m’he proposat? Estic millorant el meu rendiment? 

Així doncs, aquest projecte tractarà de desenvolupar una aplicació web que sigui una eina que, 

mitjançant la combinació de les dades enregistrades per dispositius multisensors (GPS, pulsòmetre, 

etc) i la informació sobre la condició física de l’esportista, generi la informació necessària pel correcte 

anàlisi de l’activitat realitzada i així donar resposta als seus dubtes.  

L’objectiu és desenvolupar un producte mínim viable que ens permeti testejar ràpidament el producte 

entre els potencials usuaris per comprovar l’acceptació i viabilitat del projecte. 

Abstract 

The practice of sport is a habit that is catching on in today’s society, a fact that has not gone unnoticed 

by the technology industry. The number of sportsmen and sportswomen who use these devices to 

register their activity is increasing. 

Within this phenomenon, people begins with the aim of making health but soon change it to a more 

ambitious one, as making a marathon or triathlon. Others, more experienced, have the ambition to 

improve their performance, improving their personal best. Faced with this challenge, one can ask itself 

Am I ready to face it? Can I finish it within the proposed time? Am I improving my performance? 

Thus, the aim of this project is develop a web application that becomes a tool that, by combining data 

recorded by multi-sensor devices (GPS, heart rate monitor, etc) and information of the physical 

condition of the sportsmen and sportswomen, produces the necessary information for the correct 

analysis of the activity and thus answer their doubts.  

The aim is to develop a minimum viable product that allows us to quickly test the product among 

potential users to validate the acceptance and feasibility of the project. 

 

Paraules clau 

GPS, pulsòmetre, pulsómetro, heart rate monitor, entrenament, entrenamiento, workout, carrera, race, 

trail, recorregut, recorrido, track, pulsacions, pulsaciones, heart beats,  pendent, pendiente, slope, 

aplicació web, aplicación web, web application, mapas, maps, gràfiques, gráficas, charts 

 

  



 

Aplicació web per l’anàlisi, tractament i visualització d’activitats enregistrades 

amb dispositius amb sensor GPS combinat amb d’altres sensors  

Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia 
David Gómez Rodríguez 

 

6 / 37 

 

Notacions i Convencions 
 

Les paraules clau es distingeixen amb la combinació de tipografia negetra i itàlica. 
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Introducció 

1.Introducció/Prefaci 

El context on emmarcar aquest projecte està definit per l’eclosió de dos fenòmens, un social i un altre 

tecnològic, estretament lligats. La pràctica de l’esport és un hàbit que està calant en la societat actual. 

Sembla que aquest boom no és una moda passatgera. Aquest fenomen social, tan visible a les nostres 

ciutats i pobles, ha estat percebut per la indústria tecnològica. El mercat de consum està inundant de 

diferents tipus de dispositius portables que ens permeten enregistrar la nostra posició, les nostres 

pulsacions, etc. Cada vegada són més els que fan ús d’aquests dispositius multisensor. Segons un 

estudi de l’Ericsson CinsumerLab, el 71% dels consumidors a escala global està interessat a mesurar 

paràmetres de salut mitjançant dispositius portables
[1]

.  

Lligat a aquests nous dispositius portables, s’han desenvolupat moltes aplicacions que permeten 

mostrar les dades enregistrades per aquests dispositius, en diferents formats, als usuaris. En la 

immensa majoria d’aquestes aplicacions, la informació que es mostra és molt bàsica. Però la 

combinació de dades provinents de diferents sensors, ofereix la possibilitat de generar informació que 

permetria prendre decisions per millorar les activitats dels esportistes. 

Dues són les raons per les quals he escollit aquesta temàtica: una personal i una altra professional. La 

personal és la meva passió per l’esport. Des de ben petit he practicat esport a diferents nivells. Com a 

usuari d’aquest dispositius portables des de ja fa uns anys, durant aquest temps, he provat diverses 

aplicacions per visualitzar les dades enregistrades, buscant aquella aplicació que anés una mica més 

enllà, que no es quedes en mostrar unes estadístiques bàsiques de les dades sinó que combines les 

dades dels diferents sensors per generar una informació més valuosa. Sempre he tingut la sensació de 

que tenim uns dispositius molt sofisticats als quals no s’explota el seu gran potencial. La professional 

és la meva vinculació amb la tecnologia GPS. Treballo gestionant una xarxa de receptors GPS que 

dona serveis de posicionament d’alta precisió. Malgrat que són uns serveis per un tipus de receptors 

GPS destinats al món professional, la tecnologia és la mateixa. L’ús del GPS s’ha estès en dispositius 

d’ús quotidià com són els mòbils, els cotxes i els rellotges entre d’altres.  

Es aquí on sorgeix la motivació per a realitzar aquest projecte. Com a esportista i usuari d’aquests 

dispositius, sempre he trobat a faltar una aplicació  que dones un valor afegit a les dades 

enregistrades amb aquests dispositius. 

L’aplicació a desenvolupar es basa amb aquells dispositius portables amb sensor GPS i que alhora 

poden portar d’altres sensors com pulsòmetres, mesuradors de potencia, etc. 
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2. Descripció/Definició 

Dins d’aquest boom social de la pràctica de l’esport, ens trobem amb molta gent que començar amb 

l’objectiu de fer salut però que amb el temps, vol anar una mica més enllà, i es comencen a proposar 

reptes cada vegada més ambiciosos (maratons, triatlons, curses de muntanya, etc). De vegades 

l’esportista no és conscient que, per afrontar aquests reptes, és molt important realitzar la preparació 

correcta per evitar lesions musculars o problemes de salut més greus. D’altra banda, hi ha molts 

esportistes amateur que tenen l’ambició de millorar el seu rendiment i per fer-ho, incrementen el seu 

volum d’activitat però no acaben de millor o el sobre entrenament fa que es lesionin amb facilitat, 

portant-los a la frustració. Amb la combinació de les dades enregistrades pels dispositius multisensor i 

una correcta avaluació de les condicions físiques de l’esportista
1
,es pot respondre a les preguntes que 

molts esportistes es fan: Estic preparat per fer una marató? Podré fer-la en menys de 4 hores? Per què 

per més que entreni no milloro?  

Aquest TFM-P consisteix en la implementació d’una aplicació web d’anàlisi, tractament i visualització 

de les dades emmagatzemades per dispositius amb sensor GPS de lleure, que alhora, si es disposa, 

es pot combinar amb  altres sensors, com pulsòmetres o mesuradors de potència, per generar 

informació que permeti a l’usuari analitzar l’activitat enregistrada. La informació resultant del tractament 

i de l’anàlisi de les dades, es visualitzarà mitjançant informació geogràfica (sobre cartografia) i 

alfanumèrica (amb taules i gràfiques). Els usuaris objectius d’aquesta aplicació són esportistes que fan 

ús de dispositius multisensor per realitzar les seves activitats físiques. 

Amb aquesta aplicació es vol anar un pas més enllà en l’explotació del potencial d’aquests sensors 

(GPS, pulsòmetres, mesuradors de potència, etc). La combinació de les dades procedents de diferents 

sensors permet generar informació necessària pel correcta anàlisi de l’activitat realitzada per l’usuari 

(esportista). 

Respecte de la majoria d’aplicacions existents en el mercat destinades als usuaris d’aquests 

dispositius multisensos, aquesta aplicació relaciona la informació enregistrada amb les condicions 

físiques de l’usuari
1
. Aquesta relació és la que dóna significat a les dades enregistrades pel sensor, les 

posen en un context que permet interpretar-les. Per exemple, un usuari està entrenant per fer una 

cursa de 10km amb l’objectiu de baixar de 45 minuts (a ritme de 4:30/km). Registre d’una activitat on ha 

corregut 6km a un ritme per quilòmetre de 4:25 a 150 pulsacions per minuts. Si aquestes dades no es 

comparen respecte a les condicions físiques de l’usuari, no es pot saber si aquest ritme el podrà 

mantenir durant tota una cursa de 10km per què està per sota del seu llindar anaeròbic o bé no el podrà 

mantenir, ja que està per sobre i això vol dir que s’esgotarà abans d’acabar la cursa. 

L’objectiu d’aquesta aplicació és convertir-se en una eina que permeti a l’esportista avaluar el seu estat 

de forma i millorar l’efectivitat dels seus entrenaments. 

 

 

1
 Mitjançant una prova d’esforç es determina les condicions físiques de l’esportista 
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3. Objectius generals 

Les possibles funcionalitats que podria tindre l’aplicació són moltíssimes. És per això que l’abast del 

projecte el delimiten els següents objectius a assolir agrupats per tipus: 

 

3.1 Objectius principals 

Objectius de l'aplicació: 

 La implementació d’una aplicació web d’anàlisi, tractament i visualització de les dades 

emmagatzemades per dispositius amb sensor GPS o que combinen el GPS amb altres 

sensors, com pulsòmetres o mesuradors de potència, per generar informació que permeti a 

l’usuari analitzar l’activitat enregistrada. 

 Explotar el potencial dels dispositius portables multisensors, combinant les dades per generar 

informació. 

 Crear una eina que permeti a l’esportista millorar l’efectivitat de la seva activitat física. 

 Desenvolupar un producte mínim viable[2] que ens permeti testejar ràpidament el producte 

entre els potencials usuaris per comprovar l’acceptació i viabilitat del projecte. 

 

Objectius per a l’usuari: 

 Implementar una aplicació web que permeti a l’usuari carregar les dades registrades amb el 

seu dispositiu mitjançant un fitxer. En aquesta primera versió, l’usuari tindrà la possibilitat de 

carregar les dades amb els següents formats de fitxer: 

a. GPX
[3]

: format estàndard d’intercanvi de dades GPS. Permet l’ús de l’aplicació web per 

la majoria de dispositius del mercat però té alguna limitació respecte als formats 

propietaris de les marques (en la transformació de format propietari a GPX es pot 

perdre algun paràmetre). 

b. TCX
[4]

: format propietari de Garmin. Format que inclou informació addicional. 

 Projectar el recorregut enregistrat pel sensor GPS sobre un mapa i representar-lo en funció de 

variables enregistrades pels sensors del dispositiu: 

a. GPS: ritme/velocitat. 

b. Pulsòmetre: pulsacions. 

 Afegir, en punts de pas del recorregut, informació tant  absoluta del punt de pas com relativa 

respecte al punt de pas anterior i a tot el recorregut. Si el format del fitxer carregat és GPX, 

s’afegiran al recorregut punts de pas a distàncies regulars (ex. cada 1 quilòmetre). Si el fitxer 

carregat és TCX, si el fitxer conté informació de laps, es farà ús d’aquesta. 

 Representar mitjançant gràfiques les variables enregistrades pels sensors per avaluar la 

intensitat/qualitat de l’activitat realitzada per l’usuari. Hi haurà dos tipus de gràfiques: 

a. Combinació de dos o més variables enregistrades pels sensors . 

b. Relacionar les variables enregistrades amb les zones d’entrenament*
[22]

, prèviament 

configurades per l’usuari. 
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*Zones d’entrenament: determinen la intensitat de l’activitat que es realitza. Es poden definir 

segons percentatges de la freqüència cardíaca màxima o ritmes d’entrenament. 

Nota: Les funcionalitats de l’aplicació s’adaptaran segons els sensors combinats. 

 

 Implementar un disseny responsiu per millorar la seva usabilitat en qualsevol dispositiu i en 

qualsevol resolució de pantalla i així adaptar-se a les necessitats dels usuaris.  

 Fer un disseny amigable i atractiu que permeti a l’usuari obtenir resultats amb els mínims 

passos. 

 
 

Objectius personals de l'autor del TFM-P: 

 Integrar els coneixements que s’han adquirit al màster, especialment en la gestió de projectes, 

per dur a terme el treball final de màster amb èxit. 

 Aplicar metodologies Agile (Scrum) per la gestió del desenvolupament del producte. 

 Aplicar el principi Crear–Mesurar-Aprendre del mètode Lean Startup
[2]

 com eina per valorar la 

viabilitat de l’aplicació web.  

 

És important recalcar que No es tenen com a objectius: 

1. Implementar un sistema de registre i gestió de comptes d’usuaris.  

2. Implementar un sistema de gestió de dades històriques dels usuaris. 

3. Implementar funcionalitats per compartir les activitats amb xarxes socials. 
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4. Metodologia i procés de treball 

El desenvolupament complet d’una aplicació web és molt costos, tant en temps com en diners. A més, 

ningú no pot garantir que, una vegada publicada, tingui èxit entre els usuaris. Un dels objectius del 

projecte es comprovar que la hipòtesi plantejada de la necessitat d’una aplicació com la proposada en 

aquesta TFM-P és certa, amb una mínima inversió de temps i diners. És per això que s’ha 

desenvolupat un producte mínim viable[2] que permeti testejar ràpidament el producte entre els 

potencials usuaris per comprovar l’acceptació i viabilitat del projecte. El producte mínim viable o MVP 

és un dels principis de la metodologia Lean Startup[2]. Aquest MVP permet publicar una versió de 

l’aplicació web, amb les mínimes característiques possibles, amb la qual s’obtindrà informació molt 

valuosa dels usuaris potencials d’aquesta. Amb aquest feedback dels potencials usuaris, es podrà 

avaluar la certesa de la hipòtesi de partida i prendre la decisió de continuar o no amb el projecte. 

Aquesta metodologia de treball està basada en el desenvolupament iteratiu, el cercle de Deming
[5]

, 

també conegut a com a cercle PDCA (planificar-fer-verificar-actuar), amb la finalitat d’obtenir una 

millora continuada en el desenvolupament del producte. 

 

 

Figura 1. Cercle de Deming 

 

Per la gestió diària de projecte, s’ha optat per seguir els principis de la metodologia Scrum
[6]

. Aquests 

s’han adaptat a la realitat del projecte, on l’equip de treball només està format per una persona. 

L’objectiu ha estat definir una llista de tasques a realitzar, prioritzades pel seu valor dins del projecte, 

definir correctament que es vol assolir en la tasca definida i quan es dóna per acabada, determinar el 

temps per realitzar la tasca i una vegada completada avaluar com ha anat el procés de 

desenvolupament de la tasca per millorar les coses que no han funcionat en la següent iteració. 

Els recursos principals utilitzats per la gestió i desenvolupament de TFM-P han estat: 

Gestió del projecte 

 Ús de l’aplicació web trello.com per gestionar les tasques a realitzar. Hi ha disponible un plugin 

que afegeix funcionalitats per treballar amb la metodologia Scrum. 

Desenvolupament de l’aplicació 

 Ús de la IDE Eclipe per implementar el codi de l’aplicació. 

https://trello.com/
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5. Planificació 

La planificació del TFM-P està orientada als objectius (fites) que suposant el lliurament de les 

Pràctiques d’Avaluació Continuada (PAC). La planificació de les tasques a realitzar s’ha d’encabir entre 

el dia 16/09/2015 fins al 22/01/2015. 

La planificació no ha estat una imatge fixa, sinó que s’ha revisat periòdicament per analitzar el seu 

compliment  i, en cas de necessitat, s’ha adaptat a la realitat del projecte. Les variacions en la 

planificació s’han documentat i justificat en les corresponents PACs. 

La taula de fites del TFM-P ha estat la següent: 

Nom Durada Inici Final 

Proposta de projectes 6 17/09/2015 22/09/2015 

Títol 2 22/09/2015 23/09/2015 

Paraules clau 2 22/09/2015 23/09/2015 

Resum de la proposta 6 24/09/2015 29/09/2015 

Justificació i motivació 6 30/09/2015 05/10/2015 

PAC 1: Proposta 14 21/09/2015 05/10/2015 

Anàlisi de requeriment de 
programari 

2 06/10/2015 07/10/2015 

Disseny i implementació de la 
"Landing page" 

2 08/10/2015 09/10/2015 

Implementar la càrrega de fitxer 
(Drag&Drop) 

2 08/10/2015 09/10/2015 

Anàlisi de l'estat de l'art 4 10/10/2015 13/10/2015 

Objectius i abast 3 14/10/2015 16/10/2015 

Planificació 3 17/10/2015 19/10/2015 

PAC 2: Mandat del projecte i 
planificació 

13 06/10/2015 19/10/2015 

Implementar la projecció de les 
rutes sobre cartografia 

27 20/10/2015 15/11/2015 

Implementar funcionalitat dels 
punts de pas o laps (format GPX) 

3 16/11/2015 18/11/2015 

PAC 3: Entrega 1 27 20/10/2015 16/11/2015 

Implementar funcionalitat dels 
punts de pas o laps (format TCX) 

12 18/11/2015 29/11/2015 

Implementar la representació del 
recorregut en funció de les dades 
dels sensors 

15 30/11/2015 14/12/2015 

Implementar formularis de 
configuració de zones 
d'entrenament 

2 15/12/2015 16/12/2015 

PAC 4: Entrega 2 27 17/11/2015 14/12/2015 

Implementar funcionalitat per 
generar gràfiques multivariable 

5 18/12/2015 22/12/2015 
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Nom Durada Inici Final 

Implementar funcionalitat d'anàlisi 
d'intensitat de l'activitat 

5 23/12/2015 27/12/2015 

Look&Feel de la web 1 27/12/2015 27/12/2015 

Realitzar proves (testing) 4 28/12/2015 31/12/2015 

Redactar memòria 3 01/01/2016 3/01/2016 

Realitzar la presentació 1 4/1/2016 04/01/2016 

PAC 5: Tancament 20 15/12/2015 04/01/2016 

Defensa del projecte 17 05/01/2016 22/01/2016 

Taula 1: Fites del projecte 
 

 

Diagrama 1. Diagrama de Gantt del TFM-P 
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6. Pressupost 

El cost que ha suposat realitzar el projecte només es pot quantificar en les hores de dedicació 

invertides, ja que no ha calgut cap altre tipus d’inversió econòmica. Fer la conversió del temps en 

diners, donaria una estimació no real del cost que suposaria realitzar una aplicació web d’aquestes 

característiques per un equip experimentat en el desenvolupament d’aplicacions web. Les hores 

invertides en el desenvolupament del codi, que han suposat el 80% del projecte, a causa dels 

coneixements limitats en programació web. Un programador expert hauria invertit entre un 15 i un 25% 

de les hores que s’han invertit, o possiblement menys temps.  

Els recursos emprats pel desenvolupament del projecte han estat: 

 Equip humà: 1 persona. 

 Equipament tècnic: un ordinador i una connexió a Internet. 

 Altres recursos: hosting gratuït. 

 Programari Lliure. 

Un pressupost estimat, més proper a la realitat, és el que hagués suposat el desenvolupament del 

projecte per un programador web experimental, sota el supòsit que hagués invertit un 25% del temps 

real que s’ha invertit. El cost de les tasques de desenvolupament del codi, realitzades per un 

programador web professional, s’estableix en 40 €/h. La resta de tasques les realitzaria l’autor del 

projecte amb un cost de 30 €/h. La següent taula desglossa els costos del projecte i el seu valor total 

estimat: 

Concepte Dedicació (hores) Cost Total 

Definició del projecte 32  960 € 

Pressa requisits 16 30 €/h 480 € 

Planificació 16 30 €/h 480 € 

Desenvolupament del projecte 72  2880 € 

Implementació 60 40 €/h 2400 € 

Look&Feel 4 40 €/h 160 € 

Tests 8 40 €/h 320 € 

Conceptes addicionals 20  600 € 

Documentació 20 30 €/h 600 € 

Hosting web - -  

Màrqueting - -  

 4440 € 

Taula 2. Pressupost desglossat aproximat 

 

Si l’avaluació del feedback dels potencials usuaris d’aquesta primera versió és positiva, i per tant es 

decideix continuar amb el projecte, s’haurà d’avaluar el cost de la contractació d’un hosting i un pla de 
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màrqueting. També s’hauria d’avaluar l’opció i el cost d’incorporar un segon programador per accelerar 

el desenvolupament de l’aplicació.  
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7. Estructura de la resta del document 

Breu descripció dels altres punts de la Memòria. 

Explicació dels continguts de cada punt i la seva relació amb el treball en global.  

8. Estat de l’art 

Es fa una avaluació de les aplicacions web existents, les més populars, per l’explotació de les dades 

generades pels dispositius multisensor. És important aquesta avaluació a l’inici del projecte per validar 

la hipòtesi de partida en què es justifica el desenvolupament d’aquest FTM-P . 

9. Arquitectura general de l'aplicació/sistema/servei 

Es descriu l’arquitectura general de l’aplicació, mostrant la relació entre el front-end i back-end 

mitjançant un diagrama. 

10. Arquitectura de la informació i diagrames de navegació 

Descripció detallada mitjançant diagrama de navegació dels elements principals que componen 

l'aplicació. 

11. Llenguatges de programació i APIs utilitzades 

Descripció dels llenguatges de programació, APIs de tercers i plugins utilitzats pel desenvolupament de 

l’aplicació i es justifica la seva elecció per les necessitats que cobreix.   

12. Instruccions d'ús 

S’indica quin tipus de fitxer s’han de fer ús per utilitzar l’aplicació. També s’explica els problemes 

detectats al passar a l’entorn de producció i quina és la solució temporal adoptada. 

13. Exemples d'ús de l’aplicació 

Descripció dels passos a realitzar per l’ús de l’aplicació i obtenir els resultats objectiu principal de 

l’aplicació. 
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 Anàlisi 

8. Estat de l'art 

En l’actualitat, el mercat està inundat d’aplicacions, tant per a web com per a mòbil, que ajuden als 

esportistes en la seva activitat esportiva. La gran majoria d’aquestes aplicacions es basen en el registre 

de dades provinents de diferents sensors (gps, pulsòmetre, acceleròmetres, potenciòmetres, etc.), 

incorporats en els mòbils o en dispositius portables. A partir d’aquestes dades, les aplicacions aporten  

informació a l’usuari que li serà d’utilitat en la realització de la seva activitat esportiva.  

[7]El que diferència unes aplicacions d’unes altres són les funcionalitats complementàries a l’activitat 

física. Les més importants han de veure amb la motivació de l’usuari i eines per la realització de 

l’activitat esportiva (plans d’entrenament, servei d’entrenador personal, nutricionistes, etc). Hi ha 

aplicacions que potencien les funcionalitats que permeten a l’usuari mantenir la seva motivació alta. 

Aquestes funcionalitats es fonamenten amb la connexió amb altres usuaris, que fan ús de la mateixa 

aplicació, per tal de crear una comunitat i compartir informació. Dintre de la comunitat, els usuaris es 

donen suport mútuament, es fomenta la competitivitat, es comparteixen activitats, és fan rànquings 

d’activitats que cobreixen el mateix recorregut, es poden posar reptes a assolir i donar premis per 

aquests, etc. 

D’altres aplicacions es destaquen per les eines que posen a disposició de l’usuari per ajudar-lo a 

realitzar correctament la seva activitat física per tal de millorar el seu rendiment. Hi ha aplicacions que 

et permeten posar-te en contacte amb entrenadors personals o nutricionistes que guien a l’usuari en 

les seves activitats esportives. D’altres aplicacions posen a disposició de l’usuari diferents plans 

d’entrenament, segons objectius a assolir i nivell físic de l’esportista. Algunes aplicacions permeten 

comparar l’activitat enregistrada amb la planificada per comprovar el nivell de compliment. 

Una característica comuna de la pràctica totalitat de les aplicacions és que dins de les funcionalitats 

relacionades amb el tractament de les dades enregistrades dels sensors, no hi ha una gran diferència. 

L’esforç per part dels desenvolupadors està en les funcionalitats addicionals, com les comentades 

anteriorment. La majoria de les aplicacions mostra les mateixes dades i estadístiques per caracteritzar 

l’activitat física: temps total, distància total, ritme mitjà, velocitat mitjana, ritme màxim, velocitat màxima, 

elevació guanyada, elevació perduda, màxima elevació, pulsacions mitjanes, pulsacions màximes, etc. 

A més, destacar que hi ha moltes aplicacions que mostra informació que no té sentit per la precisió dels 

sensors utilitzats. Un exemple molt aclaridor es pot veure en les gràfiques de ritme i elevació que es 

mostren del registre del sensor GPS. A continuació es mostren les gràfiques enregistrades d’una 

activitat de córrer, en un recorregut amb pràcticament sense desnivell (la Carretera de les Aigües), que 

genera l’aplicació de la marca comercial Garmin pels seus dispositius: 
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Figura 2. Gràfiques amb les dades del ritme i altura de l’aplicació web de Garmin 

Com es pot veure en la gràfica de l’altura, s’interpreta que el recorregut és un costant pujar i baixar. De 

fet, si es consulta les dades d’altura guanyada i perduda, l’aplicació diu que s’ha guanyat 379m i s’han 

perdut 385m, quan en realitat la diferència de desnivell entre el punt més alt i més baix del recorregut 

no és més gran de 10m.  

En la gràfica de ritme, la informació encara és més confusa. El que ens diu la gràfica és que l’usuari ha 

estat constantment fent canvis de ritme molt exagerats, cosa que no té cap sentit. Si es consulten les 

dades referents al ritme, informa que el ritme màxim és de 3:43 min/km quan l’usuari no ha anat més 

ràpid de 4:20 min/km. 

Amb aquest exemple s’arriba a la conclusió de què és molt important com es mostren les dades 

enregistrades pels sensors per tal de caracteritzar correctament les activitats realitzades.  És molt 

important tenir en compte la precisió i exactitud dels sensors que s’utilitzen per determinar quin tipus 

d’informació es pot donar. Hi ha sensor, com el GPS, que no té sentit donar informació puntual per 

l’exactitud de les dades que proporciona, però si que són molt bones les dades tractades en el seu 

conjunt. És a dir, no té cap valor donar la velocitat màxima de l’activitat d’un corredor, on l’error pot ser 

molt gran, però sí la velocitat mitjana on la desviació amb la real serà molt petita. Aquesta és un dels 

punts febles d’aquestes aplicacions.    

Les aplicacions també es diferencien entre les gratuïtes i les de pagament. Un dels models de negoci 

més utilitzat per les aplicacions per a mòbil, és la de pagament per funcionalitats extres que donen un 

valor afegit a l’aplicació. Les aplicacions web generades per les cases comercials dels dispositius 

portables, acostumen a ser gratuïtes. 

[7]Dins del mercat de les aplicacions web i per a mòbil per a esportistes, les més populars són: 

 Garmin Connect (Garmin) 

 Movescount (Suunto) 

 Polar Flow (Polar) 

 Nike+ Running (Nike) 

 miCoach (Adidas) 

 runningAHEAD 

 Training Peaks 

 Strava 

 Sport Tracker 

 Endomondo 

 Runtastic 

 Runkeeper 

 

Moltes de les aplicacions tenen la versió per a web i per a mòbil. 

https://connect.garmin.com/es-ES/
http://www.movescount.com/?home
https://flow.polar.com/
http://www.nike.com/es/es_es/c/running/nikeplus/gps-app
http://micoach.adidas.com/
http://www.runningahead.com/
http://home.trainingpeaks.com/
https://www.strava.com/
http://www.sports-tracker.com/
https://www.endomondo.com/
https://www.runtastic.com/
https://runkeeper.com/index
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Disseny 

9. Arquitectura general de l'aplicació/sistema/servei 

La primera versió de l’aplicació, en forma de MVP, està composta per dues pàgines web que 

conformen el frond-end del client i el back-end servidor on s’emmagatzemen el fitxer pujat per l’usuari i 

es processa la informació que conté. Com que en aquesta versió no s’ha desenvolupat les 

funcionalitats per la gestió de les dades dels usuaris en bases de dades, es fa ús de la memòria del 

navegador per emmagatzemar la informació del fitxer pujat per l’usuari i la informació del perfil de 

l’usuari que fa ús l’aplicació. L’ús de la memòria del navegador limita la mida del fitxer que pot pujar 

l’usuari a 5 Mbytes. Al següent diagrama es reflecteix la relació entre el frond-end i el back-end de 

l’aplicació. 

            FROND-END         BACK-END 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2. Diagrama de l’arquitectura general de l’aplicació 
 
 
 

 

 

 

  

Pàgina resultats 

rereresultat 

 

HTML & CSS 

Boostrap & Leaflet & 

HigthCharts (JS) 

Landing page 

 
HTML & CSS 

Bootstrap & Dropzone (JS) 

Càrrega del 
fitxer GPX o TXC 

(JSP) 

 

Dades perfil 
usuari 

(Zones intensitat) 
 

 
Projecció del 

trajecte sobre un 
mapa 

Leaflet (JS) 

 

Representació 
dades amb 
gràfiques 

HightCharts (JS) 

 



 

Aplicació web per l’anàlisi, tractament i visualització d’activitats enregistrades 

amb dispositius amb sensor GPS combinat amb d’altres sensors  

Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia 
David Gómez Rodríguez 

 

22 / 37 

 

10. Arquitectura de la informació i diagrames de navegació 

L’arquitectura de les dades o model de dades representa de quina manera es guarda la informació 

que l’aplicació web necessita per generar la informació que l’usuari visualitzarà per analitzar la seva 

activitat.  

Les dades provenen de dues fonts totalment diferenciades. D’una banda, estan les dades 

enregistrades pel dispositiu multisensor que s’introdueixen al sistema mitjançant un fitxer, carregat per 

l’usuari, en format GPX o TCX. D’altra banda, estan les dades del perfil de l’usuari que s’introdueixen 

al sistema mitjançant un formulari.  

Les dades de l’activitat, amb la seva component geogràfica, s’emmagatzemen en dos objectes 

GeoJSON
[8]

, basat en el format JSON (JavasScript Object Notation), que emmagatzema la informació 

geogràfica enregistrada pel GPS (coordenades) així com propietats addicionals (ex. velocitat, 

pulsacions, etc). Aquest format permet representar objectes a l’espai mitjançant les seves 

coordenades.  

Les dades que emmagatzemen d’una mateixa activitat en format GPX o TXC no són les mateixes. 

Tots dos fitxers emmagatzemen les dades en format xml però la seva estructura de dades és diferent. 

Malgrat aquestes diferències, l’estructura de l’objecte GeoJSON és la mateixa tant si les dades de 

l’activitat són introduïdes al sistema mitjançant un fitxer GPX o TCX. En el procés de transformació 

dels formats GPX i TCX a l’objecte GeoJSON, s’unifica la informació que caracteritza l’activitat 

realitzada. 

En un objecte GeoJSON s’emmagatzema la informació que s’utilitzarà per representar 

geogràficament les dades de l’activitat sobre un mapa. L’altre objecte GeoJSON emmagatzemarà les 

dades amb la informació geogràfica dels punts de pas enregistrat per l’usuari així com la informació 

que caracteritza l’activitat entre dos punts de pas. Aquest GeoJSON també es representa en el mapa i 

les seves dades es fan ús per la generació de les gràfiques multivariable. Una de les diferències 

principals entre el format GPX i TCX és que el primer no emmagatzema les dades dels punts de pas. 

En procés de transformació del format GPX es genera aquesta informació.   

Les dades del perfil de l’usuari són les dades que l’aplicació utilitzarà per calcular les zones 

d’intensitat, que posaran en context les dades enregistrades pel dispositiu multisensor. Les dades que 

introdueix l’usuari són les seves pulsacions, mínimes i màximes, i el mínim temps realitzat en un 

quilòmetre. Les zones d’intensitat, segons les pulsacions, es calculen amb la fórmula de Karvonen, 

mitjançant el valor de les pulsacions mínimes i màximes de l’usuari. Per calcular la intensitat al X%, la 

fórmula és: 

X% segons Karvonen = (FC màxima – FC mínima) x 0.X + FC mínima 

Ex.: 80% = = (FC màxima – FC mínima) x 0.8 + FC mínima 

La intensitat segons el ritme i velocitat es fa amb un algoritme inventat aproximatiu (segons 

experiència pròpia), ja que per fer-ho correctament es necessitaria els resultats d’una prova d’esforç. 
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Les zones d’intensitat segons les pulsacions, ritme i velocitat resultant dels càlculs, s’emmagatzemen 

en objectes JSON. Es defineixen 5 zones d’intensitat. Per a cada zona d’intensitat s’assignen el valor 

llindar de canvi de zona. 

En els següents diagrames es mostra l’estructura de dades implementades de l’aplicació web:  

 

 

Figura 3. Estructura de dades del GeoJSON amb la informació de la trajectòria realitzada per l’usuari 
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Figura 4. Estructura de dades del GeoJSON amb la informació dels punts de pas de la trajectòria 

realitzada per l’usuari en al seva activitat 
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Figura 5. Estructura de dades del JSON amb la informació dels valors llindars de canvi de zona 

d’intensitat segons les pulsacions 

 

Figura 6. Estructura de dades del JSON amb la informació dels valors llindars de canvi de zona 

d’intensitat segons el ritme 

 

Figura 7. Estructura de dades del JSON amb la informació dels valors llindars de canvi de zona 
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En el següent diagrama es detalla la funcionalitat de l’aplicació. Una vegada l’usuari puja el fitxer amb 

la seva activitat, es descriu el flux de transformació del fitxer GPX/TCX als objectes geoJSON, les 

dades del perfil d’usuari als objectes JSON amb les zones d’intensitat, la combinació de les dades del 

dispositiu i del perfil d’usuari per generar la informació geogràfica i alfanumèrica per la creació de les 

gràfiques multivariable.  
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de pas 
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11. Llenguatges de programació i APIs utilitzades 

Pel desenvolupament, tant de la interfície gràfica de l’usuari (front-end) com de les funcionalitats 

(back-end) de l’aplicació web, s’han pres les següents decisions:  

 Ús dels llenguatges HTML5, CSS3, JavaScript i la tecnologia Java Server Pages[12] (jsp) per la 

codificació de la pàgina web. 

 El servidor web utilitzar és Apache Tomcat. 

 Ús de la llibreria de Javascript Bootstrap[9] per desenvolupar una web responsiva que s’adapti al 

dispositiu amb la qual es visualitza.   

 Ús de la llibreria de JavaScript DropzoneJS[10] per implementar la funcionalitat de càrrega de fitxer 

arrossegant-lo directament a la pàgina. L’usuari també podrà carregar el fitxer  cercant-lo amb un 

explorador de fitxers. 

 Ús de la llibreria Leaflet[11] per implementar el mapa interactiu on es projectaran els recorreguts de 

les activitats realitzades. S’utilitza aquesta llibreria per què és fàcil d’utilitzar, té molts plugins i està 

ben documentada. 

 Ús de la llibreria de JavaScript Turf[13] per realitzar anàlisi geoespail del recorregut de l’activitat. 

Aquesta llibreria permet la generació dels punts de pas i extreure i generar informació del 

recorregut. 

 Adaptació de la llibreria de JavaScript toGeoJSON[14] per transformar el fitxer GPX a GeoJSON.  

 Adaptació de la llibreria de JavaScript tcx[15] per transformar el fitxer TCX a GeoJSON. 

 Ús de plugin leaflet-sidebar[16] per implementar el menú per accedir a funcionalitats de l’aplicació. 

És una llibreria de JavaScript. 

 Ús del plugin hotline[17] per implementar la representació de la trajectòria segons el valor de 

variables enregistrades (o derivades) pel dispositiu. És una llibreria de JavaScript. 

 Ús del plugin Elevation[18] per implementar la vista del perfil d’altimetria de la trajectòria. És una 

llibreria de JavaScript. 

 Ús de la llibreria de Javascript handlebars[19] per implementar les plantilles per mostrar la 

informació del laps enregistrats per l’usuari o calculats per l’aplicació. Es fa ús de plantilles, ja que 

la informació dels punts (laps) depenen dels sensors de què es disposa i si el punt és d’inici del 

recorregut o és un punt intermedi. 

 Ús de la llibreria de Javascript jquery-lang-js[20] per desenvolupar la funcionalitat de 

multillenguatge de la pàgina web. Amb aquesta llibreria no és necessari recarregar tota la pàgina 

quan es canvia d’idioma. 

 Ús de la llibreria de Javascript Highcharts[21] per desenvolupar la funcionalitat per generar 

gràfiques multivariable.   
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Demostració 

12. Instruccions d'ús  

Per fer ús de l’aplicació web, s’han d’utilitzar fitxers en format GPX o TCX generats amb l’aplicació de 

Garmin Training Center. Aquesta limitació és deguda a que l’esquema XML dels formats GPX i TCX 

canvia segons el programa que els genera. Canvien algunes de les etiquetes i l’estructura de com 

s’emmagatzemen els punts enregistrats pel dispositiu. A conseqüència d’aquesta variabilitat, es va 

prendre la decisió de desenvolupar la transformació de formats pels fitxers provinent de l’aplicació de 

Garmin (marca dominant en el mercat de dispositius GPS de lleure).   

En entorn de desenvolupament, la funcionalitat de transformació de formats funciona correctament, 

però, en entorn de producció, no. S’ha detectat un comportament aleatori que provoca que no funcioni 

per tots els fitxers. Per aquesta raó, es proporcionen uns fitxers en format GPX i TCX per poder utilitzar 

l’aplicació i valorar el seu funcionament. 
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13. Exemples d'ús de l’aplicació 

El disseny de la web s’ha realitzat sota la premissa que l’usuari, amb la mínima interacció possible, ha 

d’obtenir els resultats desitjats. Amb el següent exemple es mostra quins passos ha de seguir l’usuari 

per fer ús de l’aplicació i quines funcionalitats té. 

Pas 1. Accedir a l’aplicació mitjançant URL http://workoutanalyzer.elasticbeanstalk.com/ 

Pas 2. Pujar el fitxer de l’activitat arrossegant-lo dins de la pàgina d’inici o clicant a la zona 

especificada, per seleccionar el fitxer. 

 

o 

 

Figura 8. Mètodes per carregar el fitxer de l’activitat 

Pas 3. La primera vegada que l’usuari entra a l’aplicació, com que no hi ha dades del seu perfil, 

l’aplicació utilitza unes dades, per defecte, per calcular les zones d’intensitat segons les pulsacions, 

ritme i velocitat. Per ajustar els resultats de l’anàlisi a les característiques de l’usuari, aquest haurà 

d’omplir el formulari del perfil. 

 

 

Quan l’usuari guardar les dades introduïdes, l’aplicació 

reprocessa les dades de l’activitat amb les noves dades 

del perfil d’usuari. El nou resultat de l’anàlisi, relaciona la 

informació enregistrada amb les condicions físiques de 

l’usuari. 

Figura 9. Formulari per introduir les dades del perfil d’usuari 

 

http://workoutanalyzer.elasticbeanstalk.com/
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Pas 4. L’usuari pot editar els valors de les zones d’intensitat, calculades per l’aplicació, si es considera 

que no s’ajusten correctament a les seves condicions físiques 

 

 

Quan l’usuari guardar les dades modificades, l’aplicació 

reprocessa les dades de l’activitat amb les noves dades de 

les zones d’intensitat. El nou resultat de l’anàlisi, relaciona 

la informació enregistrada amb les noves condicions 

físiques de l’usuari. 

Figura 10. Formulari per modificar les zones d’intensitat 

 

Funcionalitats 

Estils de mapes 

L’usuari pot visualitzar sobre el mapa les següents capes d’informació: 

 

Projecció del recorregut 

 

 

Punts de pas 

 

 

El recorregut segons les 

zones d’intensitat del ritme 

 

El recorregut segons les 

zones d’intensitat de les 

pulsacions 

 

El recorregut segons les 

zones d’intensitat de la 

velocitat 

 
Figura 11. Estils de mapa que genera l’aplicació 
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Altimetria 

L’usuari pot consultar l’altimetria de qualsevol punt del recorregut gràcies a la sincronització entre el 

mapa i el perfil d’altimetria. La informació s’obté tant posicionant el cursor sobre el punt que es vol 

consultar tant sobre la trajectòria en el mapa com sobre el perfil d’altimetria. 

 

Figura 12. Funcionalitat per consultar l’altimetria de l’activitat 

 

Resum de l’activitat i punts de pas 

Carregat el fitxer de l’activitat, es mostra una taula amb les dades d’hora d’inici i final de l’activitat, 

temps i distància total d’aquesta. Amb la capa d’informació dels punts de pas activada, l’usuari obtindrà 

informació de qualsevol d’ells clicant sobre la icona identificativa. La informació que es mostrarà és la 

següent: 

 

Figura 13. Taules amb la informació resum de l’aplicació i la informació d’un punt de pas 
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Gràfiques multivariable 

Les gràfiques que genera l’aplicació dependran de les dades enregistrades de l’activitat. Si no hi ha 

dades de pulsòmetre, només es genera una gràfica que relaciona el ritme o velocitat amb les seves 

zones d’intensitat corresponent. Si hi ha dades de pulsòmetre es generen tres gràfiques. La primera 

relaciona el ritme o velocitat amb les seves zones d’intensitat corresponent, la segona el ritme o 

velocitat amb les zones d’intensitat del pulsòmetre i la tercera on es relaciona el ritme o velocitat amb 

les zones d’intensitat corresponents més les zones d’intensitat del pulsòmetre. 

Ritme o velocitat + Zones d’intensitat del ritme o velocitat 

 

Ritme o velocitat + Zones d’intensitat del pulsòmetre 

 

Ritme o velocitat + Zones d’intensitat del ritme o velocitat + Zones d’intensitat del pulsòmetre 

 

Figura 14. Gràfiques que genera l’aplicació segons les dades enregistrades de l’aplicació 
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Conclusions i línies de futur 

14. Conclusions 

Amb la realització d’aquest TFM-P va sorgir la possibilitat desenvolupar una aplicació que feia molt de 

temps que tenia al cap, però que no tenia gens clars si, amb els meus coneixements de programació 

web, seria capaç d’implementar-la. Aquests temors s’han fet palesos al llarg del projecte. Amb els 

meus coneixements de programació, hauria d’haver desenvolupat un projecte més teòric. És per això 

que la principal lliçó apresa amb la realització d’aquest projecte, és que només fent allò que t’apassiona 

hi posaràs l’esforç necessari per assolir-ho. Si no hagués estat així, aquest projecte no s’hauria acabat. 

Respecte a l’objectiu principal de desenvolupar una eina que permeti a l’esportista avaluar el seu estat 

de forma i millorar l’efectivitat dels seus entrenaments, s’ha assolit una primera fita. S’ha anat un pas 

més enllà respecte a la majoria d’aplicacions existents. La combinació de les dades enregistrades pels 

dispositius multisensors amb les dades fisiològiques de l’usuari, permet generar informació molt 

valuosa. Només amb la combinació d’aquestes dades es pot interpretar la qualitat de l’activitat 

realitzada.  

Per donar rigorositat a la informació generada, si aquest projecte es continua desenvolupant, s’haurà 

de cercar l’assessorament d’un entrenador i un metge esportiu per determinar quina és la millor 

manera de combinar i interpretar la informació generada. Fonamentar els resultats en una base 

científica, donaria un valor afegit a l’aplicació fent-la diferent de les altres.   

D’altra banda, l’adopció de les metodologies Agile pel desenvolupament del projecte, han estat clau en 

la seva realització. Desenvolupar un producte mínim viable ha estat l’estratègia correcte per assolir 

l’objectiu de crear un producte, amb el mínim temps i cost possible, amb les funcionalitats suficients per 

poder valorar el seu futur entre els potencials usuaris. La gestió del projecte, seguint els principis de 

l’Scrum, ha permès tenir la flexibilitat suficient per poder modificar la planificació inicial a causa de les 

dificultats trobades en el procés de programació de l’aplicació. 

El punt crític d’aquesta aplicació és el canal d’entrada de dades enregistrades pels dispositius 

multisensor. En aquesta primera versió, s’han trobat moltes dificultats en el desenvolupament 

d’aquesta funcionalitat. En un futur desenvolupament, s’haurà d’implementar una bona solució per 

garantir l’acceptació de l’aplicació per part dels usuaris.   

Finalment, malgrat el gran esforç i la quantitat d’hores invertides en el projecte, el balanç final és molt 

positiu. Tot el sacrifici realitzat el compensa el fer d’haver pogut portar a terme un projecte personal que 

pensava que no els podria dur a terme mai. A més, em deixa amb les ganes i il·lusió de poder continuar 

el seu desenvolupament per aconseguir posar a disposició dels usuaris una eina que els ajudi amb els 

seus reptes esportius. 
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15. Línies de futur 

Si una vegada analitzat el feedback dels potencials usuaris que facin ús d’aquesta primera versió, 

aquest és positiu, les millores a realitzar són moltes, tant en funcionalitats bàsiques que no s’han 

implementat en aquesta primera versió, per què no aportaven valor afegit, com noves potencials 

funcionalitats que permetin a l’usuari avaluar millor el seu estat de forma i l’efectivitat dels seus 

entrenaments. 

Les funcionalitats bàsiques que no s’han implementat i que caldria fer, són: 

 Implementar un sistema de registre i gestió de comptes d’usuaris.  

 Implementar un sistema de gestió de dades històriques dels usuaris. 

 Implementar funcionalitats per compartir les activitats amb xarxes socials. 

Són funcionalitats que no aporten valor afegit als objectius que es cerquen amb l’aplicació, però que 

són bàsiques en aquest tipus d’aplicació on es registren usuaris i activitats. 

Previ a les funcionalitats comentades, s’hauria d’implementar una funcionalitat bàsica per l’acceptació 

de l’aplicació pels usuaris. La versió actual obliga a l’usuari a generar un fitxer GPX o TCX per poder fer 

ús de l’aplicació. És imprescindible estalviar aquesta tasca a l’usuari, ja que per fer ús de les 

aplicacions creades per les marques dels dispositius multisensor, no s’ha de fer aquest pas. Les 

aplicacions fan ús directe de les dades quan aquestes es descarreguen del dispositiu a l’ordinador. Per 

tant, s’hauria de: 

 Desenvolupar un plugin que detecti els fitxers descarregats dels dispositius i els carregui a 

l’aplicació. 

Les funcionalitats que millorarien l’anàlisi de l’activitat per part de l’usuari són moltíssimes. Entre 

aquestes, en les pròximes versions de l’aplicació s’haurien de desenvolupar les següents:  

 Millorar la funcionalitat per transformació els fitxers GPX o TCX per què sigui independentment 

de l’aplicació que els genera (en la versió actual, funciona per fitxers creats amb l’aplicació de 

Garmin Training Center).  

 Tractament de les dades provinents d’altres sensors (ex. potenciòmetre per a bicicletes). 

 Introduir les dades d’una prova d’esforç per millorar la definició de les zones d’intensitat. 

 Càlcul de les zones d’intensitat segons les dades d’una prova d’esforç. 

 Especificar els objectius de l’usuari, distància i temps per realitzar-la (ex 10km en 45’) i calcular 

les zones d’intensitat teòriques
1
 a les que s’hauria d’entrenar per assolir l’objectiu. 

 Comparar les dades de l’activitat de l’usuari amb les dades teòriques segons els seus 

objectius. 

 En entrenaments de sèries
2
 o intervals, mitjançant les pulsacions de l’usuari, determinar si 

l’usuari les realitza al ritme adequat per la seva condició física
3
. 

 
1 Es necessitaria l’assessorament d’un entrenador per definir les zones d’intensitat teòriques. Hi ha estudis que determinen 
aquestes zones d’intensitat teòriques. 

2 Són repeticions d’una distància a intensitat elevada amb temps de recuperació entre repeticions. 
3 Hi ha estudis que determinen, segons el tipus de sèries, quan haurien de baixar les pulsacions que l’esportista té al finalitzar 
una sèrie i abans de començar la següent. 



 

Aplicació web per l’anàlisi, tractament i visualització d’activitats enregistrades 

amb dispositius amb sensor GPS combinat amb d’altres sensors  

Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia 
David Gómez Rodríguez 

 

35 / 37 

 

Bibliografia 

[1] Datta Magazine. Argentina: Franco Rivero; 30 d’abril del 2015 [accés el 3 d’octubre de 2015]. 

Dispositivos wearable para una vida saludable[1 pantalla]. Disponible a: 

http://www.dattamagazine.com/dispositivos-wearable-para-una-vida-saludable/ 

[2] Ries Eric. El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua. 

5ª ed. Barcelona: Centro Libros PAPF, S.L.U.; 2013 

[3] TopoGrafix. Stow: Dan Foster; [accés el 1 d’octubre de 2015]. The GPS Exchange Format [ 

aproximadament 8 pantalles]. Disponible a:  http://www.topografix.com/gpx.asp 

[4] Wikipedia. San Francisco: anònim; [actualitzada el 9 de febrer de 2015; accés el 1 d’octubre de 

2015]. Training Center XML. Disponible a: https://en.wikipedia.org/wiki/Training_Center_XML 

[5] Wikipedia. San Francisco: anònim; actualitzada el 20 de novembre de 2015 [accés el 1 de gener de 

2016]. Círculo de Deming. Disponible a: https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Deming 

[6] Proyectosagiles.org. Xavier Albaladejo; [accés el 1 de gener de 2016]. Qué es Scrum. Disponible a: 

http://proyectosagiles.org/que-es-scrum/ 

[7] PCmag. New York: Jill Duffy; 3 de juny del 2015 [accés el 12 d’octubre de 2015]. The 25 Best 

Fitness Apps [1 pantalla]. Disponible a: http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2485287,00.asp 

[8] GEOJSON. Washington: Butler, DAly, Doyle, Gillies, Schaub, Schmid; actualitzada el 16 de juny de 

2008 [accés el 19 de novembre de 2015]. The GeoJSON Format Specification. Disponible a: 

http://geojson.org/geojson-spec.html 

[9] Bootstrap. Sant Francisco: Mark Otto & Jacob Thorton; 19 d’agost del 2015 [accés el 20 d’octubre 

de 2015]. Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JS framework for developing responsive, 

mobile first projects on the web. Disponible a: http://getbootstrap.com/ 

[10] Dropzonejs: Matias Meno; [accés el 21 d’octubre de 2015]. DropzoneJS is an open source library 

that provides drag’n’drop file uploads with image previews. Disponible a:  http://www.dropzonejs.com/ 

[11] Leaflet. Sant Francisco: Vladimir Agafonkin; [accés el 25 d’octubre de 2015]. an open-source 

JavaScript library for mobile-friendly interactive maps. Disponible a:  http://leafletjs.com/ 

[12] Wikipedia. San Francisco: anònim; actualitzada el 14 de novembre de 2015 [accés el 19 de 

novembre de 2015]. JavaServer Pages. Disponible a: https://ca.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages 

[13] Turf. Oakland: Morgan Herlocker; actualitzada el 2014 [accés el 19 de novembre de 2015]. 

Advanced geospatial analysis for browsers and node. Disponible a: http://turfjs.org/ 

[14] toGeoJSON. Washington: Tom MacWright; actualitzada el 11 de novembre de 2015 [accés el 19 

de novembre de 2015]. Convert KML and GPX to GeoJSON. Disponible a: 

https://github.com/mapbox/togeojson 

http://www.dattamagazine.com/dispositivos-wearable-para-una-vida-saludable/
http://www.topografix.com/gpx.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Training_Center_XML
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Deming
http://proyectosagiles.org/que-es-scrum/
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2485287,00.asp
http://geojson.org/geojson-spec.html
http://getbootstrap.com/
http://www.dropzonejs.com/
http://leafletjs.com/
https://ca.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
http://turfjs.org/
https://github.com/mapbox/togeojson


 

Aplicació web per l’anàlisi, tractament i visualització d’activitats enregistrades 

amb dispositius amb sensor GPS combinat amb d’altres sensors  

Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia 
David Gómez Rodríguez 

 

36 / 37 

 

[15] tcx. Washington: Tom MacWright; [actualitzada el 14 de maig de 2014; accés el 19 de novembre 

de 2015]. Convert TCX files to GeoJSON in JavaScript. Disponible a: https://github.com/mapbox/tcx 

[16] GitHub. Tobias Bieniek; actualitzada el 13 de setembre del 2015 [accés el 20 de novembre de 

2015]. A responsive sidebar for leaflet maps. Disponible a: https://github.com/turbo87/leaflet-sidebar/ 

[17] GitHub. JonasCoch; actualitzada el 25 d’agost del 2015 [accés el 5 de desembre de 2015]. A 

Leaflet plugin for drawing colored gradients along polylines. Disponible a: 

https://github.com/iosphere/Leaflet.hotline 

[18] GitHub. Felix Bache; actualitzada el 5 de desembre de 2015 [accés el 10 de desembre de 2015]. 

Leaflet plugin to view height profile of GeoJSON- and GPX polylines using d3. Disponible a: 

https://github.com/MrMufflon/Leaflet.Elevation 

[19] Handlebars. Kevin Decker; actualitzada el 2 de desembre de 2015; [accés el 13 de desembre de 

2015]. Handlebars. Disponible a: http://handlebarsjs.com/ 

[20] GitHub. Rob Evans; actualitzada el 2 de setembre del 2015 [accés el 15 de desembre de 2015]. 

Instantly switch content language client-side. Disponible a: https://github.com/irrelon/jquery-lang-js 

[21] Highcharts. Norway: highsoft; 18 de desembre del 2015 [accés el 15 de desembre de 2015]. 

Highcharts. Disponible a: http://www.highcharts.com/ 

[22] DEPORTE inteligente. León: Miguel Ángel Rabanal San Roman; 3 de gener de 2012 [accés el 3 

d’octubre de 2015]. El Pulsómetro (II): las franjas o zonas de entrenamiento; [1 pantalla]. Disponible a: 

http://deporteinteligente.com/2012/01/03/30-el-pulsometro-ii-las-franjas-o-zonas-de-entrenamiento/ 

 

 

 

https://github.com/mapbox/tcx
https://github.com/turbo87/leaflet-sidebar/
https://github.com/iosphere/Leaflet.hotline
https://github.com/MrMufflon/Leaflet.Elevation
http://handlebarsjs.com/
https://github.com/irrelon/jquery-lang-js
http://www.highcharts.com/
http://deporteinteligente.com/2012/01/03/30-el-pulsometro-ii-las-franjas-o-zonas-de-entrenamiento/


 

Aplicació web per l’anàlisi, tractament i visualització d’activitats enregistrades 

amb dispositius amb sensor GPS combinat amb d’altres sensors  

Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia 
David Gómez Rodríguez 

 

37 / 37 

 

Annexos 

Llistat d'apartats complementaris addicionals o que són massa extensos per incloure dins de la 

memòria i tenen un caràcter auto-contingut. 

 

Annex A: Glossari 

TFM-P: Treball final de Màster – Professionalitzador 

GPS: Global Positioning System 

GPX: GPS Exchange Format 

TXC: Training Center XML 

IDE: Integreted development environment (entorn de desenvolupament integrat) 

MVP: Producte mínim viable 

JSON: JavasScript Object Notation 

PDCA: Plan – Do – Check - Act 

 


